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Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem
i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie
tytułu zawodowego.
Data

Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa
została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną
wersją elektroniczną.

Data

Podpis autora pracy
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Streszczenie
Niniejsza praca jest rezultatem trwających ponad rok etnograficznych badań
terenowych, prowadzonych wśród nieformalnej społeczności bibliotekarzy. Poruszane
w niej zagadnienia dotyczą konstruowania roli profesjonalnej w badanej grupie
bibliotekarzy, a także mechanizmów pozainstytucjonalnej współpracy przedstawicieli
tego zawodu. Ich działania zostały ujęte w kategorie pracowników przekraczających
granice organizacji oraz wspólnot praktyków. Tłem do analizy zaobserwowanych
zjawisk jest rozwój Internetu i nowych mediów, a w szczególności zachodzące pod ich
wpływem globalne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, obejmujące także
redefiniowanie współczesnej roli pracownika.

Słowa kluczowe
Etnografia, pracownicy przekraczający organizacje, wspólnota praktyków,
biblioteka, bibliotekarz, Internet

Dziedzina pracy
0400 Biznes i zarządzanie

Tytuł pracy w języku angielskim
Boundary Spanners: An ethnography of an informal community of
librarians.
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1. Wstęp
1.1. Sformułowanie problemu i tło badań
Tematem niniejszej pracy są pozainstytucjonalne sposoby współpracy i dzielenia
się wiedzą w społeczności bibliotekarzy, oraz osób współpracujących z bibliotekami.
Przeprowadzone

przeze

mnie

badania

koncentrowały się

na

mechanizmach

powstawania wspólnot praktyków, zarówno wśród pracowników różnego typu bibliotek
(głównie akademickich i wojewódzkich), jak i wśród przedstawicieli instytucji
stanowiących ich (bibliotek) otoczenie: fundacji, stowarzyszeń, a także firm
komercyjnych oferujących bibliotekom usługi. Znaczna część pracy poświęcona jest
wizji zawodu bibliotekarza w oczach wybranej, wyróżniającej się aktywnością i
zaangażowaniem grupy przedstawicieli tej profesji. Poznanie ich sposobu postrzegania
własnych ról zawodowych pozwala na głębsze zrozumienie kontekstu, w jakim
powstają bibliotekarskie nieformalne wspólnoty praktyków.
Inspiracją do wyboru obszaru badań było zainteresowanie bibliotekami
cyfrowymi, umożliwiającymi dostęp do treści części zasobów za pośrednictwem
Internetu. Szukając z pozycji potencjalnego użytkownika informacji dotyczących
formatów plików stosowanych w bibliotekach cyfrowych oraz niezbędnego do ich
obsługi oprogramowania, natrafiłam kilka lat temu na forum bibliotekarzy cyfrowych,
zajmujących się digitalizacją zbiorów. Owo forum okazało się niezwykle interesujące,
nie tylko ze względu na zawartość merytoryczną. W części empirycznej pracy wyjaśnię,
na czym polega jego wyjątkowość, i dlaczego po kilku latach postanowiłam do niego
powrócić w celu przeprowadzenia badań na potrzeby pracy magisterskiej.
Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i związane z nim zmiany w
funkcjonowaniu

społeczeństwa

wymuszają

na

bibliotekach

szybkie

tempo

ewoluowania, w celu zaspokajania zmieniających się potrzeb użytkowników (Gmiterek,
2012). Instytucje te muszą zmierzyć się z reorganizacją, polegającą na wyeksponowaniu
(m. in. przez przesunięcie środków finansowych) działów informatycznych,
spłaszczeniu struktur organizacyjnych oraz zmianie modelów komunikacji i współpracy
(ibidem). Ze względu na fakt, że biblioteki nie są organizacjami nastawionymi na zysk i
w większości utrzymywane są ze środków publicznych, problemem w dostosowywaniu
się do zmieniającego się otoczenia są ograniczone zasoby finansowe. Wdrażanie i
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utrzymywanie systemów informatycznych, zakup dostępów do specjalistycznych baz
danych czy digitalizacja zbiorów i tworzenie bibliotek cyfrowych są procesami bardzo
kosztownymi, a przy tym wymagającymi inwestycji w ciągłe podnoszenie kompetencji
bibliotekarzy. Dodatkową przeszkodą jest niedostateczne przystosowanie kultur
organizacyjnych wielu bibliotek do wymagających elastyczności zmian, a także
charakterystyczne dla wielu instytucji publicznych demotywująco niskie zarobki
pracowników.
Biblioteki nie zawsze są w stanie samodzielnie sprostać stawianym przed nimi
nowym wymaganiom. Nie pozostają jednak bezczynne – z pomocą przychodzą różnego
rodzaju fundacje i stowarzyszenia, które pomagają im dostosować się do otoczenia i
zmienić sposób funkcjonowania, m.in. przez wdrażanie rozwiązań sprawdzających się
w firmach komercyjnych. Uczą takich umiejętności jak formułowanie strategii,
zarządzania jakością, czy pozyskiwanie grantów. Oferują także programy szkoleń dla
bibliotekarzy oraz umożliwiają odbywanie staży w zagranicznych bibliotekach.
Podczas badań skupiłam się na bibliotekarzach, którzy aktywnie działają na
rzecz rozwoju bibliotek i bibliotekoznawstwa. Znaczna część tych działań odbywa się
poza miejscem pracy, kosztem wolnego czasu, a także często przy udziale własnych
nakładów finansowych. Moi rozmówcy poszukując możliwości rozwoju zawodowego
sięgają do zagranicznej prasy i portali bibliotekarskich, jeżdżą na konferencje i wizyty
studyjne, uczestniczą w nieformalnych, organizowanych oddolnie spotkaniach
branżowych. Ich udział w wyżej wymienionych działaniach nie sprowadza się do
biernego „byłem”, „wysłuchałem”, „przeczytałem”. Podczas konferencji występują
często w roli prelegentów, wyczytane w zagranicznej prasie nowinki lub
zaobserwowane w czasie wizyt studyjnych rozwiązania obszernie opisują na swoich
blogach lub na bibliotekarskich forach internetowych. W skali całkowitej liczby
bibliotekarzy w Polsce, opisywana przeze mnie grupa jest niewielka. Jak powiedzieli mi
jej przedstawiciele, stanowią promil, ewentualnie 1% całej grupy zawodowej. Pomimo
że są rozsiani po całej Polsce i pracują w różnych bibliotekach, świetnie się znają –
spotykają się na konferencjach, dyskutują na internetowych forach, czytują wzajemnie
swoje blogi. Ich działania w znacznej mierze odbywają się w otoczeniu bibliotek:
zaangażowani bibliotekarze uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez prywatne
przedsiębiorstwa oraz fundacje oferujące bibliotekom swoje usługi, udzielają się w
branżowych stowarzyszeniach. Niektórzy z nich łączą pracę etatowego bibliotekarza z
prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z bibliotekami.
6

Ujmując zaobserwowane przeze mnie zjawiska w kategorie istniejące na gruncie
teorii organizacji, będę posługiwała się pojęciami pracowników przekraczających
granice organizacji oraz wspólnot praktyków. Po wstępnym rekonesansie, jaki
przeprowadziłam w terenie (to pierwsze rozeznanie dotyczyło aktywności bibliotekarzy
w Sieci, dopiero w dalszym etapie badań poszerzyłam teren o sferę „offilne”),
postawiłam sobie kilka pytań, które wyznaczyły dalszy przebieg moich badań. Pierwsze
z nich brzmiało: co skłania bibliotekarzy do nieodpłatnego dzielenia się swoją
profesjonalną wiedzą w Internecie? Drugie i trzecie pytanie dotyczyło relacji pomiędzy
uczestnikami internetowych dyskusji: czy bibliotekarze aktywni w Sieci tworzą
społeczność? Czy te relacje istnieją również poza Internetem? Po zakończeniu badań
oraz po zapoznaniu się z literaturą dotyczącą ról profesjonalnych i zarządzania wiedzą,
sformułowałam problem badawczy, którym jest kontekst powstawania oraz charakter
pozainstytucjonalnych sposobów współpracy bibliotekarzy oraz ich konsekwencje. W
części empirycznej pracy oddałam głos moim rozmówcom, którzy opowiedzieli mi o
korzyściach płynących z aktywności poza miejscami pracy, ich wizji wykonywanego
zawodu, a także o czynnikach, które ich motywują. Zamieszczone w niniejszej pracy
opisy moich rozmówców oraz fragmenty wywiadów stanowią próbę przedstawienia
roli, jaką odgrywają pracownicy przekraczający granice organizacji dla bibliotek w
których pracują, oraz – w szerszym ujęciu – dla bibliotekarstwa.
Problem badawczy przyjęty w tej pracy dotyczy relacji między rolą profesjonalną,
organizacyjną i ogólnospołeczną polskich bibliotekarzy oraz kwestii granic między tymi
rolami – na ile sami bibliotekarze je dynamicznie kształtują.

7

1.2. Struktura pracy
Prezentowana praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy z nich stanowi
wstęp, w którym przedstawiam tło badań, oraz formułuję problem badawczy. W drugim
rozdziale opisuję towarzyszące mojej pracy założenia teoretyczne. W rozdziale tym
zamieściłam również opis terenu badań oraz zastosowanych metod badawczych. Część
teoretyczną kończy prezentacja ram pojęciowych, w obrębie których analizowałam
zaobserwowane zjawiska.
W rozdziale trzecim oddałam głos moim rozmówcom, którzy opowiedzieli mi o
wartościach, które składają się na ich rolę profesjonalną, oraz o ich aktywności
związanej z bibliotekarstwem, ale realizowanej poza miejscem pracy.
Ostatni – czwarty rozdział stanowi próbę skonceptualizowania wyników moich
badań,

dotyczących

pozainstytucjonalnych

sposobów

współpracy

wybranej

społeczności bibliotekarzy, w ramach kategorii zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu,
które przedstawiłam w rozdziale poświęconym teorii.
W trosce o anonimowość moich rozmówców, ich imiona, nazwy związanych z nimi
instytucji i wydarzeń zostały zmienione. Prawdziwe nazwy podane są jedynie w
przypadku kilku fundacji stanowiących otoczenie bibliotek, które zaprezentowałam na
rysunku nr 2. Organizacje te oficjalnie promują swoją współpracę z bibliotekami,
ukrywanie ich nazw uznałam zatem za zbędne.

8

2. Część teoretyczna
2.1. Paradygmat i perspektywa badawcza
Niniejsza praca osadzona jest w paradygmacie interpretatywnym, kładącym
nacisk na komunikacyjny i negocjacyjny wymiar kultury. Zgodnie z wpisującym się w
to podejście nurtem konstruktywizmu społecznego, rzeczywistość społeczna ma
charakter subiektywny – kultura nie jest jednorodną obiektywną całością, ale sferą
nieustannie tworzoną (czy też rekonstruowaną) przez jej uczestników w procesie
interakcji i nadawania znaczeń (Czarniawska, 2010). Amerykański antropolog Clifford
Geertz przedstawia interpretatywną koncepcję kultury następująco:

Wierząc, wraz z Maxem Weberem, że człowiek jest zwierzęciem
zawieszonym w sieciach znaczeń, które sam utkał, pojmuję kulturę jako owe
sieci, których analiza nie jest zatem nauką eksperymentalną poszukującą
praw, lecz nauką interpretatywną poszukującą znaczenia. To jest rodzaj
wyjaśnień,

których

poszukuję,

interpretując

pozornie

enigmatyczne

społeczne ekspresje. (Geertz, 1973/2005, s. 36).
W myśl powyższego cytatu, antropolog na każdym etapie swojej pracy postrzega
badane przez siebie zjawiska przez pryzmat własnych wcześniejszych doświadczeń i
automatycznie poddaje je interpretacji. Obiektywny opis rzeczywistości nie jest
możliwy, gdyż ta

jest tworzona w toku spotkania etnografa i badanych przez niego ludzi.
Ludzie ci natomiast zmienili status i z informatorów wypowiadających
prawdy kulturowe stali się uczestnikami inicjowanego przez etnografa
dialogu. (Hastrup, 1995/2008, s. 61-62).
Wartość badań etnograficznych nie leży zatem w ukazywaniu prawdy czy w
obiektywnym przekazie, ale w głębokim i długotrwałym zanurzeniu w badany teren,
oraz w oddaniu głosu badanym osobom – aktorom społecznym. Konstruowana w ten
sposób wiedza umożliwia całościowe podejście do skomplikowanych i dynamicznych
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zjawisk społecznych, ukazanie niepozornych, ale bardzo interesujących i istotnych
szczegółów

opisywanego

wycinka

rzeczywistości.

Ten

szczególny

rodzaj

doświadczania terenu umożliwia badaczom tworzenie wnikliwych, wielogłosowych i
wielopłaszczyznowych opisów, które pozwalają czytelnikom głębiej rozumieć
przedstawiane w nich mechanizmy i odkrywać ich nowe, nieznane dotąd oblicza
(Kostera, 2003).

2.1.1. Etnografia i badanie kultury

Niniejsza praca koncentruje się na kwestiach społecznych, związanych z teorią
organizacji. W przeprowadzonych przeze mnie badaniach posługiwałam się
narzędziami z zakresu metodologii etnograficznej. Historia etnografii jako dziedziny
nauki jest zakorzeniona w XIX-wiecznym opisywaniu kultur egzotycznych plemion
przez europejskich myślicieli (Burszta, 1998). Wraz z upływem lat i zmieniającymi się
paradygmatami w nauce, krystalizowały się etnograficzne metody badawcze oraz
obszary etnograficznych zainteresowań. Etnografia przeszła długą drogę od
wartościującego kultury podejścia ewolucjonistycznego, zajmującego się opisem
„dzikich”,

przez

dążące do

obiektywności

podejścia systemowe,

takie jak

funkcjonalizm i strukturalizm, aż po współczesne kierunki akcentujące komunikacyjny i
negocjacyjny charakter rzeczywistości. Z czasem poszerzał się również zakres
zainteresowań etnografów; drogi antropologii powędrowały w kierunku badań
społeczności wiejskich, miejskich środowisk robotniczych, młodzieżowych subkultur,
czy właśnie etnografii organizacji. Niezależnie od wszystkich zmian, u podstaw
etnografii od początku leży spotkanie z innością i określone spojrzenie na kulturowy
obraz świata, a także próba odpowiedzi na pytania, dlaczego otaczający nas świat jest
taki, a nie inny (ibidem).
Badania jakościowe organizacji są od wielu lat często stosowane i cenione na
świecie, choć w Polsce nie cieszą się tak dużą popularnością jak w krajach zachodnich
(Kostera,

2003).

Za

pierwsze

użycie

metod

antropologicznych

do

badań

przedsiębiorstwa uważa się słynne badania Eltona Mayo z lat dwudziestych XX wieku
nad wydajnością pracy robotników z fabryki Hawthorn Works w USA. Etnografia na
dobre zagościła w teorii organizacji i zarządzania w latach osiemdziesiątych XX wieku,
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gdy pojęcie kultury w odniesieniu do organizacji stało się przedmiotem zainteresowania
szerokiego grona naukowców (Wright, 1994, cytowana w: Kostera, 2003; Prasad i
Prasad, 1999, cytowani w: Kostera, 2003).
W niniejszej pracy będę posługiwała się etnografią w dwóch różnych ujęciach.
Pierwsze podejście do etnografii ma szeroki zakres i traktuje ją jako tradycję
metodologiczną (Kostera, 2003). W tym ujęciu etnografia jest tekstem, stanowiącym
raport z pobytu w terenie, który z kolei jest interpretacją dyskursu obecnego wśród
badanej społeczności. Etnografię się pisze, w formie opisu gęstego, czyli takiego, w
którym spomiędzy przedstawianych przez badacza wydarzeń wyłaniają się kategorie
myślowe używane przez członków badanej społeczności. Przez gęsty opis możliwe jest
bliższe zrozumienie rzeczywistości konstruowanej przez poddanej badaniu stronie
etnograficznego dialogu (Geertz, 1973/2005). Zgodnie z takim rozumowaniem,
analizując wypowiedzi i zachowania moich rozmówców szukam w nich nie
obiektywnej prawdy, ale znaczeń, które ich autorzy nadają elementom otaczającego ich
świata.
W drugim podejściu etnografia jest rozumiana wąsko, jako metoda badawcza,
oferująca zestaw narzędzi służących do spójnego i prawidłowego zbioru oraz analizy
danych (Kostera, 2003). Zgodnie z tym ujęciem, podczas badań posłużyłam się
metodami

etnograficznymi

do

zebrania

danych

dotyczących

mechanizmów

nieformalnej współpracy bibliotekarzy w ramach tworzonych przez nich sieci
praktyków. Zebrany dzięki metodom etnograficznym materiał w dalszej części pracy
poddałam analizie w kontekście kategorii i pojęć z zakresu teorii organizacji i
zarządzania. Zawężenie zakresu pojęcia etnografii do metody badawczej jest niezbędne
podczas próby ukazania praktycznych wniosków z analizy mechanizmów tworzenia
sieci praktyków przez społeczność bibliotekarzy. Tym samym obok paradygmatu
interpretatywnego włączam do pracy elementy paradygmatu funkcjonalnego, który
podkreśla praktyczny wymiar badań, charakterystyczny dla doradczego nurtu nauk o
zarządzaniu (Jemielniak, 2008). Moja praca mieści się zatem w tradycji doradztwa
naukowego (action research, Chrostowski i Jemielniak, 2011).
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2.1.2. Zastosowane metody badawcze

Badania rozpoczęłam od odwiedzenia forum internetowego bibliotekarzy
cyfrowych, o którym wspominałam już we wstępie. Za datę wejścia w teren przyjmuję
dzień zarejestrowania się na forum – 19 marca 2011 roku. Przeglądając zamieszczone
tam

wątki,

poznawałam

obszary zainteresowań

jego

użytkowników,

profile

najaktywniejszych osób, style toczących się dyskusji. Ten pierwszy etap badań
traktowałam jako pewnego rodzaju wstępny rekonesans – pozwoliłam prowadzić się
użytkownikom forum przez gąszcz zamieszczanych przez nich odnośników do innych
miejsc w Sieci. Wielu użytkowników swoje posty podpisuje prawdziwym imieniem i
nazwiskiem, często dołączając link do własnej strony internetowej lub blogu. Mogłam
dzięki

temu

zdobyć

rozeznanie

w

tematach,

które

są

dla

użytkowników

bibliotekarskiego forum istotne. Przeglądałam książki, o których dyskutowali, czytałam
artykuły, sprawdzałam znaczenia nieznanych mi wcześniej słów i kategorii, którymi się
posługiwali, sporządzałam pierwsze, dosyć jeszcze chaotyczne notatki, w których
łączyłam osoby z ich miejscami pracy, obszarami aktywności zawodowej,
zainteresowaniami i współuczestnikami internetowych rozmów. Z ogromnej masy
informacji z czasem zaczęły wyłaniać się powtarzające się wątki, nazwiska, twarze na
zdjęciach. Pozwoliło mi to powoli rozumieć, czym zajmuje się obserwowana przeze
mnie grupa i kim są jej członkowie.
Pierwszy etap badań miał zatem charakter obserwacji nieuczestniczącej – nie
zamieściłam żadnego wpisu na forum. W etnografii obserwacja nieuczestnicząca
odbywa się z pozycji outsidera pozostającego poza granicami terenu, chłonącego
informacje bez poddawania ich interpretacji (Kostera, 2003). Na tym etapie badań
wykorzystałam również (w bardzo podstawowym zakresie) elementy analizy sieci
społecznych, gdy próbowałam zmapować aktywne na forum osoby i powiązania między
nimi. Technikę tę zastosowałam jako uzupełnienie obserwacji.
Badania etnograficzne prowadzone online lub, prowadzone offline ale dotyczące
społeczności internetowych, doczekały się własnej, zaadaptowanej na ich potrzeby
metodologii i terminologii. W literaturze można spotkać się z terminami netnografii,
wirtualnej etnografii, etnografii online, cyfrowej etnografii i wieloma innymi (Kozinets,
2010). Fundamentalną kwestią przy tego typu badaniach jest kategoria realności i
wirtualności. Opierając się na podsumowaniu założeń wielu badaczy dotyczących
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aktywności ludzi w Internecie, dokonanym przez etnografa Internetu Roberta Kozinetsa
(2010), przyjmuję, że Internet nie jest światem wirtualnym, czyli sztucznym,
stanowiącym opozycję do świata realnego – offline. Podobnie jak w świecie offline, w
Internecie ludzie nawiązują prawdziwe relacje i tworzą prawdziwe społeczności.
Rzeczywistość online należy zatem traktować jako współistniejącą do rzeczywistości
offline część codziennego życia społecznego ogromnej, stale rosnącej liczby ludzi.
Wykonane przeze mnie badania dotyczą społeczności bardzo aktywnej w Internecie,
naturalną rzeczą jest zatem przeprowadzenie części obserwacji online. Oprócz
pierwszego, ogólnego obrazu badanej grupy, obserwacja internetowych wpisów
bibliotekarzy umożliwiła mi wybranie istotnych z punktu widzenia tematu pracy
fragmentów pisanych przez nich tekstów, które w dalszych etapach badań poddałam
analizie, przy użyciu technik właściwych dla etnograficznej analizy zawartości, która

opiera się na założeniu, że możliwe jest takie prowadzenie badań różnego
rodzaju źródeł zastanych, aby odzwierciedlały one zasady etnograficznej
pracy terenowej. […] Celem takiej analizy może być zatem: pogłębiony opis
pewnej

społeczno-kulturowej

rzeczywistości,

odnalezienie

związków

pomiędzy jej elementami, a przede wszystkim odkrycie powtarzalnych
wzorów działań lub znaczeń. Efekty społecznych interakcji czy też znaczenie
ludzkich działań – obszary zainteresowań etnografii „terenowej” – mogą
stać się przestrzenią badawczą w proponowanej tu perspektywie, przy czym
każda cecha powinna być oglądana w kontekście innych, zaś analiza winna
być dokonywana na drodze komparatywnej. (Jagiełło, 2010, s. 41).
Po etapie obserwacji nieuczestniczącej forum, przyszedł czas na nawiązanie
kontaktu z jego użytkownikami. Nie zdecydowałam się na zamieszczenie postu o moich
badaniach na potrzeby pracy magisterskiej, obawiając się braku zainteresowania ze
strony adresatów takiej ogólnej wiadomości. W końcu jest to forum grupy zawodowej,
która dyskutuje głównie na tematy związane z ich pracą. Postanowiłam wytypować
jedną z osób, a następnie drogą mailową wyjaśnić przyczyny mojego zainteresowania
bibliotekarzami oraz poprosić o spotkanie i zgodę na wywiad. O wyborze pierwszego
kandydata zdecydowało jego miejsce zamieszkania (ze względu na ograniczenia
czasowe i finansowe chciałam, aby rozmowa odbyła się w mieście, w którym
mieszkam) oraz sposób prezentowania się w sieci. Krótko mówiąc, napisałam do osoby,
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której internetowy wizerunek człowieka otwartego i bardzo „kontaktowego” pozwalał
na przypuszczenie, że zgodzi się poświęcić studentce swój czas na rozmowę o pracy
bibliotekarza. Wybór okazał się szczęśliwy. Mój pierwszy rozmówca po naszym
spotkaniu zamieścił na swoim blogu informację o prowadzonych przeze mnie
badaniach. W notce napisał też, że powiedział mi o cyklicznych nieformalnych
spotkaniach bibliotekarzy, i że przy najbliższej takiej okazji mogą spodziewać się mojej
obecności. Tak też się stało – na pierwszym spotkaniu w którym uczestniczyłam (w
marcu 2012 roku) poznałam kilkunastu bibliotekarzy. Wszyscy uczestnicy wiedzieli o
prowadzonym przeze mnie badaniu. Dzięki ich bardzo przyjaznemu podejściu bez
problemu mogłam prowadzić obserwacje podczas kolejnych spotkań (łącznie
uczestniczyłam w dwóch nieformalnych konferencjach w Warszawie, jednej we
Wrocławiu, a także w jednym spotkaniu integracyjnym w Warszawie) oraz nagrywać
wywiady z wybranymi osobami (wywiady przeprowadzałam pomiędzy wymienionymi
wyżej spotkaniami).
Obserwacje miały charakter obserwacji bezpośrednich – byłam obecna podczas
spotkań i towarzyszących im rozmów, ale nie zabierałam w nich głosu. Ograniczałam
się do konwersacji niezbędnych do nawiązywania znajomości oraz zadawania
poszczególnym osobom pytań związanych z tematem badań. Obserwacja bezpośrednia,
w odróżnieniu od obserwacji uczestniczącej, nie zakłada brania udziału w pracy
uczestników (Kostera, 2003). Po spotkaniach sporządzałam notatki. Nie notowałam w
ich trakcie: pierwsze takie próby moi rozmówcy skomentowali śmiechem: a ty co, w
pracy jesteś?, dając mi tym samym do zrozumienia, że spotkania mają w dużej mierze
charakter towarzyski i nie czują się swobodnie, gdy wyciągam notatnik.
Z poznanymi podczas spotkań osobami umawiałam się na przeprowadzenie
wywiadu. W większości przypadków każdorazowo umawiałam się na rozmowę z jedną
osobą, tylko w jednym wywiadzie uczestniczyło dwóch bibliotekarzy. Łącznie zebrałam
dziesięć nagranych wywiadów, trwających od jednej do dwóch i pół godziny. Po
stranskrybowaniu uzyskałam teksty liczące razem ponad dwieście stron. Wywiady
miały charakter otwarty: niestandaryzowany i niestrukturalizowany, co jest cechą
właściwą dla wywiadu antropologicznego (Kostera, 2003). Starałam się, by
przypominały swobodną rozmowę i słuchałam tego, o czym moi rozmówcy chcieli
opowiadać. Oczywiście nagrywałam wywiady wyłącznie za ich zgodą.
Badania zakończyłam w lipcu 2012 roku, po przeprowadzeniu ostatniego
wywiadu. Dzięki zastosowanej triangulacji metod badawczych, zgromadziłam
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różnorodny materiał składający się z przepisanych wywiadów, wybranych wycinków
tekstów zamieszczanych przez bibliotekarzy w Internecie oraz notatek - zarówno tych
dotyczących obserwacji online, jak i sporządzanych po spotkaniach z bibliotekarzami.

2.1.3. Opis terenu

Granice terenu moich badań są o wiele trudniejsze do uchwycenia i
zdefiniowania

niż

w

przypadku

badań

jednej

organizacji.

Obszar

terenu

przeprowadzonych przeze mnie badań wynika wprost z przyjętej metody badawczej:
obserwacji internetowej aktywności bibliotekarzy oraz uczestnictwa w ich spotkaniach.
W pierwszej kolejności opiszę teren online.
Podczas pierwszego etapu badań odwiedziłam wiele stron internetowych,
blogów i portali związanych z aktywnością bibliotekarzy. Do etapu analizy
zakwalifikowałam dwa fora internetowe oraz jedną grupę tematyczną na portalu
Facebook, kierując się zaobserwowaną największą aktywnością i liczbą użytkowników
w tych trzech obszarach Sieci. Wybrane przeze mnie miejsca były również wymieniane
przez moich rozmówców jako najczęściej przez nich odwiedzane. Poniżej zamieszczam
ich krótkie opisy.
Forum Library 2.0 powstało w 2007 roku z oddolnej inicjatywy kilku
pracowników jednej z bibliotek wojewódzkich. Ma zasięg ogólnopolski, liczba
zarejestrowanych użytkowników na dzień 26 sierpnia 2012 roku wynosi 424. Główne
wątki forum dotyczą kwestii związanych z bibliotekami cyfrowymi oraz nowymi
mediami w bibliotekach. Do przeglądania treści forum nie jest wymagana rejestracja,
cała zawartość jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu.
Forum ELibrarian, liczy 671 zarejestrowanych użytkowników. W ponad 500
wątkach bibliotekarze dyskutują na różnorodne tematy związane z pracą w bibliotece:
można tam znaleźć posty dotyczące zagadnień prawnych i nowinek technicznych, jak
również relacje z konferencji czy opisy konfliktów z współpracownikami i
przełożonymi. Podobnie jak w przypadku forum Library 2.0, cała treść jest otwarta dla
każdego użytkownika Sieci.
Grupa „Biblioteka” na portalu społecznościowym Facebook liczy 577 członków.
W odróżnieniu od forum Library 2.0 i ELibrary, dostęp do grupy jest ograniczony.
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Wejście do niej nie jest jednak trudne – każdy z członków ma możliwość „dodawania”
kolejnych osób, wystarczy zatem poprosić znajomego członka o przyłączenie.
Do internetowej analizy zawartości włączyłam także wpisy z blogów
bibliotekarzy, których spotkałam face-to-face, traktując je jako materiał uzupełniający i
porównawczy do notatek ze spotkań i stranskrybowanych wywiadów.
Większą trudność niż w przypadku terenu online sprawiło mi zdefiniowanie
terenu badań, w którym miałam bezpośredni kontakt z moimi rozmówcami.
Problematyczne okazały się dwie kwestie: zdefiniowanie terenu w ramach kategorii
spotykanych w antropologii, oraz ujęcie we wspólny nawias badanych przeze mnie
osób.
Pierwszy problem wiąże się z definicją słowa teren.

Badania terenowe zazwyczaj zakładają fizyczne opuszczenie swojego domu
by podróżować do i z jakiegoś znacząco różnego miejsca (Clifford,
1997/2005, s. 145).
Podczas badań nie odwiedzałam regularnie tego samego miejsca, by prowadzić tam
obserwacje i rozmowy. Spotykałam się z grupami bibliotekarzy czterokrotnie. Dwa razy
w ogrodzie warszawskiej siedziby firmy zajmującej się dystrybucją oprogramowania w
ramach nieformalnych konferencji. Trzecia taka konferencja odbyła się na patio jednej z
wrocławskich bibliotek. Czwarte spotkanie miało charakter integracyjny i przybrało
formę „wyjścia na piwo” do jednego z warszawskich pubów. Wywiady prowadziłam w
różnych miejscach – niektóre podczas konferencji, niektóre w mieszkaniach
rozmówców, część w kawiarniach. Ze względu na wielość tych miejsc nie definiuję
terenu w kategoriach przestrzennych. Za Agnieszką Halembą przyjmuję definicję terenu
w kategoriach poznawczych, rozumianego nie jako miejsce czy grupę ludzi, ale
problem, pytanie jakie sobie stawiamy (Halemba, 2011). Podobnie wyraża się Barbara
Fatyga:

Teren rozumiem jako zarówno terytoria realnie istniejące, jak i wszystkie
światy, do których daje się dotrzeć zmysłami lub myślowo. To światy
tekstowe

i

ikoniczne

w

zróżnicowanym

stopniu

odzwierciedlające

rzeczywistość, jak i w szczególności – co oczywiste - wirtualne światy
Internetu, wyobrażone światy fikcji i marzeń zarówno sennych i tych na
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ie zapachów i emocji. (O ile "znajdę
"znajd na nie paragraf" czyli
jawie, przestrzenie
metodę). (Fatyga, 2011, s. 109)
Do skonceptualizowania mojego terenu, posłużę
posłu
sięę pojęciem
poj
otoczenia
organizacji. W mojej pracy skupiam się
si na analizie zjawisk społecznych występujących
wyst
w otoczeniu
iu zadaniowym bibliotek, czyli w środowisku
rodowisku konkretnych organizacji lub
grup, które mają wpływ na organizację
organizacj (Griffin, 1999/2005). Na rysunku 1 prezentuję
prezentuj
schemat przykładowego otoczenia zadaniowego dla biblioteki, zgodnie z podziałem
proponowanym przez Griffina (ibidem).

Rysunek 1.
Przykładowe otoczenie zadaniowe biblioteki
Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie: Griffin 1999/2005
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Aby zobrazować wycinek otoczenia, w którym funkcjonują badani przeze mnie
bibliotekarze, posłużę się schematem sieci organizacyjnej, zorganizowanym w sposób
zaczerpnięty z książki „Teoria organizacji” Mary Jo Hatch (1997/2002):

grupa
bibliotekarska
na portalu
Facebook

Fundacja
Nowoczesna
Polska

Polskie
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy

Creative
Commons
Polska
Stowarzyszenie
Libstrefa
Portal Libsterfa

Fundacja
Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego

Biblioteka
Akademicka
1
Biblioteka
Akademicka 3

Firma System
(dystrybutor
oprogramowania)

Biblioteka
Akademicka
2

Portal ELib

Poznańskie
Centrum
Superkomputerowo
Sieciowe

Biblioteka
Wojewódzka
1

Biblioteka
Wojewódzka
2

Forum
Library 2.0
Zakład
Aktywności
Zawodowej

Rysunek 2
Teren badań jako sieć międzyorganizacyjna
Źródło: opracowanie własne na postawie: Hatch 1997/2002

W tym miejscu pojawia się drugi, wspomniany na początku tego podrozdziału
problem ujęcia badanych przeze mnie osób we wspólny nawias. Dotąd określałam ich
wspólnie: bibliotekarze. W rzeczywistości zdefiniowanie spotkanych osób jednym
pojęciem nie jest oczywiste. Niektórzy z moich rozmówców sami określali się jako
bibliotekarze, gdyż pracują w bibliotekach. Część osób określała się jako bibliotekarze
na podstawie wykształcenia kierunkowego i ewentualnie wcześniejszego zatrudnienia w
bibliotekach, ale obecnie pracują w organizacji pozarządowej związanej z bibliotekami
lub prywatnym przedsiębiorstwie dostarczającym bibliotekom oprogramowanie. Kilka
osób nie określiło się w ogóle jako bibliotekarz, np. informatyk z fundacji zajmującej
się umieszczaniem publikacji w domenie publicznej lub właścicielka firmy oferującej
bibliotekom usługi marketingowe i szkoleniowe. Część z moich rozmówców należy do
18

dużego ogólnopolskiego stowarzyszenia zawodowego bibliotekarzy, kilka osób tworzy
małe, kilkuosobowe stowarzyszenie. To co ich łączy, to wspomniane wcześniej
funkcjonowanie w otoczeniu bibliotek, oraz zainteresowanie tematyką z nimi związaną,
i tym samym współtworzenie środowiska bibliotekarskiego. Aby zobrazować związki
moich rozmówców z bibliotekarstwem, w poniższej tabeli obok ich imion zaznaczyłam
powiązania z różnego rodzaju instytucjami. Bardziej szczegółowe opisy niektórych
osób zamieszczę w części empirycznej pracy.

Praca w
bibliotece

Praca w org.
pozarządowej
związanej z
bibliotekami

Praca w
prywatnej
firmie
związanej z
bibliotekami

Członkowstwo w
stowarzyszeniach
zawodowych

Prowadzenie
bloga
związanego z
bibliotekami

+

dawniej tak,
obecnie nie

-

+

dawniej tak,
obecnie nie

+

Karolina

+

dawniej tak,
obecnie nie

+

-

-

+

Beata

-

-

-

+

+

-

Wojciech

+

-

-

+

+

+

Anna

+

-

-

+

+

+

Marta

+

+

-

-

+

+

Monika

+

+

-

-

+

+

Mariusz

+

-

-

-

-

+

Krzysztof

-

-

+

-

+

-

Michał

+

+

-

-

+

+

Marek

+

dawniej tak,
obecnie nie

-

-

+

+

Daria

+

+

-

-

+

-

Szymon

-

+

-

+

-

+

Imię
(wszystkie
imiona
zmienione)

Wykształcenie
bibliotekarskie
(studia lub
studium)

Adam

Tabela 1
Spis rozmówców
Źródło: opracowanie własne
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Wszystkie wyżej wymienione osoby znają się – część z nich pracuje ze sobą,
spotykają się na formalnych i nieformalnych konferencjach bibliotekarskich, czytają
nawzajem swoje blogi i dyskutują na bibliotekarskich forach internetowych. W
większości mają się nawzajem w „znajomych” na portalach społecznościowych, np. na
Facebooku.
Na podstawie tabeli łatwo zauważyć, że liczba kobiet i mężczyzn w badanej
przeze mnie grupie jest porównywalna. Proporcja ta nie odpowiada rzeczywistemu
stosunkowi liczby kobiet i mężczyzn wśród wszystkich przedstawicieli zawodu
bibliotekarza – zawód ten jest mocno sfeminizowany. Przyczynę tej rozbieżności
wyjaśnił mi jeden z moich rozmówców: znaczna część osób, które spotkałam w terenie,
zajmuje bądź zajmowała w bibliotekach stanowiska kierownicze, na których z kolei
występuje wyraźna nadreprezentacja mężczyzn. Kwestia ta wydaje mi się ważna i
interesująca, nie będę jednak dalej rozwijała jej w pracy, gdyż wykracza poza
sformułowany przeze mnie problem badawczy.
Chciałabym jeszcze przedstawić teren badań w kategorii podsuniętej mi przez
dwójkę moich rozmówców. Na blogu jednego z nich natrafiłam na pojęcie bibliosfery:

Od czasu do czasu można przeczytać gdzieś tekst, w którym pojawia się
termin „bibliosfera”; jest to jednak termin ciągle nie do końca
zdefiniowany. […] Uważam za bibliosferę każdy przejaw aktywności,
związany z biblioteką i tematami z nią pokrewnymi – takimi jak
informatologia,

infobrokering,

książka

czy

nawet

pewne

aspekty

tzw. Web 2.0. Pisząc „przejaw aktywności” mam na myśli nie tylko blogi
i fora tworzone przez bibliotekarzy, ale także np. informacje na tematy
związane z naszą branżą, pojawiające się na stronach, niezwiązanych z
bibliotekami. […] W sumie – dlaczego mielibyśmy nie pójść jeszcze dalej i
nie uznać samej w sobie konferencji jako elementu bibliosfery? Kto
powiedział, że nie zalicza się do niej świat analogowy, „realny”? Tym
sposobem poszerzamy bibliosferę na artykuły w czasopismach tradycyjnych,
imprezy w bibliotekach, przekazy radiowe i telewizyjne, książki, badania…
słowem: wszystko. (wpis z Internetu 1)
Podczas wywiadu autor powyższego tekstu uzupełnił definicję:
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Tak myślę teraz, że w sumie dla każdego bibliosfera może być czymś innym,
czyli ta jego sfera biblioteczna, to zależy w dużej mierze od zainteresowań,
bo jedna osoba może nazwać bibliosferą artykuł na temat projektowania
stron właśnie, bo teoretycznie to należy do bibliotekoznawstwa, a inny
bibliotekarz, stara szkoła, może uznać że to nie należy do bibliosfery.
(Wojciech)
Zgodnie z opisaną tu ideą, moje zainteresowanie bibliotekarzami również można ująć w
kategorii bibliosfery. Mieszczą się w niej wszelkie przejawy aktywności bibliotekarzy
związane z bibliotekarstwem, ale realizowane poza bibliotekami rozumianymi jako
miejsce zatrudnienia. W mojej bibliosferze znajdują się blogi bibliotekarzy, ich fora i
portale internetowe, działalność w stowarzyszeniach, podejmowane oddolne inicjatywy,
nieformalne konferencje i spotkania branżowe.
Na koniec podrozdziału poświęconego opisowi terenu, chciałabym krótko
wyjaśnić czym są nieformalne konferencje bibliotekarzy. Wydarzenia, w których
brałam udział, były spotkaniami mieszczącymi się w formule campów. Campy,
nazywane też w języku angielskim „unconferences”, stanowią połączenie konferencji
branżowych ze spotkaniami towarzyskimi. Zgodnie z opisem zamieszczonym w
Wikipedii dla hasła „unconference” (Wikipedia, 2012), są to oddolne inicjatywy
uczestników, którzy organizując branżowe spotkanie, chcą uniknąć pewnych zjawisk
związanych z formalnymi konferencjami, np. wysokich opłat za udział bądź formalnej
atmosfery. Uczestnicy wspólnie wybierają temat przewodni spotkania, a wystąpienia
poszczególnych prelegentów są zwykle znacznie krótsze niż podczas formalnych
konferencji. W przypadku nieformalnych spotkań bibliotekarzy, miałam okazję
trzykrotnie wziąć udział w LibraryGrillach oraz w jednym LibraryBeer. Wszystkie
wydarzenia zostały zorganizowane przez dwójkę młodych redaktorów bibliotekarskiego
portalu internetowego, którzy jednocześnie współtworzą kilkuosobowe stowarzyszenie
Libstrefa. Na potrzeby dwóch LibraryGrillów miejsca w swej warszawskiej siedzibie (a
dokładniej w ogrodzie) użyczyła firma zajmująca się dystrybucją oprogramowania dla
bibliotek. Trzeci LibraryGrill odbył się we Wrocławiu, na terenie biblioteki jednej z
wrocławskich uczelni. Każdorazowo liczba uczestników wynosiła od 25 do 50 osób,
wśród nich można było spotkać bibliotekarzy i osoby związane z bibliotekami z
różnych miast Polski. LibraryGrille rozpoczynały się kilkoma krótkimi prezentacjami,
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po których uczestnicy mieli możliwość rozmów i dyskusji podczas wspólnego
grillowania. Ponieważ są to spotkania nieformalne, uczestnicy sami przynoszą jedzenie
i picie. LibraryBeer miał miejsce w jednym z Warszawskich pubów, a jego charakter
był czysto integracyjny – kilkunastu bibliotekarzy z kilku miast spotkało się by
porozmawiać na tematy związane z branżą.
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2.2. Ramy pojęciowe

2.2.1. Profesja, społeczność zawodowa i role społeczne profesjonalistów
Przez długi czas zagadnienie profesji nie należało do głównych nurtów badań w
teorii nauk społecznych, a analizy dotyczące tożsamości profesji pojawiły się dopiero w
latach osiemdziesiątych XX wieku (Postuła, 2010). W książce „Informatycy i
organizacje” Agnieszka Postuła przedstawia definicję profesji, rozumianej jako
”wyspecjalizowaną funkcję pracy w danym społeczeństwie, wykonywaną przez aktora
społecznego, który odznacza się specjalistycznym wykształceniem” (ibidem, s. 32).
Profesja jest takim rodzajem pracy, który jest społecznie użyteczny i służy jednostkom
lub całym społecznościom dla poprawy bytu, czasem nie można jej wycenić w
pieniądzu, gdyż jest tak wysoce wartościowa (Freidson, 1994, cytowany w: Postuła,
2010). Istotnym pojęciem związanym z teorią profesji jest termin społeczności
zawodowej, wprowadzony przez Van Maanena i Barleya:

Społeczność zawodową definiujemy jako grupę ludzi, którzy opisują siebie
jako zaangażowanych w ten sam rodzaj pracy, których tożsamość określona
jest przez rodzaj wykonywanej pracy; którzy dzielą między sobą i stosują w
praktyce te same wartości, normy i perspektywy w pracy; i których relacje
społeczne dotyczą zarówno pracy, jak i czasu wolnego (Van Maanen i
Barley, 1984, s. 287, cytowani w: Postuła, 2010, s. 39).
Dariusz Jemielniak podsumowuje w nawiązaniu do Cullena:

profesję od zwykłego zawodu odróżnia więc zdolność wybicia się na
niezależność i zarezerwowania dla siebie dziedziny, w której tylko jej
przedstawiciele będą uważani za społecznie umocowanych do wydawania
sądów, nadzoru nad przebiegiem i rezultatami pracy (Cullen, 1978).
Zawody, które skutecznie dokonują swojej profesjonalizacji, są zatem
częściowo umocowane do działania niezależnie od zatrudniającej ich
przedstawicieli organizacji (Jemielniak, 2008, s. 39).
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Bibliotekarze z którymi rozmawiałam często wspominali, że ich praca przede
wszystkim polega na pomocy użytkownikom bibliotek w odnajdywaniu potrzebnych im
informacji. Z perspektywy bibliotekarza rozumianego jako brokera informacji, zawód
ten wymaga biegłości w poruszaniu się po różnorodnych bazach danych, systemach
katalogowania i skomplikowanych technikach, tak jak na przykład bibliometria.
Skumulowanie tych niezbędnych kompetencji sprawia, że zawód bibliotekarza można
uznać za profesję, zgodnie z ramami wyznaczonymi przez teorie profesjonalizacji.
Ważne jest jednak zaznaczenie, że nie każdy bibliotekarz owe kompetencje posiada:
pracownicy bibliotek, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z
wypożyczaniem książek, nazywani przez moich rozmówców służbą biblioteczną, nie
muszą specjalizować się we wcześniej wymienionych obszarach.
W części empirycznej przedstawię wizerunek profesji bibliotekarza obecny w
dyskursie badanych przeze mnie osób. Moi rozmówcy wielokrotnie wspominali o
rozdźwięku między stereotypem bibliotekarza (czyli tym, jak im się wydaje, że są
widziani), własną wizją zawodu (czyli tym, jak badana przeze mnie społeczność opisuje
to, co robi), oraz pewnym typem idealnym (czyli tym, jacy w rozumieniu moich
rozmówców powinni być bibliotekarze i jak powinni pracować). Te trzy perspektywy
postrzegania profesji bibliotekarza można wpisać w kategorie ról społecznych, w
nawiązaniu do spotykanej w naukach społecznych goffmanowskiej metafory teatru
(Postuła, 2010). Perspektywa dramaturgiczna zakłada, że

[…] obecność innych ludzi nieuchronnie przekształca zachowanie ludzkie w
występ, mający przede wszystkim wywrzeć na nich odpowiednie wrażenie;
czując na sobie ich wzrok, jednostka zachowuje się inaczej niż
zachowywałaby się w samotności, mając do wykonania tę samą z
technicznego punktu widzenia czynność (Szacki, 2002/2007, s. 847).
W ujęciu konstruktywizmu społecznego, role bibliotekarzy są tworzone (czy raczej
rekonstruowane i interpretowane) w procesie konstruowania rzeczywistości, zarówno
przez samych bibliotekarzy, jak i ogólnie przez społeczeństwo (Czarniawska, 2010;
Kostera, 1996, cytowane w: Postuła, 2010). Można je rozpatrywać w trzech wymiarach,
analogicznie do wymiarów ról społecznych menedżerów, opisanych przez Monikę
Kosterę (Kostera, 1996, cytowana w: Postuła, 2010) oraz ról społecznych
informatyków, przedstawionych przez Postułę (ibidem):
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1. Oczekiwania społeczne: jak powinni postępować bibliotekarze według
społeczeństwa; perspektywa otoczenia – użytkowników bibliotek
2. Konstruowanie roli przez bibliotekarzy – przyjęte sposoby zachowania i
postawy w środowisku bibliotekarzy; etyka zawodowa, standardy
3. Kontekst instytucjonalny – perspektywa biblioteki jako organizacji, zasady
dotyczące pracy bibliotekarzy w danej bibliotece
W niniejszej pracy będę koncentrowała się głównie na drugim – profesjonalnym
wymiarze roli, próbując spojrzeć na zawód bibliotekarza oczami badanej przeze mnie
grupy.

2.2.2. Pracownicy przekraczający granice organizacji

Pracownicy przekraczający granice organizacji to pracownicy angażujący się w
inicjatywy innych firm i instytucji, stający się tym samym łącznikami organizacji z
otoczeniem (Klincewicz, 2008/2012). Stanowią dla przedsiębiorstwa cenne źródło
wiedzy: biorą udział w konferencjach, udzielają się w stowarzyszeniach, nawiązują
kontakty z innymi przedstawicielami branży, np. uczestnicząc w szkoleniach, są na
bieżąco z nowinkami z branżowej prasy i portali internetowych (ibidem). Amerykańscy
socjolodzy badający organizacje, Howard Aldrich i Diane Herker, wysnuli hipotezę, że
od kompetencji pracowników przekraczających granice organizacji w zakresie
selekcjonowania, przekazywania i interpretowania pozyskanych z otoczenia informacji
zależy po części zdolność organizacji do adaptowania się do zmieniającego się
otoczenia, i co za tym idzie, możliwość przetrwania. (Aldrich i Herker, 1977). Istotną
kwestią są ich relacje z innymi pracownikami wewnątrz organizacji – pracownicy
przekraczający granice organizacji to osoby, które są oceniane przez pracowników jako
wartościowe źródło informacji. Innymi słowy, posiadają silnie rozwinięte więzi
zarówno na zewnątrz, jaki i wewnątrz organizacji (Tushman i Scanlan, 1981a).
Przykładowo pracownik działu sprzedaży, pomimo licznych kontaktów na zewnątrz
firmy, nie będzie pracownikiem przekraczającym granice organizacji, jeśli jego
współpracownicy nie postrzegają go jako cennego informatora. Pełni wtedy funkcję
25

reprezentacyjną, ale nie informacyjną (Aldrich i Herker, 1977; Tushman i Scanlan,
1981a). Badania przeprowadzone w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Michaela
Tushmana i Thomasa Scanlana (1981b) pokazują również, że pracownikami
przekraczającymi granice organizacji mogą być nie tylko przedstawiciele kadry
kierowniczej (zdarza się, że jest to ich główne zadanie w organizacji), ale często także
pracownicy niższego szczebla – status lidera opinii wśród współpracowników jest
istotniejszym czynnikiem niż umiejscowienie w hierarchii przedsiębiorstwa (ibidem).
Wczesne badania z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku nad zjawiskiem pracowników przekraczających granice organizacji
bazowały na koncepcji organizacji jako systemu otwartego i
definiowaniu

granic zewnętrznych

i

wewnętrznych

skupiały się na

przedsiębiorstw,

kanałów

komunikacji, ról przyjmowanych przez tego typu pracowników oraz ich znaczenia dla
procesów decyzyjnych (Aldrich i Herker, 1977; Allen i Cohen, 1969; Tushman i
Scanlan, 1981b). Naukowcy koncentrowali się w pierwszym rzędzie na granicach
wewnętrznych i komunikacji między działami. Badania były prowadzone w
instytucjach, w których dostęp do aktualnej wiedzy branżowej jest szczególnie istotny,
np. w laboratoriach medycznych (Tushman i Scanlan, 1981a; Tushman i Scanlan,
1981b), na uniwersytetach i w szpitalach. Wyniki tych badań jasno wskazywały, że
pracownicy przekraczający granice organizacji pełnią kluczowe role w realizowanych
przez ich działy zadaniach. Konkluzje zawierały sugestie uwzględnienia tego faktu w
sposobach wynagradzania tego typu osób, w celu motywowania ich do mnożenia
kanałów łączących ich zewnętrznymi źródłami informacji (ibidem). W badaniach
pojawiły się też kategorie zaufania oraz potencjalnej możliwości zdobywania wpływów
i władzy (Aldrich i Herker, 1977; Tushman i Scanlan, 1981b).
Bardziej współczesne publikacje dotyczące pracowników przekraczających
granice organizacji uwzględniają ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji w
sieciach biznesowych, np. w klastrach lub aliansach strategicznych, ale też w prostszych
relacjach klient – wykonawcy przy różnego rodzaju projektach (Heikkila et al., 2008).
W centrum zainteresowania znalazły się zatem nie tylko granice wewnętrzne między
działami przedsiębiorstw, ale też granice zewnętrzne organizacji. Uwagę badaczy
przykuły zagadnienia związane z autonomią ról pracowników przekraczających
organizację, czy szerzej, z kulturą organizacyjną w jakiej funkcjonują (Perrone et al.,
2003). Tym samym zjawisko to zostało włączone do rozważań dotyczących organizacji
uczących się, transferów wiedzy i brokeringu wiedzy (Pawlowski i Robey, 2004).
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2.2.3. Wspólnoty praktyków

Wspólnoty praktyków to grupy ludzi których łączą wspólne zainteresowania,
najczęściej związane z wykonywaną przez nich pracą zawodową, i którzy w czasie
regularnych interakcji uczą się od siebie, jak wykonywać ją lepiej (Wenger i Snyder,
2000). Aby daną społeczność można było zakwalifikować jako wspólnotę praktyków,
musi spełniać trzy podstawowe kryteria: (1) jej tożsamość musi opierać się na
wspólnych zainteresowaniach członków, (2) którzy budują między sobą relacje
umożliwiające wzajemne uczenie się od siebie, wspólne przedsięwzięcia, dyskusje i
pomoc; (3) i którzy są praktykami danej dziedziny, związanej z ich karierą zawodową
(ibidem).
Autorami pojęcia wspólnoty praktyków są Etienee Wenger i Jean Lave,
teoretycy uczenia się (learning theorists), którzy użyli go do opisu społecznego
kontekstu uczenia się wśród osób funkcjonujących w kręgach opartych na
terminowaniu (apprenticeship). W latach dziewięćdziesiątych XX wieku termin ten
zdobył popularność w literaturze z zakresu zarządzania, związanej z nurtem zarządzania
wiedzą (Wenger, 2009).
Wspólnoty praktyków są społecznościami nieformalnymi – mogą powstawać w
obrębie jednej organizacji, np. jako grupa pielęgniarek pracujących na różnych
oddziałach szpitala, które podczas wspólnych obiadów dyskutują na temat opieki nad
pacjentami. Mogą także łączyć pracowników różnych firm i funkcjonować poza nimi,
np. wspólnota praktyków łącząca programistów, którzy dzielą się swoimi pomysłami
dotyczącymi programowania na forum internetowym (Wenger, 2000). We wspólnotach
uczenie się jest procesem społecznego uczestnictwa, podczas którego członkowie
nawiązują kontakty z bardziej doświadczonymi osobami, dzielącymi się zarówno
wiedzę jawną jak i ukrytą (Leave i Wenger, 1991, cytowani w: Pawlowski i Robey,
2004).
Na potrzeby niniejszej pracy będę skupiała się na kategoriach pracowników
przekraczających
nieformalnych,

granice
oddolnych

organizacji
inicjatyw

i

wspólnot

praktyków

podejmowanych

przez

w

kontekście

bibliotekarzy,

realizowanych w otoczeniu bibliotek. W rozdziale poświęconym konkluzjom odniosę
się do praktycznych wniosków płynących z przeprowadzonego przeze mnie badania,
opierając się na obu wyżej wymienionych pojęciach.
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2.2.4. Społeczeństwo sieci

Tłem dla moich rozważań dotyczących nieformalnych sposobów współpracy
bibliotekarzy będzie rozwój Internetu i nowych mediów, a w szczególności zachodzące
pod ich wpływem globalne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw. W książce
hiszpańskiego badacza komunikacji Manuela Castellsa „Społeczeństwo sieci”
(1996/2007), przedstawiony został proces wyłaniania się nowej struktury społecznej na
skutek przeobrażenia się gospodarki kapitalistycznej w kapitalizm informacyjny.
Przemiana ta stanowi trzecią fazę uprzemysłowienia, czyli przejście od industrializmu
do postindustrialzmu (Bell, 1973, cytowany w: Hatch, 1997/2002). Owo przejście
polega na przeniesieniu koncentracji ze sprawowania kontroli nad siłą roboczą w
produkcji towarów na zdobywanie wiedzy i wykorzystywanie informacji. Przy pomocy
nowoczesnych technik informacyjnych nastąpiły m.in. segmentacja rynków i
międzynarodowa decentralizacja produkcji, powstanie globalnych rynków finansowych,
zwiększona wrażliwość na oczekiwania konsumenta,

umiędzynarodowienie i

uelastycznienie przedsiębiorstw oraz powstanie nowych form organizacyjnych: sieci,
aliansów strategicznych oraz organizacji wirtualnych (Hatch, 1997/2002). Dla ludzi
funkcjonujących w sieciach o nieskończenie wielkiej i skomplikowanej liczbie
różnorodnych powiązań przepływ informacji jest kluczowym składnikiem struktury
społecznej (Castells, 1996/2007). Amerykańscy historycy John McNeill i William
McNeill definiują owe sieci jako:

zbiór połączeń wiążących wzajemnie ludzi. Mogą one przybierać wiele
form: przypadkowych spotkań, więzów krwi, przyjaźni, wspólnej wiary,
rywalizacji, wrogości, wymiany gospodarczej, współpracy gospodarczej, a
nawet współzawodnictwa militarnego. W ramach wszystkich tych relacji
ludzie wymieniają informacje i używają informacji, by kierować swoim
działaniem w przyszłości. Przekazują także lub wymieniają użyteczne
technologie, dobra, zbiory, idee i tak dalej. Ponadto, nieświadomie
wymieniają choroby i pasożyty. [McNeill i McNeill, 2003] ( Bendyk, 2004,
s. 50)
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Z opisanymi wyżej globalnymi przemianami wiążą się ściśle nowe rodzaje
uczestnictwa w społeczeństwie (Jenkins, 2006/2007). Ewoluowanie mediów, zwłaszcza
rosnąca dominacja technologii Web 2.0, czyli portali internetowych, w których treść
jest tworzona głównie przez użytkowników, wyznaczyło nowe sposoby uczestniczenia
jednostek w społecznościach. Sposoby komunikacji obecne wśród wirtualnych
społeczności fanów, funkcjonujących w sferze kultury popularnej, są adaptowane przez
innego rodzaju społeczności: powielają je kościoły w kontaktach z wyznawcami, szkoły
z uczniami i rodzicami, czy rządy państw ze społeczeństwem (ibidem). Badacz nowych
mediów Henry Jenkins w książce „Kultura konwergencji” (2006/2007) pisze, że na
styku trzech koncepcji – konwergencji mediów (rozumianej z punktu widzenia kultury percepcji użytkowników, nie technologii), kultury uczestnictwa i zbiorowej inteligencji
powstaje nowy rodzaj współpracy, bazujący na interakcjach ludzi o różnych
doświadczeniach, programach, perspektywach oraz zasobach wiedzy (ibidem). Tapscott
i Williams (2006/2008) sugerują, że powstające nowe systemy wspólnego działania,
nazwane przez nich wikinomią, wpłyną na sposób pojmowania konkurencji przez
organizacje oraz na metody wypracowywania zysków. Wskazują przy tym, że choć
zagadnienie usieciowienia było niezwykle popularne w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku, organizacje zaadaptowały je tylko w tym sensie, że tworzą sieci biznesowe i
korzystają

z

zaawansowanych

platform

informatycznych.

W

strukturach

organizacyjnych nie zaszła radykalna rewolucja: hierarchia, system dowodzenia i
kierowania wciąż istnieją. Wspomniani badacze twierdzą, że sednem zmiany związanej
z usieciowieniem jest redefinicja roli pracownika:

pracownicy osiągają lepsze wyniki dzięki współpracy w ramach
partnerskich sieci ponad granicami organizacji, do których należą, tworząc
coś, co nazwaliśmy wikinomicznym miejscem pracy (Tapscott i Williams,
2006/2008, s.17).
Wikinomiczne miejsce pracy opiera się zaś na czterech zasadach: otwartości,
partnerstwa, dzielenia się zasobami i działania na skalę globalną.
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3. Rola profesjonalna bibliotekarzy

Podczas rozmów z bibliotekarzami, często zadawałam im pytanie o powody, dla
których związali się z tym zawodem. W zebranych w ten sposób osobistych historiach
pojawiały się przeróżne pobudki, które doprowadziły ich do wykonywania pracy
bibliotekarza. Bardzo często był to przypadek lub konsekwencja mniej lub bardziej
świadomego wyboru kierunku studiów, ale czasami też wynik przemyśleń nad rolami
wpisanymi w ten zawód. Marta, bibliotekarka zajmująca się edukacją informacyjną w
szkolnictwie wyższym, przedstawiła swoją historię w następujący sposób:

Musiałabym

rozpocząć

tutaj

najpierw

od

mojego

wcześniejszego

doświadczenia. Od moich pierwszych studiów, którymi była inżynieria
komputerowa. […] Pomyślałam, że fajnie byłoby coś zrobić jeszcze i ta
moja decyzja, żeby sobie coś zrobić jeszcze zbiegła się z czasem, kiedy ja
zaszłam w ciążę. Pomyślałam, że no musi być coś co będzie wchodzić jakoś
w moje takie zainteresowania powiedziałabym bardzo ogólne tak, a
ponieważ lubiłam czytać i wydaję mi się, że w przypadku wielu
bibliotekarzy, to lubienie czytania gdzieś tam przekłada się na decyzję w
jakimś stopniu, to stwierdziłam, że fajnie byłoby zrobić sobie, jako
odskocznię do pieluch, studia bibliotekoznawcze i ja wtedy się nie
spodziewałam tego, co będzie na tych studiach, nie analizowałam
programów. Była to decyzja bardzo impulsywna, bardzo nieprzemyślana.
Gdzieś w trakcie zorientowałam się, że jestem bardzo mocno i coraz
bardziej wciągane w tę tematykę, w szczególności interesowały mnie no
takie tematy związane z nowymi technologiami, z bazami danych jakby
zauważyłam to, że mogę połączyć, to co już wcześniej wiedziałam i umiałam
wiesz z tym, co oferowały mi te studia. […] Im bardziej się w to wciągasz,
tym bardziej chcesz więcej. Tu nie chodzi o to, żeby nie wiem mieć same
piątki tak z plusem, tylko chodzi o to, że chcesz więcej tej wiedzy, chcesz
więcej wiedzieć o tym środowisku. […] Mój Tato jest nauczycielem i ja całe
życie byłam bardzo blisko związana, powiedzmy ze środowiskiem
edukacyjnym i znałam jego wady, zalety, takie małe grzeszki też tak, ale
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wiesz chyba, to jest coś co się trochę dziedziczy nie. Tak sobie myślę, że
odziedziczyłam taką nie wiem, potrzebę dzielenia się z ludźmi wiedzą.
Zawsze lubiłam to robić, nawet gdzieś na studiach, tak, wiesz byłam tam
osobą na inżynierii komputerowej, która na przykład udzielała korepetycji
swoim kolegom z roku i no wiesz no gdzieś tam nie musisz pracować jako
nauczyciel, żeby nim być tak, więc ja zawsze byłam nauczycielem, tylko tak
naprawdę wchodząc w różne role byłam tym nauczycielem. (Marta)
Obecny w wypowiedzi Marty wątek edukacyjny oraz pewnego rodzaju poczucie misji
pojawiało się również w historiach innych osób. Choć sam wybór studiów był raczej
przypadkowy, Marta (oraz znaczna część pozostałych rozmówców) odnalazła
szczególnie interesujące ją obszary zawodu bibliotekarza i zaczęła świadomie kierować
swoją karierą, łącząc pracę w bibliotece z działalnością szkoleniową:

Jak się nadarzyła okazja, żeby poprowadzić takie pierwsze szkolenie w
mojej już docelowej pracy, w której jestem do dzisiaj, w uczelnianej
bibliotece, to pamiętam, że poszłam na te szkolenie razem z koleżanką, która
no pokazała mi taką formułę szkolenia, która nie do końca mi odpowiadała,
ale też w pewien sposób no pomogła mi przejść ten chrzest bojowy wiesz, że
jesteś pierwszy raz przed tą grupą, chcesz dobrze wypaść wiesz i w sumie
też nie zastanawiasz się nad takim podejściem strategicznym do dydaktyki,
takim właściwym i odpowiednim przygotowaniu i tak dalej. […] No wtedy
się dowiedziałam, że przy tej okazji, że taka moja wiedza wiesz trenerska,
taka wiedza pedagogiczna, nauczycielska jest tak naprawdę bardzo słaba,
nie, żeby to robić dobrze, to gdzieś tam muszę doszkalać się na bardzo
różnych rolach. Nie tylko na takim polu rozwijania kompetencji miękkich,
ale też budowania, wiesz, takich dobrych scenariuszy, dbania o potrzeby tej
grupy no i to zaczęło być w którymś momencie takim moim życiem, wiesz, te
moje poszukiwania i gdzieś tam równolegle zaczęłam swoje pierwsze próby
pisarskie, związane z naszą prasą branżową. Wówczas też sobie
uświadomiłam jak kiepski mam warsztat pisarski i właściwie z tego
kiepskiego warsztatu pisarskiego i nazwijmy to tępego pióra, urodził się
blog. […] No i z drugiej strony właśnie ćwiczenie pisania, wiesz. Jak coś ci
źle idzie, to powinnaś to ćwiczyć, trenując gdzieś tam różne rzeczy. Kiedyś
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zawsze byłam tego uczona, że to że nie potrafisz czegoś zrobić, to nie
znaczy, że już całe życie nie będziesz tego potrafić, albo że tak jesteś
skonstruowana, że nigdy nie osiągniesz jakiegoś zakładanego poziomu. To
znaczy po prostu jeżeli idzie ci to wolno, to znaczy, że musisz wkładać w to
więcej pracy. Właśnie z tej perspektywy tak narodził się mój blog i w sumie
na początku tak pisałam trochę dla siebie. (Marta)
Marta bardzo angażuje się w wykonywaną pracę, a doskonalenie swoich kompetencji
wynika z jej własnych potrzeb i ambicji. Aktywnie uczestniczy w licznych
konferencjach, często kosztem prywatnego czasu i własnych nakładów finansowych.
Zaangażowanie i wewnątrzsterowność to cechy charakterystyczne dla wielu członków
badanej przeze mnie społeczności. Grupa ta traktuje ich zawód bardzo poważnie, nie jak
przejściowe zajęcie lub pracę taką samą jak każda inna. Nie jest to jednak cecha
powszechna w zawodzie bibliotekarza. Opowiedział mi o tym Adam:
Jeżeli jest tak że masz zawód i zarabiasz gdzieś tysiąc trzysta złotych, ale
mimo wszystko przychodzisz, no to jest kilka jakby twoich motywacji:
motywacja pierwsza jest taka, że no przyjdę tu na chwilę, za chwilę znajdę
porządną pracę, to jest dosyć popularnym motywem, czyli ludzie którzy
wiecznie szukają pracy, tak? Ja wiesz przyszedłem do pracy czternaście lat
temu, i znam ludzi, którzy już wtedy pracowali w bibliotece, i mówili że
szukają pracy i nadal robią to samo, że niby są tu na chwilę, nie? I to są
ludzie którzy się absolutnie nie utożsamiają z zawodem, bo dla nich fakt, że
są w bibliotece nadal, w tej samej bibliotece, jest takim, może nie tyle
wstydem, co mają z tym problem, nie? Druga motywacja to są ludzie, którzy
przyszli tutaj bo chcą mieć święty spokój, to jest bardzo duża masa ludzi.
Mówi się o tym że w bibliotece akademickiej praca w bibliotece to jest
idealna praca dla żony profesora. Profesor zrobi karierę, zarabia forsę, a
żona przyjdzie na ósmą, wyjdzie o siedemnastej, odbierze dzieci z
przedszkola, zarobi na waciki, tak? […] I wiesz taka postawa jest bardzo
popularna, i tak wiesz, tak sobie strzelam, ale myślę że jest najbardziej
popularna: mamy święty spokój, my udajemy że pracujemy, wy udajecie że
nam płacicie. (Adam)
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Adam podkreślił, że mimo braku zaangażowania nie ocenia opisanych przez siebie osób
jako złych pracowników. Tacy bibliotekarze wypełniają sumiennie powierzone im
obowiązki:

Oni po prostu przychodzą. Oni robią swoje dobrze, tak? Opracowują
formalnie zbiory, opracowują rzeczowo zbiory, nawet udostępniają książki,
ale oni nie widzą powodu żeby robić jakieś dodatkowo miny, że pracują w
świątyni wiedzy, oni przychodzą do urzędu pracować. I gdyby trochę inaczej
się ułożyło to by pracowali w urzędzie miasta czy w urzędzie gminy, może
urzędzie statystycznym. Robiliby to samo, nie? I takich ludzi, z tych
pięćdziesięciu tysięcy tak z strzelam czterdzieści tysięcy to są właśnie tacy
ludzie. To nie jest tak że oni są leniwi czy bierni, oni po prostu tego chcą,
tak? […] Natomiast to nie są ludzie którzy jeżdżą na konferencje, którzy
biorą udział w dyskusjach. (Adam)
Trzeci wspomniany przez Adama czynnik motywujący ludzi do podejmowania lub
kontynuowania pracy w bibliotece wynika ze świadomości nielicznych bibliotekarzy, że
angażując się w inicjatywy wykraczające poza podstawowy zakres obowiązków, można
osiągnąć wymierne korzyści:

Myśmy byli w zeszłym roku na LibraryGrillu w Kazimierzu Dolnym i
rozmawialiśmy ze sobą absolutnie szczerze tak po proletariacku, i wniosek
był jeden: że my tak jak siedzimy to jesteśmy błędem statystycznym. My
jesteśmy bardzo małą grupą gdzie ktoś jedzie na staż, bo jest fun. Ludzie
którzy nauczyli się też tego, tak mówiąc brutalnie, że pewne rzeczy można
po prostu przekładać na forsę, tak? No bo ktoś ma pewne kompetencje, w
trzy godziny zrobił w swojej pracy to co inni robią w osiem, po czym na
przykład ma firmę, prowadzi szkolenia za pieniądze, i da się z tego żyć, nie?
Po czym wszyscy mu zazdroszczą, koledzy w pracy, ale no nikt nie zrobi tego
samego, nie? Prosty przykład: w bibliotekach akademickich jest tak że są
dwa rodzaje bibliotekarzy: bibliotekarze bibliotekarze, tak zwana służba
biblioteczna, czyli no każdy bibliotekarz, i są tak zwani bibliotekarze
dyplomowani, którzy są nauczycielami akademickimi: adiunkci, asystenci,
profesorowie i tak dalej. Co trzeba zrobić, żeby zostać bibliotekarzem
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dyplomowanym? Napisać trzy recenzowane artykuły, zdać egzamin z języka
który jest na poziomie I love my library and I love reading books i tak dalej,
trzeba mieć udokumentowaną pracę dydaktyczną, a to ma praktycznie każdy
bibliotekarz pracujący w bibliotece akademickiej, a potem to trzeba jeździć
na konferencje i zdać egzamin. Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś na
studiach, i masz zdać egzamin: masz podane sześćdziesiąt pytań, wiesz, że
na każde z tych pytań masz odpowiadać przez sześć minut. Pytania są na
przykład takie: rola Biblioteki Narodowej w Polsce i takie tam różne. I na
pięćdziesiąt tysięcy bibliotekarzy w Polsce egzamin zdało trzysta
pięćdziesiąt osób. Ktoś kto ma taki egzamin zarabia jedną trzecią więcej.
Jest o co grać. Jeżeli zostajesz dyrektorem biblioteki, trzeba mieć albo
doktorat albo ten egzamin. I teraz szokujące dla mnie jest to, że reszcie się
nie chce. To jest naprawdę dla mnie mega zagadka. Uwiera mnie to jak
wielu osobom się po prostu nie chce, niewyobrażalne. […] I teraz jest cała
masa ludzi, którzy mówią tak: zarabiam kiepską kasę, ale mam fajną pracę,
która jest rozwijająca, jest to jakaś nisza, czyli mogę po pierwsze wyjechać
na jakiegoś Erasmusa, wyjechać z jakimś projektem, pracować z jakąś
fundacją , która da mi jakiś bonus. Może to wiesz nie być pieniądze do ręki,
natomiast ktoś wyśle mnie na wizytę studyjną do Stanów na przykład. Albo
ktoś mnie wyśle na staż do Hiszpanii, nie? Ale żeby to zrobić, to muszę być
kimś więcej, to muszę się wybić ponad, powyżej tej masy, nie? Ale ponieważ
ta masa, to znaczy tak: większość bibliotekarzy chodzą do pracy i chcą mieć
święty spokój. Konkurencja jest minimalna. […] Nie chcę tutaj siebie
deprecjonować i mówić że to było jakieś debilnie łatwe i średnio
wykształcony szympans mógłby to zrobić, tak nie jest, ale no to jest tak jak
rozmawialiśmy, jak to skonfrontujesz z pięćdziesięcioma tysiącami
bibliotekarzy w ogóle, to się okaże że to jest naprawdę przy szale optymizmu
ogromnego jeden procent, moim zdaniem pół procenta tak naprawdę.
(Adam)
Adam wyraźnie podkreśla, że społeczność którą badałam – udzielająca się na
branżowych portalach internetowych, prowadząca blogi, jeżdżąca na konferencje,
stanowi niewielką część całej grupy zawodowej. Aby lepiej poznać związane z pracą
wartości, którymi kierują się moi rozmówcy, pytałam ich, czy mają w branży osoby,
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które uważają za autorytety, oraz jakie cechy powinien mieć ich zdaniem dobry
bibliotekarz. Po wybraniu z różnorodnych odpowiedzi pojawiających się w nich
wspólnych wątków, powstał obraz kilku nadrzędnych czynników, które składają się na
rolę profesjonalną, uznawaną przez moją grupę. Podzieliłam je na trzy grupy:
1. Mistrzostwo osobiste. Wewnątrzsterowność, aktywność, ambicja, chęć
doskonalenia się w wybranej dziedzinie. Potrzeba bycia „na bieżąco”: czytanie
branżowej prasy oraz portali internetowych, udział w konferencjach i
szkoleniach, wizyty studyjne w bibliotekach. Zaangażowanie w akcje
inicjowane przez bibliotekarzy. Poszukiwanie nowości – podpatrywanie
rozwiązań sprawdzających się w innych, często zagranicznych bibliotekach;
bibliotekarski „wyścig zbrojeń” we wdrażaniu nowych pomysłów
2. Nastawienie na użytkowników bibliotek
3. Dzielenie się wiedzą i efektami swojej pracy. Współtworzenie branżowego
dyskursu: prowadzenie blogów, udzielanie się na forach internetowych i
dedykowanych grupach na portalach społecznościowych. Występowanie w roli
prelegentów podczas konferencji i spotkań branżowych.
W kolejnych trzech podrozdziałach przedstawię szerzej trzy wyodrębnione przeze mnie
obszary, składające się na rolę profesjonalną badanej przeze mnie społeczności.
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3.1. Mistrzostwo osobiste

Jak już wcześniej wspomniałam, pytałam moich rozmówców o ich branżowe
autorytety. Najczęściej wymienianą osobą była dyrektorka jednej z bibliotek
akademickich. Adam opowiedział:

Sylwia Kowalska, to jest osoba którą musisz poznać. […] Laska która nie
wiem, ma chyba trzydzieści trzy lata, ma doktorat, jest dyplomowaną
bibliotekarką i skończyła MBA w Warszawie. Jest teraz dyrektorką
biblioteki uniwersyteckiej. Taka wiesz, laska w dżinsach, wyluzowana. Jak
wchodzi na konferencję, wiesz konferencja jest miła, fajna, tylko taka że
wszyscy są dla siebie grzeczni, spijają sobie z dziubków, nawzajem siebie
cytują. Po czym wchodzi Sylwia i zaczyna cytować literaturę amerykańską,
opowiadać o rozwiązaniach w amerykańskich bibliotekach, a swoją
wypowiedź puentuje, że tylko idiota nie korzystałby z Facebooka jako
narzędzia promocji biblioteki. (Adam)
Anna dodaje:

Jak zawsze jak mówię o jej blogu, to podkreślam to że jej wpisy z bloga są
trochę takie ponadczasowe, że niby pisze o tych sprawach takich
związanych z technologiami, a kiedy czytam wpisy sprzed kilku lat, one na
przykład są dalej aktualne i dalej mają dla mnie wartość […] To znaczy, to
dla mnie nie ma takiego dużego znaczenia to co ona robi, ale jak ona
myśli. Też zawsze do wszystkiego podchodzi bardzo krytycznie. Też na
zasadzie zastanawia się, weryfikuje, ewaluuje. Pamiętam, jak do któryś
zajęć się przygotowywałam, jako prowadząca, czytałam jej starsze wpisy na
blogu i pamiętam wpis o forum, że najpierw było, że tam uruchomili,
najpierw było z pompą zadowolenie że forum dla użytkowników, a potem
okazało się, że to forum się nie przyjęło. No i to było też na tym blogu taka
forma, znaczy wyznanie takie poewaluacyjne, no że nie wyszło i nietrafione
jednak. Nie każdy się potrafi do tego przyznać. […] To jest przykład
człowieka, który idzie pod prąd, jest bezkompromisowy w takim sensie, że
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mówi, co myśli, nie przejmuje się jakimiś tam utartymi schematami i
wychodzi. I czasami się naraża niektórymi swoimi wypowiedziami. (Anna)
Sylwia Kowalska według moich rozmówców posiada wiele cech, które powinny
charakteryzować dobrego bibliotekarza. Przede wszystkim łączy wiedzę akademicką i
praktykę zarządzania biblioteką. Swoimi doświadczeniami dzieli się na prowadzonym
przez siebie blogu, uczestniczy też w konferencjach (często jako prelegentka), również
tych nieformalnych. Jest obeznana z zagraniczną literaturą fachową oraz bieżącymi
trendami, które zresztą z powodzeniem wdraża w swojej bibliotece, stając się tym
samym przykładem dla innych placówek. Jako pierwsza w Polsce wdrożyła w
bibliotece kody QR, po czym opisała swoje doświadczenia w ogólnodostępnych
internetowych źródłach. Moi rozmówcy ze śmiechem przyznawali, że istnieje wśród
nich pewnego rodzaju rywalizacja odnośnie pierwszeństwa we wprowadzaniu nowych
rozwiązań do bibliotek:

Nie chcę tutaj używać słowa lans, ale trochę tak jest. […] I wiesz, i masz
takie osoby w bibliotekach, które wymyślają motywy typu strony mobilne na
komórki, też trochę na zasadzie tego, że mają fun, że nawet jest pewien
wyścig zbrojeń. (Adam)
Rywalizacja dotyczy też pierwszeństwa w publikowaniu na blogach nowinek z
zagranicznych źródeł. Karolina powiedziała:

Na przykład dla mnie to jest nobilitujące, że jak gdzieś tam coś fajnego
znalazłam i opisałam to nikt wcześniej o tym nie napisał, tak? Podobnie jak
z serwisem Pinterest o którym mówiłam (podczas nieformalnej konferencji),
to właśnie mnóstwo ludzi pisało gdzieś tam w Stanach na przykład i dużo
bibliotek tam to wykorzystywało, a w Polsce nie widziałam nic na ten temat.
Także jest to motywacja, i po prostu fajnie. (Karolina)
Niektórzy rozmówcy podkreślali, że obecnie duże biblioteki (np. akademickie)
stwarzają możliwości dokształcania się: pracownicy bibliotek mogą korzystać z
dedykowanych im programów wymian zagranicznych Erasmus oraz jeździć na wizyty
studyjne. Nie ma zatem problemu z dostępem do programów dokształcających (jak
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podkreślają moi rozmówcy, nie dotyczy to jednak wielu mniejszych placówek). Kłopot
stanowi poziom zainteresowania bibliotekarzy tego typu projektami. Adam:

Ja w ciągu jednego roku byłem w sześciu krajach. Za pieniądze uniwerku.
Oczywiście nie na wycieczce, to był element mojej pracy, to były różne
projekty. Ja nie mam problemu żeby wysłać maila do pani dyrektor i
zaproponować współpracę między naszymi bibliotekami, jeżeli w zamian za
to uniwerek może zapłacić mi podróż, nocleg i dietę, i to na takim poziomie
że mogę sobie chodzić od baru do baru. I w tym sensie to ile zarabiam to
jest jakiś problem, ale jak się minimalnie postarasz... Biblioteka miała od
dawna podpisane milion umów o współpracę ale nikomu nie chciało się
jeździć. Także nie było że chętnych było tysiąc i trzeba się było zabijać. Ja
proponowałem mojej podwładnej w bibliotece, szefowej działu restauracji
książki, wiesz oprawy, wiesz o co chodzi, nie? I ona do mnie mówi tak, że
ona by chciała tę pracownię przebudować. I ja mówię: Basiu wiesz co? Ja
byłem w Wilnie, tam maja taką pracownię jak nasza tylko trzy razy większa,
i naprawdę są bardzo nakręceni żeby z nami współpracować. Weź tam
pojedź, posiedź tydzień, zobacz co oni tam mają, to są bardzo niszowe
rzeczy, nie? Jak wrócisz to będzie dużo łatwiej gadać jak to zaprojektować,
będziesz miała inną optykę. I mówię tak: uniwerek zapłaci Ci podróż, hotel,
diety. A ona mówi: nie no wiesz… Ja mówię: Baśka, no przecież tam nie ma
żadnej bariery językowej, w tej bibliotece pracuje kobieta, która jest Polką,
ona będzie twoją tłumaczką. A ona: muszę? Ja wiesz, rzadko to robiłem
bardzo, ale powiedziałem: Baśka, jako twój dyrektor serdecznie nalegam.
(Adam)
Bibliotekarze z którymi rozmawiałam często podkreślali, że praca jest
jednocześnie ich hobby. Anna, doktorantka jednego z instytutów bibliotekoznawstwa i
pracownica firmy zajmującej się dystrybucją oprogramowania dla bibliotek,
opowiedziała mi dlaczego postanowiła współtworzyć internetowy portal bibliotekarski
oraz współzałożyć branżowe stowarzyszenie:

Jeśli chodzi o serwis, to taka główna myśl za tym idąca jest taka, żeby
bibliotekarze

mieli

jakieś

narzędzie
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komunikacji,

sprawdzonej

i

dedykowanej im i żeby mogli dzielić się tym co bibliotekarze uznają za
warte dzielenia się i to nie tylko w tym sensie, że to link tylko, jako
wydarzenie, jako inna jednostka w bazie, czy jakiś pomysł nawet, czy jeszcze
coś innego, materiały jakieś. Dążymy do tego, żeby bibliotekarz mógł się
tym podzielić, jeżeli chce i to w taki sposób, żeby drugi bibliotekarz dotarł
do tego nie tylko wtedy, kiedy ma link, ale też żeby mógł eksplorować, to co
jest dodane, tak żeby mogło to ułatwiać jego pracę i pomagało mu się
rozwijać. […] Mi czasami całkiem dużo frajdy po pierwsze, po drugie widzę
w tym wartość cały czas, widzę, że i słyszę też od ludzi, że im to pomaga.
Tak naprawdę to przydaje w pracy codziennej. Nasza praca jest naszym
hobby. Nazywając to pracą, dla mnie jest to praca po godzinach, ale nawet
jak oglądaliśmy tak ostatnio krytycznie moje CV, bo akurat tak się stało, że
zetknęliśmy się tak z doradcą, tak zupełnie niecelowo, to okazało się, jak
wróciliśmy do tematu, chociaż ja to pewnie zrobiłam celowo, że w
zainteresowaniach były, nie wiem czy była jedna rzecz spoza branży, być
może była jedna, a być może nawet nie, a tak to wszystkie zainteresowania
były związane no jakby z bibliotekami, z informacją. (Anna)
Wojciech, drugi współtwórca portalu, potwierdza słowa Anny:

To są ludzie z pasją, nie, zdecydowanie ich to interesuje. Oni nie tylko są
bibliotekarzami od 7 do 15, ale też po pracy. Przed pracą pewnie byłoby
trudno, ale… (Wojciech)
Słuchając opowieści moich rozmówców zastanawiałam się, czy

ponadprzeciętna

aktywność jest zauważana i doceniana przez ich przełożonych w bibliotekach. Okazało
się, że nie zawsze. Adam odpowiedział ostrożnie:

Tych tam nie wiem, dwustu, kiedyś liczyliśmy, dwustu maniaków którzy
bawią się na ELibrarianie [jeden z portali bibliotekarskich]. To są kolesie
którzy często są bardzo wygodni dla swoich władz bibliotecznych. Oni robią
wszelkie możliwe statystyki, o nich można napisać w sprawozdaniu, że
personel biblioteki wziął udział w dwudziestu konferencjach, a że na
dziewiętnastu był jeden koleś… (Adam)
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Inny rozmówca, który pracował kiedyś w jednej z bibliotek akademickich, przyznał
wprost, że pracodawca wykorzystywał jego zaangażowanie oraz umiejętności. Widząc,
że dobrze radzi sobie z językami obcymi oraz nowymi technologiami, powierzał mu
dodatkowe obowiązki: tłumaczenia, redagowanie tekstów, prowadzenie powiązanych z
biblioteką stron internetowych. Niestety w dalszym ciągu był wynagradzany tak samo,
jak jego pozostali - mniej aktywni koledzy. Z kolei Marta, bibliotekarka pracująca w
bibliotece na prywatnej uczelni, powiedziała, że w przypadku jej miejsca pracy jest na
szczęście inaczej:

Zakochałam się w tej bibliotece w pewnym stopniu w tym, że przede
wszystkim jako osoba niebędąca jeszcze bibliotekarzem, byłam zachęcana
do tego, żeby jakoś kreować tą rzeczywistość biblioteczną. To znaczy
mogłam zgłaszać swoje propozycje. To jest coś, co daje niesamowitego
powera, dlatego, że człowiek oprócz no takiej funkcji administracyjnej czuje
się trochę artystą, prawda? (Marta)
Michał,

przełożony Marty,

posiada

doświadczenie

w

kierowaniu

biblioteką

uniwersytecką zarówno uczelni publicznej jak i prywatnej. O zasadach, którymi kieruje
się w zarządzaniu personelem powiedział w następujący sposób:
Było kiedyś tak, że w bibliotece uniwersyteckiej [uczelni publicznej] 22
osoby naraz zwolniono z pracy i żadna biblioteka, czy pracownicy żadnej
biblioteki nie stanęli po żadnej stronie. Ja z tymi ludźmi, z częścią
oczywiście tych ludzi pracowałem. Z obecną panią dyrektor, wracam z
jakiejś konferencji, chyba w Białymstoku, w tym samym przedziale, więc
dyskusja oczywiście i ona mi mówi, że z tymi ludźmi w bibliotece nic się nie
da zrobić. Ja mówię, pani dyrektor, ja z tymi ludźmi pracowałem. Z tymi
ludźmi da się dużo zrobić, tylko oni muszą wiedzieć, dlaczego to i czemu to
ma służyć i na zasadzie takiej, że zróbmy to razem. To będzie nasz sukces, a
nie ja zrobię, a wy mi znaczy ja będę zbierać laury prawda. My na przykład
tutaj (biblioteka prywatnej uczelni) jak jest jakiś informacja dla
czytelników, czy to na stronie www, czy wywieszamy, jest zawsze podpisane
zespół biblioteki. Ja jestem członkiem tego zespołu, tylko tyle, że na mnie
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spoczywa odpowiedzialność zarządzania. […] Wprowadziłem mechanizm,
który nie wprowadziła żadna biblioteka w kraju, a ja stworzyłam zupełnie
spontanicznie, bo sam kiedyś musiałem napisać jakiś tekst, powiedziałem:,
ludzie przez dwa dni mnie nie będzie, bo muszę napisać referat. Ale
pomyślałem sobie, czemu ja mam tylko z tego korzystać i ogłosiłem, że
każdy z pracowników, który przygotuje artykuł do druku lub referat na
konferencje ma prawo do wolnych dwóch dni na dokończenie, tylko musi mi
pokazać, że ma zaczęte, a po ukończeniu ma pokazać, że ma ukończony. I ja
albo, to znaczy tu nie chodzi o to, że mi, ma przedstawić albo na zebraniu,
żeby wszyscy wiedzieli kto się czym interesuje, a przy okazji, żeby wszyscy
się nauczyli dyskutować, bo to jest ważne, bo z tym jest problem, ludzie boją
się właśnie zadawać pytania, bo się boją, że głupie będzie. Ja też miałem z
tym problem. Tak żeby każdy miał wgląd i ewentualnie wniósł jakieś
poprawki i to działa i ja też podlegam tej samej procedurze, czyli jak coś
napiszę do druku, robię wydruk i jestem bardzo wdzięczny za uwagi. Ja
oczekuję informacji, że coś nie działa dobrze i albo zasygnalizowanie, że nie
działa, albo z propozycją zmiany, żeby zadziałało. Przez parę lat mieliśmy
fundusz innowacyjny. Zaczęło się od tego, że Basia, jako nowozatrudniona
przyszła z pomysłem, który wydał mi się bardzo dobry, no ale w jaki sposób
nagrodzić. Ja byłem w trakcie lektury książki „Piąta Dyscyplina” Senge’a i
tam jest mniej więcej taki mechanizm: fundusz innowacyjny. Stworzyłem, no
i zasada działała przez dwa lata, ale będzie działała znowu, troszeczkę na
innej zasadzie. Mianowicie do terminarza biblioteki wpisałem fundusz
innowacyjny 2 tysiące złotych i to działa na tej zasadzie, że pracownik, żeby
móc podpisać umowę zlecenie, bo to na tej zasadzie działało wtedy opisuje
innowacje: istota i zamierzone korzyści i na zebraniu pracownicy dyskutują
i uznają, że albo wdrażamy, albo nie. Jak wdrażamy to ja biorę na siebie
odpowiedzialność, żeby to weszło w życie, żeby to zafunkcjonowało, a
załoga decyduje jaką kwotę z tej puli 2 tysiące uszczknąć na te innowacje.
Jak skończył się fundusz innowacyjny, uznałem, że tak czy owak, jedna z
pracownic mi podpowiedziała, że trudno, 200 czy 300 złotych nie będzie, ale
to będzie przynajmniej jakaś książka z dedykacją i zacząłem za własne
pieniądze kupować książki lub jakieś gadżety, czasem coś dostałem od… na
przykład jakiś tam powiedzmy bakszysz za to, że żeśmy kupili jakąś bazę
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danych, albo coś, więc nie brałem tego do siebie, ale żeby potem mieć na
comiesięczne zebranie, żeby wręczyć też z taką dedykacją za co konkretnie,
a nagrodą były kupowane przeze mnie książki. […] Powiem ci na czym
polega istota zmiany, mianowicie, że zamiast stałej pensji będzie 90% z
tytułu nienagannej pracy, 9% za konkretne osiągnięcia w minionym
kwartale, które mają swoją punktację. No i właśnie sobie skodyfikowałem
na takich zasadach, jak był do tej pory fundusz zasady podwyżek, na pewno
będzie fundusz premiowy za wkład w rozwój osobisty, wkład na rzecz
biblioteki, punktowane od pół punktu do dwóch, a 1% to będzie fundusz
innowacyjny, który będzie działał na dotychczasowych zasadach. Pracownik
zgłasza na piśmie, na zebraniu referuje i załoga decyduje, czy wdrażamy,
czy nie. Jeśli funduszu nie wykorzystamy, to przejdzie on na ostatni miesiąc
wynagrodzeń, bo to jest nasz fundusz płac, więc nam się należy, tak, i mam
nadzieję, że to będzie znowu działało i żeby unikać wyścigu szczurów
przyjęliśmy, wprowadziłem taką zasadę przy podwyżkach, to będzie
zachowane, za osiągnięcie zespołowe każdy będzie miał taką liczbę
punktów, jakby zrobił sam. (Michał)
Poproszony o porównanie jego sposobów zarządzania biblioteką ze sposobami, które
zna z innych bibliotek, Michał opowiedział o pewnym znanym mu przypadku:

Tam jest inny problem, mianowicie dyrektor się boi, że ktoś go przeskoczy,
zrobi więcej, czy będzie bardziej znany niż on i trochę z tego powodu, z
takich powodów zazdrosnych blokuje czasem. A ja moim pracownikom
powiedziałem, że będę miał satysfakcję, jeżeli pracownicy zdziałają w
bibliotekarstwie więcej niż ja i mają taki prykaz. (Michał)
Oczywiście można wysunąć zarzut, że opinia przełożonego dotycząca jego relacji z
pracownikami może mijać się z opiniami podwładnych. W słowach Michała nie szukam
jednak obiektywnej prawdy. Przytoczone cytaty pokazują jego sposób myślenia o roli
kierownika biblioteki. Michał rezygnuje z silnej hierarchizacji, która według znacznej
części moich rozmówców dominuje w wielu bibliotekach. Stara się wprowadzać
partnerskie i demokratyczne relacje z pracownikami, a siebie traktować jako
równorzędnego członka zespołu. W jego słowach można odnaleźć wiele śladów
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wskazujących na znajomość bieżących trendów z dyscypliny zarządzania – np.
organizując wspólne debaty nad pisanymi przez członków zespołu referatami oraz
motywując ich przez nagradzanie sukcesów, buduje organizacje uczącą się. Sam
przyznaje, że dostrzega wyraźne efekty przyjętych metod: jego pracownicy często
występują w roli prelegentów na konferencjach, mają liczne publikacje. Istotne jest
także to, że Michał obserwuje aktywność bibliotekarzy w Internecie (prowadzi także
bibliotekarski blog) i stara się wyciągnąć z tego korzyści dla swojej biblioteki.
Przykładem może być poniższy cytat, dotyczący sposobów rekrutowania nowych
pracowników:

Zacznijmy od tego, że ja pracowników poszukiwałem przez sieć, przez
ELibrarian. Teraz jest taka funkcja praca w ELibrarian, wtedy nie było, po
prostu napisałem taki wpis, nowy temat, poszukuję pracowników, bo
wyszedłem z założenia, że po pierwsze będę miał kandydatów, którzy czytają
ELibrarian, czyli już się identyfikują z zawodem, więc już jeden plus mają.
Okazało się, że Bartosz, Małgosia, oboje mieli już wpisy na forum, Bartosz
się przyznał, Małgosia już jak pracowała, że Małgosia, to jest ona, więc to
są ludzie, którzy utożsamiają się z zawodem, który przychodzili wykonywać.
Małgosia właśnie napisała pracę doktorską i już w przyszłym tygodniu w
piątek wraca do pracy, bo korzystała z urlopu na ukończenie pracy. No i jest
najmłodszym bibliotekarzem dyplomowanym w kraju. Sześć lat temu
zrobiła, zdała egzamin i po sześciu latach wciąż jest jeszcze najmłodszym
bibliotekarzem dyplomowanym. Po dwóch latach pracy u nas, po pierwsze
miała wystarczającą liczbę publikacji naukowych, recenzowanych, po
drugie nauczyła się zawodu, dlatego, że mogła stanąć do egzaminu. […]
Więc, po pierwsze szukam absolwentów bibliotekoznawstwa, znaczy
powiedzmy inaczej: osoba musi mieć wykształcenie bibliotekarskie, znaczy
albo ukończone studia, albo studia podyplomowe, albo dwuletnie studium
bibliotekarskie, a oczekuję entuzjazmu, bo uważam, że jak ktoś ma
wykształcenie bibliotekarskie, to podstawowe czynności ma w jakimś
zakresie opanowane, a oczekuję kreatywności i entuzjazmu i to działa.
(Michał)
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Wspomnianych przez Michała kreatywności i entuzjazmu nie brakuje wielu
bibliotekarzom, których miałam okazję poznać. Szczególnie uwidacznia się to w
przypadku osób, które wymyślają i koordynują różnego rodzaju bibliotekarskie
wydarzenia. Często robią to nieodpłatnie, w ramach wolnego czasu. Przykładem takiej
bibliotekarki jest Monika, dwudziestokilkuletnia pracownica biblioteki na jednej z
niepaństwowych uczelni. Monika w 2010 roku stworzyła imprezę nazwaną Rowerowy
Bibliotekarz, mającą na celu promowanie czytelnictwa i samych bibliotek. Rowerowy
Bibliotekarz łączy dwie pasje Moniki – książki i jazdę na rowerze. Podczas imprezy
bibliotekarze i czytelnicy (w różnym wieku – od rocznych dzieci po seniorów) wspólnie
pokonują na rowerach zaplanowaną wcześniej trasę. Przy okazji mają możliwość
wzięcia udziału w bookcrossingu – nieodpłatnej wymianie książek między
uczestnikami, organizowane są także pikniki, ogniska i różnego rodzaju konkursy. W
ramach pierwszej edycji, impreza odbyła się w rodzinnym mieście Moniki. Okazała się
na tyle udana, że w kolejnym roku rowerowe przejazdy miały miejsce już w 19
miejscowościach. W ostatniej, trzeciej edycji, zorganizowanej w 2012 roku Rowerowy
Bibliotekarz objął 97 miejscowości, a łączna liczba uczestników szacowana jest na
około 3300 osób. Monika o swoim pomyśle na branżową imprezę opowiada tak:

W sumie podczas Rowerowego Bibliotekarza zbieramy się, no w jak
największej liczbie ludzi zainteresowanych akcją, wsiadamy na rowery i
przemierzamy szlakiem bibliotek, czy miejsc związanych z książką taką trasę
rowerową. Zazwyczaj po mieście, chociaż w mniejszych miejscowościach, to
są też wypady po lesie. […] To są osoby, które lubią jeździć na rowerze, to
są osoby związane z bibliotekami, z bibliotekarzami i ich znajomi,
przyjaciele i tak dalej. I myślę, że to jest otwarta akcja na tyle, że
praktycznie każdy kto tylko czuje się na siłach, żeby przejechać te kilka
kilometrów na rowerze może w niej wziąć udział. Czytelnicy, ale także
rowerzyści, którzy no uznają to za fajny pomysł na spędzenie jakiegoś tam
popołudnia, czy jakiegoś tam dnia. I to właśnie też moim zdaniem fajnie
działa, że z jednej strony mamy czytelników, których zachęcamy do
aktywności fizycznej, do ruchu na świeżym powietrzu, a z drugiej strony
właśnie rowerzystów, który nie zawsze są naszymi czytelnikami, a możemy
przekazać im taki właśnie dodatkową informację, że książka jest fajna […]
Masa Krytyczna była swego rodzaju inspiracją. Zobaczyłam Masę
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Krytyczną i stwierdziłam, że kurcze, no fajnie jak tak sobie jadą dużą grupą.
W ogóle lubię takie inicjatywy, które angażują dużą liczbę osób, integrują w
jednym miejscu, w jednym czasie i mamy jakiś wspólny cel. No i tak „Masa
Krytyczna” zdecydowanie tutaj była inspiracją dla mnie. […] Ja jestem
koordynatorką, najbardziej poinformowaną osobą, co się dzieje w akcji, że
tak powiem. Natomiast oczywiście nie udałoby się tego zrobić pracując w
pojedynkę, mam bardzo dużo osób, które mi pomagają, nie licząc
organizatorów lokalnych, bo tak naprawdę każda miejscowość ma jakiegoś
swojego tam koordynatora, no to można wymienić tutaj Stowarzyszenie
Library oraz Sekcję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, Polskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy. (Monika)
Pomysłowość i zdolności organizacyjne Moniki zdobyły uznanie wśród szerokiego
grona bibliotekarzy. Jeden z moich rozmówców wspomniał nawet, że Rowerowy
Bibliotekarz jest najlepszą tego typu imprezą branżową od wielu lat, a Monika w pełni
zasłużyła na tytuł Bibliotekarza Roku, corocznie przyznawany przez największe, liczące
ponad siedem tysięcy członków ogólnopolskie stowarzyszenie bibliotekarskie. Okazało
się jednak, że przyznanie Monice tytułu nie jest możliwe:

Ona nie może dostać tej nagrody, bo nie pracuje pięciu lat na umowę o
pracę w bibliotece. A przecież to się liczy sam pomysł, a nie że staż się
liczy. To już jest moim zdaniem trochę średni pomysł, a to że musi być
umowa o pracę, to już jest w ogóle dyskryminacja. No, ale tak pomyśl
wprost, czy to, że ktoś jest dobrym bibliotekarzem, czy o tym świadczy to, że
robi coś ponad pięć lat, czy że zrobił w tym roku. To jest bibliotekarz roku, a
nie pięciu lat, nie. To jest znowu konsekwencja myślenia u nas, że się należy,
że tak jest w rzeczywistości, masz podwyżkę i awans za staż pracy, masz
dodatki za staż pracy, a nie za to, że zrobiłeś coś fajnego. No niestety tak
jest, nie wiem, czy są odstępstwa od wyjątków, być może są, ale jeżeli są, to
nie jest to jakoś… nie jest to powszechne. (Wojciech)
Część moich rozmówców przyznała, że mają pewne zastrzeżenia związane ze sposobem
funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy. Pewna bibliotekarka ujęła to
w ten sposób:
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Polskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy jest troszkę tak trochę dla oldboyów,
nie? Średnia wieku siedemdziesiąt lat. Cały mental ludzi siedzi głęboko w
PRL-u. Cały mój kłopot i moje rozczarowanie polega na tym, że odkryłam,
że celem organizacji jest sama organizacja. Organizacja która istnieje
ponad dziewięćdziesiąt lat, i głównym celem jest żeby istniała następnych
dziewięćdziesiąt. Nie to żeby zmieniać świat czy polskie bibliotekarstwo,
tylko żeby dbać o swój własny interes. […] Powstała słynna grafika, która
mówi o tym że Polskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy jest PZPN-em
polskiego bibliotekarstwa. Ciężko się z tym nie zgodzić. (Marzena)
Polskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy zdaniem wielu moich rozmówców jest
organizacją bardzo sformalizowaną i hierarchiczną. Według nich, jak na instytucję
zrzeszającą ponad siedem tysięcy osób, jej wkład w rozwój branży nie jest odpowiednio
duży. Organizuje konferencje, wydaje książki i podejmuje wiele innych działań, ale
działania te są postrzegane przez moich rozmówców jako mało nowoczesne czy
zachowawcze, i tym samym nie do końca odpowiadające prawdziwym potrzebom
środowiska. Kilku bibliotekarzy, których poznałam podczas badań, stworzyło w lutym
2012 roku niewielkie, liczące obecnie osiem osób stowarzyszenie Libstrefa, w ramach
którego zamierzają podejmować działania aktywizujące i integrujące przedstawicieli
branży. Niewielki, ale za to energiczny zespół stara się działać w oparciu o bardziej
dynamiczne rozwiązania (między innymi dotyczące komunikacji online) niż te
stosowane przez Stowarzyszenie Polskich Bibliotekarzy. Członkowie Libstrefy
zapewniają, że te dwie instytucje nie są wobec siebie opozycyjne, przeciwnie – starają
się współpracować i w pewien sposób uzupełniać.
Badana przeze mnie grupa bibliotekarzy często dyskutuje między sobą o
zmianach, jakie ich zdaniem są potrzebne, by biblioteki mogły efektywnie zaspokajać
oczekiwania czytelników w obecnych warunkach społecznych, technologicznych i
ekonomicznych. Rozmowy te toczą się wąskich gronach, raczej przy okazji spotkań niż
na otwartych forach w Internecie, gdyż nierzadko dotyczą bardzo drażliwych tematów.
Przykładem mogą być dyskusje o tym, że na Zachodzie w nowoczesnych, dużych
bibliotekach, liczba personelu jest trzykrotnie mniejsza niż w polskich placówkach o
podobnej wielkości, przy czym biblioteki zachodnie pracują efektywniej - często do
obsługi całego piętra wystarczy tylko jeden pracownik. W środowisku polskich
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bibliotekarzy pomysł redukcji etatów (na przykład przez łączenie instytucji) i
przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na inne cele, jest przyjmowany
bardzo negatywnie. Równie drażliwą kwestią była zapowiedź ograniczenia liczby
zawodów regulowanych, ogłoszona w expose premiera Donalda Tuska z 18 listopada
2011 roku. Deregulacją zostanie objęty m. in. zawód bibliotekarza – dostęp do niego ma
być możliwy również dla osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego, w celu
pozyskania nowej kadry, szczególnie o wysokich kompetencjach w zakresie nowych
technologii. W branżowych dyskusjach internetowych pojawiło się wiele głosów,
mówiących o groźbie zwolnień wśród personelu będącego w średnim lub starszym
wieku. Oto fragment jednej z nich:

Dla mnie kwestia osób starszych jest bardzo delikatną, jest tu wiele różnych
aspektów i okoliczności, dlatego daleka jestem od wszelkich generalizacji.
Trudno o zero-jedynkowość. Na dodatek, ta bibliotekarska "starość" użyta w
zestawieniu z argumentem o nieznajomości nowych technologii kultywuje
bardzo niebezpieczny stereotyp stary = bezproduktywny = bezużyteczny =
niepotrzebny, a to, moim zdaniem jest bardzo krzywdzące dla wielu osób po
45 roku życia (a może się mylę?). (wpis z Internetu 2)
Na branżowych portalach internetowych nie pojawiają się głosy poparcia dla zmian,
które łączą się w jakikolwiek sposób z redukcjami etatów. Warto w tym momencie
zaznaczyć, że bardzo często bibliotekarze w swoich internetowych dyskusjach
rezygnują z anonimowości i rejestrują się pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem,
bądź pod pseudonimem umożliwiającym łatwe zidentyfikowanie właściciela. Podczas
rozmów bibliotekarzami usłyszałam jednak kilka opinii, że zmniejszenie liczby etatów
w bibliotekach, zwłaszcza stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą czytelników
(tzw. służba biblioteczna) jest konieczna ze względów finansowych. Podobne głosy
pojawiły się odnośnie likwidacji niektórych bibliotek – kilku moich rozmówców
przyznało wprost, że jeśli dana biblioteka ma niewielką liczbę czytelników, to powinna
zostać zamknięta, bez względu na inne czynniki, takie jak likwidacja miejsc pracy.
Moim rozmówcom trudno jest jednak oficjalnie przyznawać się do tego typu poglądów.
O równie ważnych, ale już mniej kontrowersyjnych zmianach moi rozmówcy
mówią bardziej otwarcie. Często na swoich blogach lub branżowych portalach
zamieszczają informacje o interesujących rozwiązaniach znalezionych w zagranicznych
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źródłach, i tym samym inicjują debatę nad użytecznością ewentualnego wdrożenia
podobnego pomysłu w Polsce. Dobrym przykładem są rozmowy bibliotekarzy o
zagranicznych praktykach związanych koncepcją biblioteki jako trzeciego miejsca,
zaczerpniętą od socjologa Raya Oldenburga. Zgodnie z tą koncepcją, ludzie funkcjonują
w trzech płaszczyznach społecznych: jedną z nich jest dom, drugą miejsce pracy, a
trzecią jest dobrowolnie wybrane miejsce, w którym można się zrelaksować i
nawiązywać swobodne relacje z innymi bywalcami. Trzecim miejscem według
Oldenburga mogą być na przykład kawiarnie, bary czy domy kultury. (Hendershott,
1991). W 2009 roku Karolina, jedna z moich rozmówczyń, na swoim blogu zamieściła
tekst, w którym podjęła temat biblioteki jako trzeciego miejsca, które mogłoby pomóc
czytelnikom w nawiązywaniu relacji społecznych i skupiałoby wokół siebie lokalną
społeczność. Okazuje się jednak, że zaszczepienie tej idei w polskich realiach nie jest
takie proste. Anna:
To znaczy, to jest o tyle masakra, że polskie prawo właśnie, to znaczy to jest
to samo traktowanie małych przedsiębiorstw, czy blokowanie jakiś instytucji
mniejszych. Polskie prawo jest na tyle chore, że właściwie mały
przedsiębiorca, czy biblioteka, może mieć z tym duże problemy, choćby z
powodu sanepidu, nie, nie może zrobić herbaty użytkownikom bibliotekarz,
bo nie ma książeczki sanepidu. Ale jest jeszcze inna kwestia, w moim
mieście w bibliotece była kawiarnia i po prostu było za mało chętnych do
korzystania z niej i ją zamknęli, bo zazwyczaj widziało się dwie starsze
panie, które popijały sobie kawkę, jadły ciastko, ale nie waliły tłumy do
kawiarni. To znaczy są kawiarnie w dużych bibliotekach, nie, jakieś osobno.
Ale mówię teraz o głupich rzeczach, jak zrobienie ciastka, czy kawy
użytkownikom, czy pobieranie za tego jakiś datków przez samych
bibliotekarzy w małych bibliotekach, to znaczy wiadomo, że to się zdarza
wszędzie, no nie wszędzie, w iluś tam miejscach, pewnie wymienimy
biblioteki, to znaczy nie wymienimy, bo nie wymienimy, ale bez problemu
można znaleźć biblioteki, gdzie jeżeli czytelnik poprosi o kawę, to
bibliotekarz mu ją zrobi, mimo, że teoretycznie prawo… Są takie biblioteki.
po prostu tam, gdzie są ludzie, którzy chcą robić ludziom kawę, dlatego żeby
ich placówka, instytucja przyciągała więcej osób. Znaczy zależy im na
budowie relacji z czytelnikiem. (Anna)
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Annie wtóruje Wojciech:

To jest też to, że w takich bibliotekach nie zabrania się wybicia kawy… Jak
wiemy, są biblioteki do których nie można nawet nic wnieść. Tylko woda w
przeźroczystej butelce. […] Optymalna by była sytuacja, w których
biblioteki mogły by znaleźć sponsorów, bo to nie chodzi o zarabianie na
usługach, to nie jest fundraising, chodzi o szukanie sponsorów, tak jak
Mediateka na przykład, ma firmę, Multimedia Polska, która w jakiś tam
sposób finansuje filmy dla Mediateki i chodzi o różne projekty. To jest
kwestia chęci i umiejętności pozyskania pieniędzy. A jak już ktoś, coś chce
zrobić, no to nawet w polskim, chorym systemie prawnym jakoś znajdzie
sposób, żeby to zrobić, nie narażając siebie, ani swojej instytucji. […]
Jeszcze nie ma czegoś takiego w Polsce w bibliotekach, żeby biblioteki, to
znaczy niektóre tak, ale większość nie, potrafiły sobie znaleźć sponsorów,
żeby kiedy się skończy program rozwoju bibliotek, który kiedyś się pewnie
skończy, żeby jakoś sobie dały radę bez tego całego wsparcia. To jest
główny problem i to jest trochę takie przeświadczenie, że oni powinni
dostawać dużo rzeczy bezpłatnie. Trochę taka roszczeniowa postawa,
rozpuszczenie, biblioteki zostały trochę rozpuszczone… (Wojciech)
O trudnościach związanych z próbami wprowadzania zmian w bibliotekach
opowiedziała również Marta:

To na pewno taką idealną bibliotekę widziałabym jako miejsce, które
ewoluuje albo czasem jest to coś szybszego nawet niż ewolucja i że wszyscy
się godzą na to, że taka jest specyfika biblioteki, że ona się zmienia i zmienia
się czasem dosyć dynamicznie, a my się musimy do tego dostosować i
musimy też aktualizować swoją wiedzę nieustannie i myślę, że to jest istotą
tak, bo wiesz mogę ci mówić o jakiś tam branżowych rzeczach, ale myślę, że
to jest jakby tam drugorzędna sprawa, która no niby wiesz, no wiadomym
jest, że w idealnej bibliotece jakby wszyscy są ekspertami. Znaczy no
brakuje mi takiego strategicznego działania w zakresie zmian tak. To znaczy
to, że czasem zmiany, sądzę że w wielu naszych polskich bibliotekach, to jest
troszeczkę tak, że zmiany są wprowadzane na przekór trochę, trochę po
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kryjomu, trochę przez ludzi, którzy są tak bardzo zakochani w tym swoim
zawodzie i w tym takim dążeniu do tego, żeby ten zawód uprawiać lepiej, że
nawet są gotowi na to, żeby iść na zmiany, mimo tego niezadowolenia ze
strony współpracowników i braku tej akceptacji właśnie dla zmiany.
Akceptacji, którą też popierałoby szefostwo i która to zmiana jest
wprowadzana w sposób może strategiczny, bo to pozwala uwolnić się trochę
od

takich

personalnych,

tutaj

powiedziałabym

takiej

personalnej

odpowiedzialności w znaczeniu, że no wiesz, to ona zaproponowała, a teraz
my przez nią musimy prawda coś zmieniać i uczyć się czegoś, tak, a
niekoniecznie chcemy. (Marta)
Mariusz o możliwość wdrażania swoich pomysłów w bibliotekach wypowiedział się
sceptycznie:

Bibliotekarze to

takie specyficzne środowisko

trochę.

Nie wiem.

Zachowawcze, tak bym to określił. Jest grupa młodych ludzi, dynamicznych,
ale nawet oni, albo nie mają siły przebicia żeby coś wprowadzić. Tak jak
znajoma stwierdziła, ona w Bibliotece Pedagogicznej pracuje, że kącik
malucha by zrobiła. Dzieci przestałyby się drzeć, ciągać mamusię i tak
dalej, wszędzie na całym świecie to funkcjonuje. Ale oczywiście dyrekcja
udupiła pomysł: bo nie. Mimo iż kąciki malucha wchodzą wszędzie na całym
świecie, bo to jest świetne miejsce: raz bo dzieciak ciągnie do biblioteki,
dwa: rodzic ma spokój, może sobie książki poszukać, a dzieciak sobie coś
tam rysuje. Ale u nas to jest tak jak jest. Bo Pani Kierownik, albo Pani
Dyrektor Biblioteki musi kupić jeden stolik, dwa krzesełka i paczkę kredek.
Chodzi o zachód jaki trzeba zrobić, że się trzeba wysilić, żeby ten stół
postawić. Bo kredki to z domu by przynieśli. To już nawet nie chodzi o
pieniądze, tu chodzi o to, że cokolwiek trzeba zmienić. Zastałość? Nie wiem
jak to nazwać. I dużo jest właśnie dobrych pomysłów młodych bibliotekarzy.
Bo to człowiek po studiach to napalony: o to, tamto zmieńmy, naprawmy
(śmiech). No i głową w mur. (Mariusz)
Po chwili mój rozmówca podał jednak przykład bibliotekarki-blogerki, której udało się
pokonać biurokratyczne przeszkody:
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No to jest abstrakcja, że dziewczyna z biblioteki gminnej robi dokument,
który…, którego nie wiedziało jak jej odpowiedzieć ministerstwo, nie
wiedział jak jej odpowiedzieć urząd statystyczny, no mają wymagania ale
nie stworzyli jakiegoś dziennika bibliotecznego, ale wymagania żeby
dziennik istniał są. No ponieważ dziewczyna jest skrupulatna, stwierdziła że
zrobi se coś takiego w Excelu. No to zaczęła zadawać pytania, bo jest
skrupulatna. Nagle się okazało, że ani Koszykowa, ani Narodowa, no, mają
wymagania że ma być, a nikt nie był w stanie jej podać, jak ma wyglądać.
No to napisała własny dziennik, który teraz też jakieś wydawnictwo będzie
chciało wydawać, z tego co rozmawiałem to GUS bardzo jest jej wdzięczny
za to co zrobiła, no odwaliła za nich po prostu kawał roboty. To jest taki
absurd, no dziewucha z gminnej biblioteki, hen pod Warszawą. No chciała
mieć dziennik, który od niej wymagają (śmiech). Chciała być legalna,
zgodna z przepisami. Okazało się, że nie bardzo jest jak te przepisy scalić.
Zaczęła robić dziennik i nanosząc wszystkie ździebełka stąd, stamtąd,
konsultując z kim się dało, wyprodukowała coś co prawdopodobnie będzie
obowiązywało w całym kraju i stanie się rzeczą oficjalną. W czasie wolnym
od pracy, urywając rzeczy, które powinna że tak powiem robić u siebie. Od
czego jest Narodowa? Od czego jest Polskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy?
Kurcze, ludzie, nie dajmy się zwariować. To są wielkie molochy, które moim
zdaniem nic niw robią. Hobbistycznie to zrobiła. (Mariusz)
Z przytoczonych w tym podrozdziale cytatów wyłania się obraz roli zawodowej
bibliotekarza, widziany oczyma badanej przeze mnie grupy. Przez swoje działania jej
członkowie starają się osiągnąć mistrzostwo w wykonywanym zawodzie - istotna jest
aktywność, bycie na bieżąco, docieranie do ważnych z punktu widzenia rozwoju branży
informacji, dzielenie się nimi i poddawanie dyskusjom. Dostęp do różnorodnych
branżowych źródeł wiedzy oraz wyjazdy do zagranicznych bibliotek pozwalają
bibliotekarzom widzieć realia polskich placówek w szerszej perspektywie i dostrzegać
obszary wymagające usprawnień, a niekiedy nawet radykalnych zmian. Internet
umożliwia zaangażowanym bibliotekarzom tworzenie dyskusji nad rolami i sposobem
funkcjonowania współczesnych bibliotek Ponieważ udzielają się na otwartych forach i
portalach, z ich opiniami mogą zapoznawać się wszyscy przedstawiciele zawodu. W ten
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bibliotekoznawstwa. Moi rozmówcy w każdym wywiadzie mówili o zmianach, które
ich zdaniem powinny zostać wprowadzone, by biblioteki mogły efektywnie służyć
czytelnikom. Nastawienie na użytkowników bibliotek jest dla nich priorytetem, dlatego
też kwestię tę przedstawię szerzej w kolejnym podrozdziale.
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3.2. Nastawienie na użytkowników – bibliotekarze 2.0

Podczas internetowego rekonesansu wśród bibliotekarskich blogów i portali,
często napotykałam hasła: „biblioteka 2.0” i „bibliotekarze 2.0”. Przeprowadzając
wywiady, prosiłam moich rozmówców, by wyjaśnili mi, co te hasła oznaczają.
Krzysztof, informatyk z fundacji zajmującej się legalnym udostępnianiem książek (i
innych tekstów kultury) w Internecie, zaczął od swojej interpretacji koncepcji Web 2.0:

2.0 oznacza tak naprawdę w każdym kontekście co innego, tak naprawdę
2.0, znaczy coś co jest nowe, to jest to samo co przyrostek neo coś tam.
Powiedzenie jest neo czymśtam, w zasadzie nic nie oznacza i dopiero trzeba
wiedzieć, co się zmieniło, co to znaczy nowe. No klasyczne to Web 2.0,
oznaczało, że strony internetowe przestają być statyczne, a zaczynają
wchodzić w interakcję z użytkownikiem, tak, to było wciąganie użytkownika
w współtworzenie stron, tak. Pierwszym przebłyskiem były oczywiście te
płatne fora internetowe, a potem te portale typu Twitter, oczywiście
Facebook,, to znaczy wszystko to, gdzie główną częścią działalności jest
interakcja z użytkownikiem, to się nazywało, że to jest 2.0, tak. No to się
zrobiło oczywiście modne, więc w różnych innych dziedzinach się to, zaczęło
się tego używać, nie zawsze to ma sens. Znaczy wydaje mi się, że może mieć
jakiś sens o ile myślimy o tym, że kiedyś się to jakoś coś udostępniało, a
teraz chce się w to wciągnąć użytkownika. A zazwyczaj to oznacza, coraz
częściej to oznacza po prostu, że używamy do czegoś komputerów, a
wcześniej nie używaliśmy do czegoś komputerów. No taki buzzword.
(Krzysztof)
W opinii Szymona, pracownika jednej z bibliotek uniwersyteckich i zarazem
przedsiębiorcy, termin „bibliotekarz 2.0” sygnalizuje pewną postawę części
bibliotekarzy,

polegającą

na

włączaniu

użytkowników

w

decydowanie

funkcjonowaniu bibliotek:

Bibliotekarz 2.0, no, znaczy wiesz co, to znaczy to jest tak. Z tym
nazewnictwem jest tak, że szuka się zawsze potrzeby, żeby coś skatalogować,
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o

czy zaszufladkować. Bibliotekarz 2.0, wiesz, nie ma czegoś takiego, że ktoś
jest tylko bibliotekarzem 2.0, tylko z reguły jest bibliotekarzem, który po
prostu dzięki temu, że pojawiły się nowe mechanizmy komunikacyjne
zaczyna je eksploatować i staje się kimś w rodzaju, znaczy ja nawet nie
wiem, jak to powiedzieć kim się staje, wykorzystuje te technologie
komunikacyjne i jest bibliotekarzem 2.0. Znaczy generalnie koncepcja tej
dwazerowości, to się bierze stąd, że… to nawet nie technologia, tylko to jest
sposób zorganizowania relacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą treści.
Internet z kolei, jako technologia umożliwił, no jakby takie intensywne
zmaterializowanie tej koncepcji, bo w momencie, kiedy czytelnicy byli tylko
odbiorcami treści, to można było powiedzieć, że jest to kierunek
jednozerowy, jest sobie załóżmy gazety, wydawca dostarcza jakiś treści i są
tylko odbiorcy, którzy to konsumują. Natomiast technologia umożliwiła to,
że my jako na przykład odbiorcy tych treści możemy stać się również
nadawcami, znaczy możemy wejść w interakcje tworzenia takich treści. A
biblioteki, ponieważ też Internet umożliwił takie działanie, to zaczęły tam,
gdzie to jest możliwe stawać się też dwazerowe, to znaczy czytelnicy mogą
na przykład swoją aktywnością dodawać jakąś wartość dodaną do
funkcjonowania bibliotek, na przykład nie wiem, sugerować pewne
rozwiązania, czy tagować, jakieś zbiory, na przykład dzięki temu powstaje
jakaś kolekcja., W tej chwili myśli się właśnie o tym, żeby robić coś takiego,
jak takie społecznościowe korygowanie wyników OCR, rozpoznawania
tekstu, automat jakiś rozpozna tekst, a tam dużo błędów zazwyczaj jest. No i
powstają już narzędzia, które umożliwiają czytelnikowi, jak czyta jakiś tekst,
żeby poprawiać te błędy i wtedy, jak są poprawione, to można powiedzieć,
że to jest dwazerowe działanie, że odbiorca wspiera jakby działanie tej
instytucji. (Szymon)
Adam odpowiadając na moje pytanie, czy jest bibliotekarzem 2.0, zaakcentował
sposób komunikacji i niesformalizowane relacje między bibliotekarzami.

To jest określenie, które bardzo lubię, ludzie którzy funkcjonują w pewnej
rzeczywistości, tak? Są otwarci, żyją w tej rzeczywistości żeby zarobić, znasz
koncepcję 2.0 prawda? Czyli tej dwukierunkowej komunikacji i tak dalej i
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tak dalej. I to bardziej jest tak, no bo wiesz, no, możesz się przyczepić do
„Library.net”, ale to też nie będzie do końca prawdziwe. Możesz się
przyczepić do „Sweterka”. No bo zawsze ktoś jest tu, a ktoś jest tu. Oni są
też w grupie Library na Facebooku, są też na nowym ELibrary. To nie są
ludzie, którzy są związani z jednym portalem koniec kropka, tak? To raczej
jest tak, że ten portal zgarnia ich do siebie. Nie wiem czy wiesz o co mi
chodzi. Bo to jest takie mega nieinstytucjonalne, to jest bardziej ruch, grupa
ludzi którzy się mniej więcej znają, lepiej gorzej, to są moi kumple, kumple
moich kumpli i tak dalej. Natomiast oni są niesformalizowani, i to jest to co
ich odróżnia od Polskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy. (Adam)
.
Wojciech, podobnie jak cytowany wcześniej Szymon, położył nacisk na użytkowników
bibliotek:

Dwazerowości bibliotek, biblioteki 2.0 pierwotnie, chyba pierwotnie, albo
przynajmniej na początku ta opcja była najbardziej popularna, to znaczy ta
definicja biblioteka, gdzie użytkownik mógł ingerować w na przykład treści
katalogu w postaci tagów, recenzji, czy mógł ingerować w życie biblioteki.
Później były różne inne definicje, jak na przykład definicje mówiące, że na
przykład biblioteka 2.0, to taka biblioteka, która korzysta z narzędzi 2.0, z
mediów społecznościowych, jak Facebook, Twitter, Youtube. Co do
dwazerowości bibliotekarzy, to znaczy, ja bym jednak został przy tym, że są
to po prostu bibliotekarze, którzy korzystają z mediów społecznościowych,
którzy korzystają z Internetu w sposób aktywny, no nie są wykluczeni
cyfrowo. Nie chcę powiedzieć, że to jest większość bibliotekarzy, bo
mógłbym się minąć z prawdą, ale jest to większość bibliotekarzy, którzy są
aktywni w środowisku, bo jest to jednak środowisko, które w bardzo dużej
mierze żyje online, komunikuje się online. (Wojciech)
O pojawieniu się terminu „biblioteka 2.0” w dyskusjach polskich bibliotekarzy
opowiedziała mi Karolina:

Pojawił właśnie taki termin biblioteka 2.0, który wcześniej od 2005 roku
gdzieś

tam

się

ten

termin

przewijał,
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zwłaszcza

w

bibliotekach

amerykańskich, który był jakby takim odpowiednikiem tych trendów które
były związane z Web 2.0, z mediami społecznymi które wtedy zaczęły się
bardzo dynamicznie rozwijać, i pojawiło się takie przekonanie, taki trend, że
właśnie wszystko bardzo fajnie działa jeżeli ludzie ze sobą współpracują.
Ponieważ była taka możliwość żeby taką współpracę umożliwić i
usprawniać, tymi możliwościami były właśnie różne media typu blogi, fora
dyskusyjne, to również pojawiły się takie zjawiska które miały właśnie
końcówkę 2.0. Czyli właśnie Web 2.0, biblioteki 2.0, nawet kościół 2.0 przez
pewien czas funkcjonował, Szkoła 2.0 kultura 2.0, o. My na początku nie
wiedzieliśmy że coś takiego dotyczy w ogóle bibliotek, natomiast
wyszperaliśmy, to znaczy akurat parę osób umiało troszkę mówić po
angielsku i czytać, i właśnie wyszperaliśmy że jest dosyć sporo różnych
ciekawych artykułów, blogów o tej tematyce i postanowiliśmy tę tematykę
przybliżyć polskim bibliotekarzom. […] Natomiast cała ta idea biblioteki
2.0 polegała również na tym, żeby rozwinąć właśnie współpracę między
bibliotekarzami a czytelnikami. No to współpraca miała być taka bardziej
ścisła, to znaczy w rzeczywistości żeby ludzie mieli możliwość i mogli łatwo
powiedzieć bibliotekarzowi co tak naprawdę chcą od bibliotek, z tego
względu że mamy XXI wiek, taki świat który się bardzo zmienił, stał się
bardzo techniczny, i wielu przypadkach działalność bibliotek stała się
nieadekwatna do potrzeb ludzi. No tak naprawdę to co mogą zaoferować
biblioteki to nie każdy tego potrzebuje, bo mają dowolną informację w
Internecie jeśli umieją się nim posługiwać oczywiście, książki może również
w postaci elektronicznej, także nie do końca jest teraz potrzebne żeby te
biblioteki odwiedzać, także trwa taka od kilku lat zresztą taka można
powiedzieć debata o tym czym ta biblioteka właściwie ma być. No i
biblioteka 2.0 też jest jakimś sposobem na zdobycie wiedzy od ludzi, o tym
czego oni tak naprawdę chcą, czego potrzebują. To do jakiegoś stopnia
działa, pod warunkiem że ci czytelnicy, użytkownicy, odbiorcy oferty którą
te biblioteki mogą zaoferować, jeżeli się myśli o ich potrzebach, jeżeli są oni
motywowani do tego żeby jakiś wkład swój w budowanie oferty biblioteki
wnieść. Czyli to może być zaproponowanie co oni chcą w tej bibliotece
mieć, jakie książki, jakiś sposób proponowania bibliotekarzom ich usług,
czy usprawniania usług. Dlatego że ludzie są tym zainteresowani, na
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przykład jeżeli są użytkownikami biblioteki i wypożyczają książki, to mogą
chcieć żeby móc oddawać te książki, nie wiem, na przykład w godzinach w
których nie są otwarte biblioteki, na przykład za pomocą wrzutni czy
czegokolwiek. Żeby móc je wypożyczać elektronicznie, żeby móc przedłużać
elektronicznie, takie drobiazgi które usprawniałyby pracę. No i też w tym ta
idea biblioteki 2.0 polegała na takim dialogu, rozmowie, wspólnym
wypracowywaniu takich rozwiązań które będą dobre dla wszystkich.
Natomiast ta koncepcja obejmowała też dużo różnych też takich innych
rzeczy, opierała się też na tym że czytelnicy czy użytkownicy, nie mówi się
już w zasadzie czytelnik tylko użytkownik, odbiorca, klient, różnie, żeby
wspólnie z bibliotekarzami wypracowywali jakąś ofertę, na przykład
wytwarzali treści, komentowali te treści, albo żeby na przykład jak mamy
katalogi biblioteczne to żeby pisali recenzje książek. Jak gdyby ten wkład,
ten user generated content, prawda, to co jest podstawą funkcjonowania
sieci społecznych Web 2.0, mediów, social media jak się w tej chwili mówi,
to jest właśnie ten wkład ludzi, to wszystko co tworzą, co udostępniają, co
jest efektem ich współpracy właśnie online. Natomiast to…, nie tylko zresztą
w przypadku bibliotek ale też w wielu innych instytucjach, to działa tylko
wtedy gdy to się ludziom opłaca. Także pomysł na to żeby czytelnicy
współtworzyli katalogi biblioteczne nie do końca jest zgodny z ich
potrzebami dlatego że nie do końca opłaca się im to. Ale takie właśnie
koncepcje były bardzo żywe od 2005 roku, powstało bardzo wiele różnych
blogów, wiele artykułów, wiele różnych definicji czym ta biblioteka 2.0 jest,
czym jest w ogóle biblioteka w świecie nowoczesnych technologii.
(Karolina)
Karolina w 2007 roku wraz z kilkoma innymi bibliotekarzami założyła wspólny
branżowy blog, na którym zamieszczają wyszukane w zagranicznych źródłach
informacje dotyczące funkcjonowania bibliotek. Znalazłam tam dwa obszerne wpisy
Karoliny, dotyczące różnych definicji biblioteki 2.0. Ze słów Karoliny wynika, że w
tamtym czasie w Polsce była to koncepcja dosyć nieznana. Łącząc wiele interpretacji
idei „dwazerowości” bibliotek, moja rozmówczyni oraz bibliotekarze komentujący jej
bloga, za najważniejszy jej aspekt przyjmują nastawienie na zmieniające się
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oczekiwania użytkowników bibliotek. Karolina na blogu zamieściła samodzielnie
przetłumaczony cytat bibliotekarza-blogera Michaela Caseya:

W Bibliotece 2.0 najważniejsi są użytkownicy – chodzi przede wszystkim o
utrzymanie tych, których już posiadamy oraz aktywne poszukiwanie takich,
którzy jeszcze nie korzystają z naszych usług. Oznacza to wybór takich
koncepcji funkcjonowania oraz takich technologii, które pomogą bibliotece
w dostarczaniu usług wszystkim grupom użytkowników, a także partycypację
– włączenie samych użytkowników do procesu tworzenia usług i ich oceny.
Biblioteka 2.0 stanowi model operacyjny, który pozwoli bibliotece na szybką
odpowiedź na potrzeby rynku. Nie oznacza to, że musimy zrezygnować ze
swoich obecnych użytkowników czy z naszych obecnych celów i zadań. Jest
to filozofia, na którą składają się: gotowość do szybkiego wprowadzania
zmian, elastyczne struktury organizacyjne, nowoczesne narzędzia Web 2.0
oraz uczestnictwo użytkowników, co daje bibliotece znacznie silniejszą
pozycję oraz zdolność do sprawnego i efektywnego spełniania potrzeb coraz
większej liczby użytkowników. (wpis z Internetu 3)
Karolina cytuje także fragment blogu bibliotekoznawcy Michaela Stephensa, również w
przetłumaczonej przez siebie wersji:

Zgodnie z zasadami Biblioteki 2.0 użytkownicy powinni mieć dostęp do
informacji oraz rozrywki w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, powinno
się więc usuwać ograniczenia narzucane przez czas, przestrzeń czy
przestarzałe formy działania. Jest to nowy paradygmat, w którym centralne
miejsce zajmuje użytkownik i w którym najważniejsze są: wiedza,
doświadczenie, współpraca, tworzenie nowych zasobów informacyjnych
oraz silna, pozytywna motywacja do działania. (wpis z Internetu 4)
Nowe sposoby komunikacji z czytelnikami, związane z ideą „dwazerowości”, są
obecnie częstym tematem szkoleń i konferencji bibliotekarskich. Bibliotekarze uczą się,
w jaki sposób budować relacje z użytkownikami bibliotek, m.in. przy użyciu portali
społecznościowych i blogów. W 2012 roku została wydana książka autorstwa jednego z
bibliotekarzy, który razem z Karoliną współtworzył wspomniany wcześniej branżowy
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blog, zawierająca praktyczne wskazówki do efektywnego wykorzystywania narzędzi
internetowych w komunikacji z czytelnikami (Gmiterek, 2012). Potrzeba szkoleń
bibliotekarzy w tym zakresie wynika między innymi ze wspomnianego w poprzednim
podrozdziale stereotypu biblioteki, o którym opowiedział mi Adam:

Wiesz bo w ogóle ludzie piszą bardzo poważne prace, jedna kobieta
napisała pracę o problemie library anxiety, czyli lęk przed biblioteką.
Istnieje takie naukowe pojęcie. Powiem ci że trochę tak jest, bo biblioteka
jest postrzegana jako instytucja opresyjna. Ale to jest jeszcze pół biedy. Bo
jak ja się tym zajmowałem to wyszło mi że o ile postrzeganie biblioteki jako
instytucji jest w miarę ok., to tyle postrzeganie bibliotekarzy jest bardzo
kiepskie. Znaczy nie zawsze, bo to jest tak: z jednej strony oni są postrzegani
jako osoby bardzo kompetentne, pomogą znaleźć, i w ogóle i w ogóle, a z
drugiej strony jeśli zadasz sobie pytanie po co bibliotekarz jest w bibliotece,
to bibliotekarz jest po to żeby pilnować, reglamentować wiedzę, ograniczać,
tudzież dbać o przestrzeganie regulaminu. Czyli jest jakimś Cerberem, nie?
(Adam)
Bibliotekarze „dwazerowi” przełamują ten stereotyp. Krzysztof, pracownik fundacji
zajmującej się udostępnianiem online tekstów kultury, opowiedział mi o swoich
doświadczeniach związanych z współpracą z bibliotekarzami:

Wchodziłem w to w zasadzie z klasycznym stereotypem bibliotekarza, jako
kogoś, kto siedzi sobie w bibliotece i jest smutnym nudziarzem. Zmieniłem
zdanie bardzo. Tak naprawdę w samej fundacji pracuje chyba tylko jedna
klasyczna bibliotekarka, to dyrektorka techniczna, są jacyś poloniści, ale
taka bibliotekarka w zasadzie jest jedna. Ale potem zacząłem poznawać
właśnie Magdę z Narodowej czy właśnie Wojtka, całe to środowisko, które
się teraz spotyka na LibraryGrillach. I sobie uświadomiłem po prostu, że to
jest zupełnie nieprzystające do moich wyobrażeń. Tym bardziej zderzenie z
muzeami, zupełnie inaczej się pracuje z bibliotekarzami, a zupełnie inaczej z
muzealnikami. Bibliotekarze są zdecydowanie bardziej otwarci, dużo lepiej
rozumieją swoją misję i dużo lepiej rozumieją na czym to polega w
kontaktach z tymi technologiami, z Internetem. To znaczy bibliotekarze
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wychodzą z założenia, że mają jakieś zbiory, które muszą, jak najciekawiej i
jak najszerzej pokazać i jakby to jest ich cel. Muzealnicy zawsze są bardzo
ostrożni, bardzo niechętni do wszystkich nowych sposobów, innych niż
wystawienie po prostu czegoś na podłodze w galerii, powieszeniu na
ścianie. Zresztą to widać. Wolne Lektury, jak startowały, to pierwsze teksty,
przez bardzo długi czas zresztą dostawały z Biblioteki Narodowej.
Biblioteka Narodowa nam skanowała teksty, te skany wysyłała do fundacji i
ta fundacja je dalej obrabiała. Potem do tego doszły kolejne biblioteki
Elbląska, Śląska, teraz też mamy tam swój skaner też. I wszystkie biblioteki
zawsze podchodziły do tego bardzo pozytywnie, tak. Znaczy fajna
inicjatywa, super, pewnie, że możecie, my tutaj coś skanujemy, więc też
możecie sobie to wziąć. To było takie dla wszystkich naturalne, że się dzielą
tym, co tworzą, bo w końcu taka jest ich misja, tak, żeby to
rozpowszechniać. Natomiast kontakty z Muzeum Narodowym na przykład
były diametralnie różne. Muzeum Narodowe robi, co może, żeby nie oddać
swoich obrazów na przykład. Jak oddać, to w jakiejś beznadziejnej jakości,
tak. To samo było widać na przykład, jak byłem na otwarciu filmoteki w
Muzeum Sztuki Współczesnej, otworzyli w Internecie taką filmotekę i oni
tam też się, bardzo się tego bali, na każdym filmie oczywiście dodali wielki
tam znaczek z logo, żeby zasłonić pół ekranu, dali to w kiepskiej jakości i z
tego, co mówili, to najbardziej się boją tego, że ktoś to weźmie i puści na
Youtube’a, albo coś takiego. Katastrofa by była, tak. I oni mają takie
zaklęcia. Producenci filmowi mówią, że należą im się pieniądze, no to
artyści w muzeach nie mogą tak powiedzieć, bo żyją z grantów, więc mówią,
że dzieło należy pokazywać w kontekście, więc nie można wyrywać z tego
kontekstu, nie może tego użyć ktoś inny niż oni, bo nie zrozumieją, ludzie
zgłupieją od tego, tak, namiesza się im w głowach. Więc widać po prostu to
zupełnie inne podejście i dzięki temu zresztą widać, że w wszystkich takich
projektach internetowych, to bibliotekarze są zawsze bardziej do przodu i
zazwyczaj, jak ktoś się do czegoś zabiera, to zazwyczaj bibliotekarz to już
pięć lat temu to zrobił i ma w jakiś sposób dostosowane, więc tak, są
generalnie do przodu i wiedzą o co chodzi. (Krzysztof)
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Biblioteki i bibliotekarze 2.0 są przede wszystkim nastawieni na słuchanie opinii
czytelników i dostosowywanie się do ich potrzeb, a także na umożliwienie im czynnego
udziału w decydowaniu o ofercie bibliotek. Dążą do tworzenia przyjaznych
społeczności, w których istotną rolę odgrywa łatwość i wygoda w dostępie do
informacji. Członkowie badanej przeze mnie grupy kilka lat temu jako pierwsi
przenieśli na polski grunt ideę biblioteki 2.0 oraz dyskusję nad rolą biblioteki we
współczesnym społeczeństwie. Ważne jest to, że zrobili to oddolnie i nieodpłatnie, w
ramach tworzonych prywatnie branżowych blogów, forów internetowych i portali. W
ten sposób zgromadzona przez niewielką grupę wiedza stała się dostępna dla
wszystkich bibliotekarzy, a przede wszystkim dla tych, którzy ze względu na
nieznajomość języka angielskiego nie mają możliwości czytania zagranicznych tekstów.
W kolejnym podrozdziale przedstawię wypowiedzi moich rozmówców, wyjaśniające
dlaczego członkowie badanej przeze mnie grupy dzielą się nieodpłatnie swoją
ekspercką wiedzą oraz jakie są konsekwencje takich działań.
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3.3. Dzielenie się wiedzą

3.3.1. Internet jako narzędzie współpracy
Karolina opowiedziała mi, w jaki sposób doszło do powstania wspólnego blogu
bibliotekarskiego i połączonego z nim forum internetowego:

Znaczy jeżeli pytasz o moje zainteresowanie Web 2.0, technologią i takimi
rzeczami, to po prostu kilka lat temu zebrała się taka grupa osób, które
zupełnie przez przypadek się poznały dzięki temu że tak wspólnie
realizowaliśmy kilka fajnych inicjatyw, znaczy konkretnie moja biblioteka
uruchomiła swoją bibliotekę cyfrową która była dosyć nowatorska w tym
czasie, dlatego że była oparta na zasadach takich trochę jak Wikipedia, to
znaczy bezkosztowo, na podstawie współpracy różnych instytucji które ze
sobą współpracują i wspólnie wytwarzają jakieś tam treści. Same decydują
oczywiście jakie treści będą wytwarzały, jak będą wybierały je, jak będą
publikowały, natomiast moja biblioteka zapewnia im oprogramowanie za
które nie muszą płacić i opiekę taką metodyczną, mentorską, trenerską też
trochę, dlatego że prowadziliśmy szkolenia właśnie dla osób które się
zajmowały właśnie tym w swoich instytucjach. Tych instytucji jest
kilkadziesiąt, około pięćdziesięciu różnych, i biblioteki, i muzea, i
wydawnictwa, archiwa, różne takie współpracują ze sobą i w efekcie
biblioteka cyfrowa, która jest dostępna dla każdego i rozwija się ładnie.
Natomiast żeby usprawnić tworzenie tej biblioteki i wymianę informacji
pomiędzy osobami które się tym zajmują, otworzyliśmy przy naszej
bibliotece takie forum Library 2.0. Ono działa od początku 2007 roku, w
okolicach 2006, już dokładnie nie pamiętam ale to było w ten przełom. I
zasada była taka żeby otworzyć takie narzędzie dla ludzi w którym będą
mogli wymieniać się różnymi informacjami i pomagać sobie w pracy, a
dodatkowo jeszcze chcieliśmy zaangażować do tej dyskusji czytelników. […]
I właśnie tego typu imprezy…, no, i to był taki pomysł na to żeby umożliwić
za pomocą tego forum dyskusję pomiędzy bibliotekarzami, chodziło głównie
o bibliotekarzy cyfrowych, oni byli właśnie najbardziej otwarci na nowinki,
i ze względu na to że biblioteki cyfrowe polegają na tym że się publikuje
62

pewne elektronicznej wersje dokumentów które były przez wieki trzymane w
bibliotekach (śmiech), gdzieś tam dostęp do nich był po prostu ograniczony,
można na przykład było korzystać z nich tylko na miejscu, teraz właśnie je
otwieramy, publikujemy, każdy z nich może korzystać. I pojawił się taki
pomysł żeby nawiązać współpracę z użytkownikami bibliotek i też dostać od
nich jakiś feedback, właśnie co oni by chcieli w tych bibliotekach zobaczyć,
czy coś jest dla nich priorytetowe, czy mają jakieś swoje pomysły na
przykład, albo czy mogliby jakoś współpracować z bibliotekarzami,
podpowiedzieć im coś, biblioteki są dla ludzi, a nie dla bibliotekarzy
(śmiech). Właśnie jakiś komentarz, czy coś. I właśnie okazało się że taki
odzew nastąpił, może nie taki duży z początku, ale widać było że ludzie
faktycznie chcieli, chcieli mieć coś do powiedzenia, no na przykład szukali
różnych dzieł które trudno znaleźć w bibliotekach, na przykład kilkaset
kilometrów od ich miejsca zamieszkania, i jakoś odnaleźli to narzędzie i
zaczęli faktycznie pisać że na przykład oni chcieliby zobaczyć taki
zeskanowany i opublikowany w wersji elektronicznej utwór. I to
spowodowało że biblioteki zaczęły ze sobą współpracować w ten sposób, że
na tym forum pojawiała się jakaś informacja od czytelnika że jest
zainteresowany żeby w jakiejś bibliotece znalazł się ten utwór i ktoś z tej
biblioteki kto był zarejestrowany na forum podpowiadał, że no to fajnie, my
digitalizujemy i opublikujemy. I rzeczywiście współpraca na tym poziomie
troszkę zaczęła się rozwijać. Z resztą to forum ma podtytuł: forum
czytelników i bibliotekarzy cyfrowych, także widać że to jest nie tylko dla
specjalistów ale też dla ludzi przede wszystkim. W praktyce jest tak, że te
trendy dwazerowe właśnie są dosyć trudne do zaadaptowania, rzeczywiście
takiej współpracy między ludźmi i profesjonalistami, dlatego że ludzie no
nie są za bardzo zainteresowani tym żeby uczestniczyć faktycznie w takiej
dyskusji i współpracować czy ułatwiać komuś pracę. Po prostu każdy ma
jakąś swoją motywację i przypadku tego konkretnego forum to zagrało
dlatego że ludzie dzięki temu mogli realizować jakieś tam swoje potrzeby,
prawda? […] I akurat wtedy kiedy my zakładaliśmy to forum Library 2.0 to
bardzo niewiele było na ten temat (Web 2.0) w języku polskim. Była taka
garstka ludzi która gdzieś tam docierała do tych wszystkich tekstów, do tych
blogów, i coś tam starała się je albo na swoich właśnie blogach takie tematy
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właśnie opracowywać, to było kilka takich osób które właśnie poprzez
forum Library 2.0 się spotkały online. I to były takie osoby jak na przykład
Mariusz z Gdańska, obecnie na Uniwersytecie Warszawskim, Sylwia
Kowalska z Białegostoku, Bartosz z Nowak ze Szczecina, kilka takich osób
które właśnie słyszały o bibliotece 2.0 i zaczęły o tym pisać i mówić przy
różnych okazach, i pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce był również taki
blog, w którym będą publikowane różne ciekawostki, takie informacje czym
ta biblioteka 2.0 jest, jakich narzędzi używają biblioteki w dzisiejszych
czasach, ówczesnych czasach bo to były w zasadzie zupełnie inne czasy niż
teraz, wtedy jeszcze nie było Facebooka w Polsce na przykład i jeszcze kilku
innych dziwnych rzeczy. W każdym razie wtedy na początku w 2007 roku w
gronie tych osób pojawił się taki pomysł żeby uruchomić takiego bloga,
którego nazwaliśmy Library 2.0 i pierwszy post na naszym blogu
napisaliśmy w kilka osób, już nie pamiętam ile tych osób było, chyba pięć, w
każdym razie podpisaliśmy się tam wszyscy imieniem i nazwiskiem, i to był
taki metapost, który pokazywał, który anonsował czym ten blog będzie. No i
później założenie było takie, że każde z nas będzie tego bloga…, będzie coś
tam pisał, cokolwiek ciekawego ktoś znajdzie to opracujemy i wrzucimy. No
i oczywiście była to też taka inicjatywa otwarta, zresztą to działa do tej
pory, każdy kto chce może opracować jakiś tam temat i po prostu
opublikować na tym blogu. To jest wykorzystywane przez platformę
Wordpress więc w zasadzie każdy może to przejąć, natomiast od strony
takiej technicznej, administracyjnej jest to prowadzone podobnie jak forum
Library 2.0 przez pracownika mojej biblioteki i każdy kto jest
zainteresowany na pisaniem czegoś na blogu dostawał login i hasło, także
nie ma problemu. Znaczy kilka osób oczywiście pisało na różne tematy,
akurat ja na przykład widziałam że w literaturze anglojęzycznej, to znaczy w
literaturze, w Internecie, było wiele takich tematów poświęconych w ogóle
narzędziom z jakich korzystają tam biblioteki i tego nie było nigdzie po
polsku, także to była w moim odczuciu taka nisza do zagospodarowania, po
prostu od czasu do czasu wrzucałam tam różne artykuły poświęcone na
przykład temu jak biblioteki wykorzystują fora dyskusyjne, jak biblioteki
wykorzystują blogi, jakieś serwisy społecznościowe. W każdym razie tego
typu posty były tam publikowane przez kilka osób. […] To nie jest tak że
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biblioteka czyli dyrektor wpada na pomysł: a może uruchomimy i zrobimy.
To to to nie, to tak nie działało. Właśnie ponieważ skrzyknęło się kilka osób,
które w takich swoich różnych hobbystycznych poszukiwaniach natrafiły na
różne ciekawe rzeczy no i postanowiło coś takiego zrobić. To właśnie szło
tak niezależnie od tego głównego nurtu. W zasadzie zajmowały się tym
przede wszystkim dwie osoby czyli Dariusz i ja, ponieważ byliśmy wtedy
koordynatorami naszej Biblioteki Cyfrowej i w zasadzie Dariusz był
pomysłodawcą, nie ja. On był pomysłodawcą i realizatorem tego, ja byłam
takim realizatorem pomniejszym [śmiech]. (Karolina)
Blog i forum skupiły wokół siebie przede wszystkim bibliotekarzy cyfrowych,
zajmujących się digitalizacją zbiorów i udostępnianiem ich online. Bibliotekarze
cyfrowi bardzo dobrze orientują się w nowych technologiach, część z nich posiada
dodatkowe wykształcenie informatyczne – tak jest w przypadku Karoliny, oraz kilku
innych moich rozmówców. Nic dziwnego zatem, że to właśnie bibliotekarze cyfrowi
zapoczątkowali „dwazerowość” w środowisku polskich bibliotekarzy.
Karolina w swojej wypowiedzi wspomniała m.in. o licznych prywatnych
blogach bibliotekarskich. Zapytałam kilku autorów takich blogów, w jakim celu je
tworzą. Na początku rozdziału przytoczyłam wypowiedź Marty, która zaczęła pisać
blog, by poprawić swoje umiejętności pisarskie, a także by zgromadzić w jednym
miejscu wyszukane przez siebie informacje i umożliwić do nich dostęp swoim
czytelnikom. Wielu spośród moich rozmówców przyznało, że zaczęli pisać bloga dla
siebie:

Bibliotekarze piszą swoje blogi głównie dla siebie, to znaczy albo traktują je
jako taki notatnik, tak, to znaczy gdzieś tam znajdą różne fajne rzeczy i na
przykład wolą z różnych powodów publikować je u siebie na blogu niż na
przykład wysyłać do jakichś czasopism branżowych czy profesjonalnych, bo
czasami te czasopisma maja takie no ambicje naukowe i czasami to co
piszemy się tam nie nadaje. Z drugiej strony blogowanie jest czymś bardziej
świeżym co wydaję się takie bardziej ok., odcinamy się od takiego
napuszonego można powiedzieć naukowego świata, bo tak naprawdę chodzi
o to żeby się cały czas rozwijać, żeby być bardziej na czasie, a nie czekać
przez ileś tam miesięcy aż ktoś mi obrobi dany artykuł i gdzieś tam
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zaakceptuje albo nie. I to piszemy dla siebie albo innych, głównie jest to
takie

narzędzie

można

powiedzieć

rozwoju

zawodowego,

również

promowania, bo jeżeli… ja na przykład na swoim blogu pisałam dosyć
rzadko, bardzo niesystematycznie prowadziłam, ale jak miałam jakiś
ciekawy temat który wydawało mi się że może zainteresować bibliotekarzy,
to po prostu opracowywałam go na takiej właśnie zasadzie, na przykład
niedawno napisałam o infografikach, wydaje się że to są takie tematy że w
Polsce się o tym nie pisze, tak? I pewnie musielibyśmy dużo czasu czekać
zanim takie tematy zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym, zanim
ktoś łaskawie się za nie weźmie.[…] Ja gdzieś tam coś znalazłam to dzielę
się. I to wydaje mi się tak działa, że ludzie piszą dla siebie i piszą też dla
ludzi po to żeby podzielić się tym co znaleźli. To tak samo ja czytam inne
blogi i dzięki temu mogę się uczyć i gdzieś tam wykorzystywać w mojej
pracy promując różne narzędzia wśród bibliotekarzy, coś co się
dowiedziałam z bloga. (Karolina)
Mariusz traktuje swój blog jako zbór notatek:

Są wpisy które mają w jakiś sposób wspomóc moją pamięć, tak jak ostatnio
taki cykl o tych wszystkich mikroformatach i tak dalej. Bo prawda jest taka:
jeżeli mam szukać tego w necie, to wolę tego szukać u siebie, bo wiem gdzie.
A to są rzeczy do których po prostu trzeba wracać, bo nie siedzi się w tym
na co dzień, a trzeba tego używać. I stąd taka pamięć podręczna że tak
powiem jest przydatna. (Mariusz)
Adam zaobserwował pewną zmianę w podejściu bibliotekarzy do blogowania. Jego
zdaniem, początkowo blogi powstawały na własny użytek ich autorów, oraz w celu
dzielenia się informacjami. Po jakimś czasie część blogerów zyskała status ekspertów,
co przełożyło się na interesujące propozycje zawodowe ze strony różnego rodzaju
fundacji czy firm prywatnych. Zdaniem Adama, obecnie część bibliotekarzy świadomie
używa blogów do promowania własnych umiejętności:

Zaczęło się od tego, że są bibliotekarze, których to naprawdę bawi. I teraz
tak: sprzedajesz swoją wiedzę ekspercką w Internecie, licząc na to, że na
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przykład zgłosi się jakaś fundacja, taka czy inna, i powie ci tak: jesteś
świetny, no nie rzucajmy nazwisk ale jest parę takich osób, my mamy
pieniądze od fundacji Gatesów, i to co mówisz, na przykład jak sobie radzić
z Facebookiem w bibliotece to jest coś co może zainteresować na przykład
bibliotekarzy z bibliotek publicznych. I my ci za to zapłacimy na przykład
pięć stów za jeden wykład. Ale to działa tylko dlatego, że ludzie są znani.
Nie chcę tutaj używać słowa lans, ale trochę tak jest. Natomiast to o czym
mówię teraz, po wiedzmy tak, od niedawna jest świadome. (Adam)
Szymon potwierdza słowa Adama. O swoim blogu i udzielaniu się na otwartych
branżowych forach internetowych powiedział:

Wiesz co, to nie są jakieś tam tajemne informacje, których gdzieś indziej by
nie można było znaleźć. Tak że ja się nie czuję właścicielem jakiejś tajnej
wiedzy, która gdzieś jest nie do znalezienia gdzieindziej, prawda. Natomiast
to, że ją się pokazuje i dostarcza, to powoduje to, że pozycjonuje się sama,
czy ja pozycjonuję, czy nazwisko się pozycjonuje w kontekście właśnie takiej
i takiej wiedzy i wtedy łatwiej jest dotrzeć do osoby, która… poza tym
możesz zweryfikować jakby bardzo łatwo kompetencje danej osoby, bo
jakbyś chciała zatrudnić na przykład kogoś do digitalizacji i przychodzi ktoś
i mówi, no ja zrobię najlepszą digitalizację, nie uwierzysz, natomiast, tak,
wchodzisz do Internetu, czy sprawdzasz jakieś inne rzeczy, którymi się dana
osoba zajmowała. Ja sobie pozwoliłem kiedyś na takie sformułowanie, że w
tej chwili o wiele bardziej korzystnie jest być gospodarzem jakiegoś
kontekstu, dobrze gospodarować tym kontekstem, niż nawet być jego
właścicielem. Jeżeli potrafisz zagospodarować pewien kontekst, pewną
wiedzę i tak dalej, i pokazać efekty, jakie z tego mogą wyniknąć, to jest to
bardziej wiarygodne i korzystne dlatego, żeby promować jakby swoją
działalność, niż kiedy ty jesteś właścicielem czegoś i to coś jest zamknięte.
[…] To znaczy wiesz, ja dostaję jakieś tam propozycje współpracy przy
różnych gremiach zajmujących się opracowaniem, jakiś tam standardów,
czy jakiś zaleceń. Narodowy Instytut Muzealnictwa poprosił mnie i kolegę,
żebyśmy współpracowali przy czymś tam i podejrzewam, że nigdy w życiu
bym takiej propozycji nie dostał, gdym nie pokazał się tam gdzieś. (Szymon)
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Blogi bibliotekarzy pełnią rolę notatników, służą do dzielenia się informacjami i
zawiązywania dyskusji, mogą być także narzędziami promującymi autora jako osobę
posiadającą cenione kompetencje (choć ta ostatnia funkcja dopiero od niedawna jest
używana świadomie). Współpraca wynikająca z aktywności części bibliotekarzy w
Sieci przynosi korzyści dla szerszego grona odbiorców. Na portalu Library 2.0 znajduje
się wątek, zatytułowany „Scalak. Co i gdzie jest digitalizowane, plany digitalizacji,
dyskusje na temat koordynowania digitalizacji i kompletowania rozproszonych
zbiorów”. W zamieszczanych tam postach, bibliotekarze piszą, jakie zbiory aktualnie są
skanowane i przygotowywane do udostępniania w formie cyfrowej w ich bibliotekach,
aby uniknąć sytuacji, w której dwie biblioteki digitalizują te same dzieła. Byłam bardzo
zaskoczona, że to sami bibliotekarze uzgadniają tego rodzaju kwestie oddolnie w
internetowych dyskusjach, a nie kierownicy bibliotek na szczeblu instytucjonalnym.
Przyczynę tego stanu rzeczy wyjaśnił mi Adam:

Powiem ci tak, w większości krajów w Europie jest jeden system
biblioteczny. U nas są trzy duże i jeszcze kilka małych. W Polsce wszyscy
mają joba na punkcie autonomii. I to jest pewien kłopot, dlatego że jest
kłopot ze współpracą. Powstało dużo oddolnie, oddolnie to jest podstawowe
słowo, bibliotek cyfrowych i każdy skanował to co miał pod ręką. No i
pojawił się podstawowy problem: my zeskanowaliśmy książkę, wy też ją
zeskanowaliście, tę samą. Error nie? Każdy i tak robi swoje. (Adam)
Za pomocą forum Library 2.0 bibliotekarze próbują radzić sobie z brakiem komunikacji
między instytucjami. Ponieważ forum jest otwarte, użytkownicy bibliotek mają
możliwość zasugerowania, jakie zasoby chcieliby zobaczyć w zdigitalizowanej formie.
Z myślą o czytelnikach na forum powstał wątek „A my to widzimy tak… Biblioteka
cyfrowa według Czytelników – co publikować oraz jak opisywać, przeszukiwać i
udostępniać publikacje cyfrowe”.
Drugi przykład internetowej współpracy bibliotekarzy jest związany z
Facebookiem. W założonej przez bibliotekarzy branżowej grupie dyskusyjnej jedna z
bibliotekarek zamieściła link do wytycznych dotyczących rozwijania elektronicznych
zasobów

w

bibliotekach,

sporządzonych

przez

Międzynarodową

Federację

Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library
Associations and Institutions – IFLA). Inna bibliotekarka zaproponowała, żeby
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przetłumaczyć treść wytycznych z języka angielskiego na język polski. Po uzyskaniu
zgody IFLA (wytyczne są objęte prawem autorskim, IFLA pozwoliła na ich
przetłumaczenie oraz udostępnianie w ramach licencji Creative Commons – uznanie
autortwa CC BY 3.0), zawiązała się grupa sześciu osób, które postanowiły zdalnie
przetłumaczyć dokument, komunikując się za pomocą Internetu. W skład grupy weszły
dwie

bibliotekarki

Biblioteki

Uniwersytetu

Warszawskiego,

bibliotekarka

z

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz 3 pracowników firmy System, zajmującej się
dystrybucją systemów informatycznych dla bibliotek. Zespół pracował przy użyciu
darmowego

sieciowego

pakietu

biurowego

Google

Docs,

umożliwiającego

użytkownikom wspólne tworzenie dokumentów online. Przetłumaczone i udostępnione
w ramach wolnej licencji wytyczne mogą posłużyć szerokiemu gronu bibliotekarzy,
pracujących przy tworzeniu i rozwijaniu cyfrowych zasobów. Dodatkowo Anna,
członkini zespołu, podczas jednej z nieformalnych konferencji wykonała krótką
prezentację na temat współpracy przy tłumaczeniu wytycznych, aby zachęcić
pozostałych bibliotekarzy do podejmowania podobnych inicjatyw.
Moi rozmówcy dzielenie się profesjonalną wiedzą oraz efektami swojej pracy
traktują jako naturalną konsekwencję wynikającą z natury wykonywanego zawodu. Nie
jest to jednak powszechna postawa. Na forum Elibrarian pojawił się post bibliotekarki,
która wyraziła odmienne zdanie w tej kwestii. Post był następującej treści:

Jeszcze niedawno dowiedziałam się, że te opisy bibliograficzne, które już
wprowadziłam mam udostępnić dziewczynie z fili choć ma mniejszy
księgozbiór niż w centrali. A ja naiwnie myślałam, że każdy pracuje na swój
rachunek. Może i jedna firma, ale czas przed komputerem jaki na to
poświęciłam się nie liczy? Być może pan chętnie przekazywał by swoje opisy
na płytkach innym bibliotekom. A ja chciałabym żeby szanowano moją
pracę. A nie kopiowano tylko dlatego, że się są te książki w komputerze.
Owszem można ściągać z innych baz opisy. Ale to nie to samo. BN
udostępnia , a ja nie mam obowiązku. (wpis z Internetu 5)
W komentarzach zawrzało. Poniżej prezentuję niektóre z nich:
(1) Czas przed komputerem liczy się w postaci pensji (są jeszcze inne
gratyfikacje, się. satysfakcja, rozwój, ale nie o tym chciałam pisać).
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Chciałam napisać: nie ma obowiązku udostępniania? Biblioteka pełni
funkcje społeczne i właśnie aby udostępniać istnieje. Nie tylko dokumenty,
ale także informacje, w tym metadane. I nie sądziłam, że to podlega
dyskusji... (wpis z Internetu 6)
(2) Myślę, że mamy tu do czynienia z dwoma kwestiami. Po pierwsze z
niezrozumieniem podstawowego celu komputeryzacji, jakim jest eliminacja
zbędnych powtórzeń. W opisywanym przypadku powinno to działać tak, że
kopiuje się gotowy opis z sieci, a jeśli go nie ma to tworzy się RAZ opis,
który następnie wykorzystuje każdy, kto ma do niego dostęp, a szczególnie
pracownicy tej samej instytucji. Bez tego komputeryzacja jest bezsensowna.
Lepiej zostać przy maszynach do pisania i katalogach kartkowych. Druga
sprawa to kwestia rozliczania za pracę. W przypadku komputerów bardzo
łatwo sprawdzić kto, kiedy i ile wprowadził. Można wtedy wyróżnić osoby
tworzące więcej opisów. To jednak nie jest kwestia techniczna. W każdym
razie postawa „nie po to zrobiłam, żeby ktoś skorzystał” jest nie tylko
nieprofesjonalna, ale zwyczajnie głupia. (wpis z Internetu 7)
(3) Straszne... Ale to jednak nieco wyjaśnia, dlaczego w tysiącach bibliotek
ogromnym nakładem sił i środków, zamiast kopiować opisy, tworzy się
własne – zupełnie zbędnie i nikomu niepotrzebne, ale własne. (wpis z
Internetu 8)
(4) Czy dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? Po pierwsze: jeżeli
katalogujesz w ramach umowy z pracodawcą, to pracodawca ma prawa do
efektów Twojej pracy i może decydować o tym, komu je udostępni.
Po drugie: miło jest korzystać z opisów stworzonych przez innych, jednak
widzisz problem w udostępnianiu ich pracownikom innej filii tej samej
instytucji? Jakby każdy miał takie podejście jak Ty, to biblioteki stałyby w
miejscu, bo każdy by tylko katalogował. ;) Po trzecie: nie czujesz
satysfakcji, jeżeli inne instytucje pożytku publicznego mogą skorzystać z
Twojej pracy? Zapominasz, że pracujesz właśnie dla ludzi (użytkowników) i
to oni w każdym wypadku docelowo korzystają z Twojej pracy? Nie zdziwię
się, jak za chwilę usłyszymy hasła w stylu: "książki dla bibliotekarzy!",
70

"czytelnik wspólnym wrogiem każdego bibliotekarza" czy "chrońmy dostępu
do półek i katalogów". No właśnie: nie boli Cię w sercu, kiedy użytkownicy
przeglądają sporządzone przez Ciebie opisy? ;) (wpis z Internetu 9)
Dwa tygodnie po pojawieniu się kontrowersyjnego postu, na Facebooku powstała strona
zatytułowana „Jestem bibliotekarzem i dzielę się wiedzą”. Zawiązała się tam dyskusja
dotycząca przyczyn, dla których część bibliotekarzy ma problem z udostępnianiem
informacji związanych z ich pracą zawodową. Chciałabym w tym miejscu dodać, że
podczas rozmów z bibliotekarzami pytałam ich, czy biblioteki konkurują między sobą.
Odpowiedzi na to pytanie były przeważnie przeczące, kilka osób wspomniało o
kwestiach związanych z prestiżem, który nie przekłada się na wartość materialną. W
związku z powyższym, bibliotekarze biorący udział w dyskusji o barierach w dzieleniu
się wiedzą szukają przyczyn tego zjawiska w czynnikach niezwiązanych ze sferą
finansową:
(1) Moim zdaniem przydałoby się wypracowanie strategii na promowanie
postawy do dzielenia się wiedzą (tak, tak mówimy tu o postawach, czyli o
czymś, co najtrudniej zmienić). W ramach promocji można by wypracować
gotowe rozwiązania do wdrożenia, a takim rozwiązaniem organizacyjnym
na poziomie instytucji mogłoby być np. przygotowanie przez pracowników
wracających z konferencji prezentacji lub napisanie artykułu na temat tego,
co było według nich godnego uwagi (nie mam na myśli tu relacji z
konferencji). Efektem takiego spotkania mogłaby być dyskusja i wspólnie
zastanowienie się co warto wprowadzić do biblioteki. […] Co do Twojego
pytania o warunki do dzielenia się wiedzą... czasem wystarczy "nie zabijać"
chęci. Niejednokrotnie spotykałam się właśnie ze ścianą w postaci decyzji
przełożonych. Zatem dzielę się wiedzą z ludźmi spoza mojej instytucji.
(wpis z Internetu 10)
(2) To fakt, społeczne uczenie się nie jest i nie może być jedynym źródłem
wiedzy. Z dzieleniem jest spory problem, ale nie oznacza, że jest ono
nieobecne, raczej zamyka się w obręb małych grup, dla który oczywista jest
zasada "biorę, więc i daje". Czy jest potrzeba współdzielenia się wiedzą??
Bez ideologii odpowiem przykładem, w sobotę moja koleżanka po fachu
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udzieliła mi (w swoim wolnym czasie) kilkugodzinnego instruktażu z zakresu
rapid-learning. Ot i małe case study na opisanie mojego stosunku do
tematu. (wpis z Internetu 11)
(3) Dzielenie się wiedzą powinno być w naszym fachu naturalne jak
oddychanie. Często szczęśliwie jest:) Narzędzi rzeczywiście moc i problem
rzeczywiście w postawach. Przyczyn środowisko docieka co i rusz, przy
różnych okazjach. Bo i przewaga zachowań biernych, mocne przywiązanie
do stabilizacji/rutyny i częste reakcje wycofywania się z dyskusji,
wynikające a to z niskiej samooceny, a to z nieumiejętności radzenia sobie z
krytyką. Także typowo korporacyjne, a coraz częstsze i w naszym światku,
sytuacje podkradania wiedzy/pomysłów skłaniają często bibliotekarzy do
dzielenia się wiedzą w "zaufanych" grupkach. (wpis z Internetu 12)
(4) Problem może wynikać z dość powszechnych wśród bibliotekarzy /
bibliotekarek przekonań, że niespecjalnie mają się czym dzielić. Że to inni
są lepsi, wiedzą i robią ciekawsze rzeczy i to od innych należy się uczyć najchętniej w formie jak najmniej interaktywnej ;). Obserwując inne branże,
np. NGO, zauważam, że tam nie ma takich oporów, każdy się dzieli i zasysa
od innych ;). Może więc po prostu brakuje samooceny, wiary i zwykłego i
tupetu? (wpis z Internetu 13)
Badana przeze mnie grupa bibliotekarzy (która jak sami przyznają jest nieliczna
w stosunku do liczby wszystkich bibliotekarzy w kraju) zna wartość swojej
profesjonalnej wiedzy i chętnie dzieli się nią, nie tylko za pomocą narzędzi
internetowych, ale także podczas różnego rodzaju konferencji i spotkań. Kolejny
podrozdział jest poświęcony bibliotekarskiej wymianie wiedzy offline.
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3.3.2. Nieformalne konferencje i spotkania bibliotekarzy

W części teoretycznej, w podrozdziale poświęconym opisowi terenu,
przedstawiłam ideę nieformalnej konferencji branżowej (ang. unconference), w której
mieszczą się LibraryGrille organizowane przez współtwórców portalu Libstrefa: Annę i
Wojciecha. Partnerem LibraryGrilli jest firma System, zajmująca się dystrybucją
oprogramowania dla bibliotek. Anna jest pracownikiem tej firmy, a Wojciech
współpracownikiem. LibraryGrille ruszyły w 2011 roku – odbyły się wtedy cztery
edycje, w roku 2012 miały miejsce trzy spotkania (uczestniczyłam we wszystkich
wydarzeniach z 2012 roku). Większość imprez odbywa się w Warszawie, w willi (oraz
należącym do niej ogrodzie) będącej siedzibą firmy System. Czasami spotkania są
organizowane w innych miastach, by umożliwić udział bibliotekarzom z miejscowości
znacznie oddalonych od stolicy. Informacje o planowanych spotkaniach pojawiają się
na branżowych forach internetowych i portalach społecznościowych. Schemat
LibaryGrilli jest zawsze podobny: najpierw kilka osób wygłasza krótkie prezentacje
nawiązujące do tematu przewodniego spotkania (takim tematem była na przykład
„biblioteka jako miejsce relacji i komunikacji” czy „dobre praktyki w bibliotekach
publicznych”), a następnie uczestnicy przenoszą się do ogrodu by w swobodnej
atmosferze grillowania kontynuować rozmowy. Liczba uczestników wynosi od 20 do
50 osób. Anna opowiada o prezentacjach uczestników:

Zazwyczaj staramy się, rekomendujemy, żeby te prezentacje były w formie
Pecha Kucha, czyli sześć minut czterdzieści sekund, szybkość przy tym
modelu, nawet jeżeli kogoś nie interesuje totalnie temat, to jest mała szansa,
że się znudzi przez chwilę, szczególnie, że prezentacja jest dynamiczna
dwadzieścia slajdów po dwadzieścia sekund. Czasami wychodzą z tego
zabawne sytuacje, kiedy ktoś jakby jest nie do końca synchronizowany i
próbuje nadążyć za slajdami. No i potem staramy się, żeby były tematy
przewodnie, nie zawsze tak jest. Czasami, jak zgłaszają się osoby z różnymi
tematami, to jakby zostaje w ten sposób, ale no staramy się wyznaczać
jakieś tematy wokół których potem krąży LibraryGrill, ale oczywiście nie
tylko o tym rozmawiamy. To jest taka przestrzeń dzielenia się, podobnie jak
Libstrefa (portal internetowy), tylko że offline, jeżeli Libstrefa jest tą
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częścią, serwis Libstrefa.net jest tą częścią online’ową to LibarryGrille są
przedłużeniem offline. (Anna)
Uczestnicy LibraryGrilli to nie tylko pracownicy bibliotek. Jak już wspomniałam,
organizatorami jest pracownica i współpracownik firmy System, która użycza swojej
siedziby na potrzeby imprezy. Jeden z pracowników Systemu, dawniej wicedyrektor
biblioteki akademickiej, opowiedział mi o roli takich firm jak System w środowisku
bibliotekarzy:

Wiesz co tego typu firm nie jest dużo, to jest tak: w Polsce są trzy duże
systemy biblioteczne: Repozytorium grupy Książnica, Katalog i System, są
jeszcze mniejsze ale… oprócz tego są firmy które handlują tak zwanym
contentem, czyli bazami danych, e-czasopismami i e-książkami, ale firm
takich znaczących jest koło pięciu-sześciu. To są ludzie którzy spotykają się
często na konferencji, w Polsce jest mnóstwo bibliotekarskich konferencji,
tak? Każda biblioteka obrała sobie za punkt honoru, żeby choć raz zrobić
konferencję. Także w efekcie są jakieś okolicznościowe, jest nie wiem, jakieś
dwadzieścia konferencji bibliotekarskich w roku. Tylko nie ma o czym
gadać, bo ile można napisać artykułów o społeczeństwie informacyjnym w
bibliotekach i tak dalej. Natomiast te konferencje odbywają się tylko
dlatego, że sponsorują je firmy właśnie tego typu. Sponsorują je właśnie
dlatego, że mogą wystawić swoje stoisko, wygłosić prelekcję na temat
swojego produktu, i tak się stąd wszyscy znamy. Ja się z moim obecnym
szefem znam właśnie z konferencji, to się gdzieś tam zazębia, tak? System
jest firmą która bardzo mocno, bardzo mocno działa jeśli chodzi właśnie o
sponsoring, ponieważ prezes bardzo mocno wierzy w koncepcję relacji, tak?
Czyli na przykład to że wiesz, na przykład no dobrze chcecie zrobić
LibraryGrilla to zróbcie w Systemie. Bo System jest w willi, ma ogród z
trawnikiem, jest grill, stąd się wzięła koncepcja LibraryGrilli. System
sponsoruje

konferencje,

jest

strategicznym

partnerem

Polskiego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy i tak dalej, no także ta firma jest bardzo…,
wkłada duże pieniądze żeby te relacje, żeby mieć fajne relacje ze
środowiskiem. […] Jasne, że to jest jakaś strategia marketingowa, można
tak powiedzieć. Ale ona jest taka miękka, bo to nie jest taka branża,
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gdzie…to znaczy ze mną jest tak, że nikt mi nie mówi, że ja w ciągu miesiąca
mam sprzedać jeden produkt. To jest tak, że to są takie produkty, to znaczy
są też mniejsze ale największy to są systemy biblioteczne. Jeśli jakaś
biblioteka wejdzie w nowy system biblioteczny, bo te które są to się kończą,
tak jak Windowsy mniej więcej, teraz będzie wielka wojna, bo będą systemy
drugiej generacji, będą lepsze, będą wyszukiwarki, które będą widzieć
jednocześnie książki w katalogu, artykuły z baz danych, e-książki, książki z
repozytoriów, to wszystko będzie na jednej platformie, nie? Wszystko jest w
chmurze, będą technologicznie fajniejsze, tak? To tak jak z nowym
Windowsem mniej więcej, nie? I wiesz, zatrudnienie mnie jest jakimś
elementem tego co prezes robi, czyli budowanie relacji. I z tego punktu
widzenia jeżeli on zasponsoruje LibraryGrilla i wyłoży na to tysiąc złotych,
to sama wiesz [śmiech]. (Adam)
Szymon uzupełnia:

To znaczy System praktycznie jest taki najaktywniejszy z tego, co obserwuję,
a inne firmy… no teraz coraz częściej IBM, coś tam organizuje, jakieś
konferencje dla bibliotek cyfrowych, dla bibliotekarzy cyfrowych, czy do tej
tematyki związanej z biblioteką cyfrową, ale nie przychodzi mi do głowy,
żeby coś intensywnie, tak jak System właśnie wspierał takie spotkania. Oni
to dobrze zrozumieli tą ideę dwazerowości, bo to jest takie integrowanie się
właśnie z odbiorcą w sposób taki dwazerowy i korzystanie też z jakiejś
opinii, wiedzy i tak dalej, żeby jakoś tam rozwijać oprogramowanie,
prawda. No ale System jest tutaj świetnym przykładem. […] IBM chce wejść
na rynek, jeśli chodzi o serwery, rozwiązania serwerowe i sprzętowe do
przechowywania danych. Tak, że oni mają jakieś tam swoje koncepcje, które
chcę sprzedać do archiwizowania. To jest IBM, Hewlett-Packard coś tam
ma jakieś propozycje, tak że podejrzewam, że będzie jeszcze więcej tych
firm. (Szymon)
Firmy

informatyczne

próbują

budować

relacje

z

przedstawicielami

branży

bibliotekarskiej przez sponsorowanie konferencji i organizowanie szkoleń, przy okazji
promując swoje produkty. Podczas LibraryGrilli System pokazuje swoje wsparcie dla
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rozwijania środowiska

bibliotekarzy przez

użyczenie swojej

siedziby,

i

w

przeciwieństwie do formalnych konferencji rezygnuje z reklamowania swoich
produktów. Tak jak powiedział Adam, jest to „miękka strategia marketingowa”.
Oprócz pracowników bibliotek i przedstawicieli firmy System, na LibraryGrille
przychodzą również osoby pracujące w organizacjach pozarządowych związanych z
bibliotekami. Taką organizacją jest Fundacja Informacja. Adam opowiedział mi
funkcjonowaniu Fundacji w środowisku bibliotekarskim:

Cztery lata temu w Polsce pojawiła się fundacja Gatesów, której polskim
przedstawicielem jest Fundacja Informacja. Fundacja Informacja za
pieniądze

fundacji

Gatesów

postanowiła

podnieść

kompetencje

informacyjne Polaków i w ogóle i w ogóle, między innymi we współpracy z
bibliotekami, tak? Wspierają biblioteki, przede wszystkim oni są nastawieni
na bibliotekarzy o biblioteki gmin do dwudziestu tysięcy mieszkańców. Oni
bardzo słusznie uważają, że jak się podniesie kompetencje tych bibliotek i
bibliotekarzy, to ci są najbliżej społeczeństwa i efekt będzie najbardziej
pozytywny, a w dużym mieście ludzie nie potrzebują tak biblioteki jako
centrum świata tak jak właśnie ludzie w malutkim mieście czy tam wsi. I to
jest naprawdę świetny pomysł. Jestem bardzo za i kibicuję. (Adam)
Karolina, pracownica Fundacji i uczestniczka LibraryGrilli dodała:

To są programy skierowane do bibliotek, kurs e-learningowy to jest część
Programu Rozwoju Bibliotek, z tych samych funduszy z których realizowany
jest program również część przeznaczona jest na właśnie szkolenia, również
w postaci elektronicznej. To znaczy ten kurs jest jakby elektronicznym
odpowiednikiem tych szkoleń które są realizowane w ramach programu
stacjonarnych szkoleń, ale jest jeszcze poszerzony o dodatkowe elementy
związane z nowoczesnymi technologiami, także bibliotekarze się uczą
metodą na odległość, właśnie e-learningową, mają dostęp do platformy elearningowej, mają opiekunów swoich którzy im doradzają, którzy
pomagają im w rozwiązywaniu różnych zadań. (Karolina)
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Oprócz Karoliny z Fundacji Informacja, która prowadzi programy dedykowane
bibliotekom, na LibaryGrillach spotkałam również przedstawicieli innych organizacji
non-profit, które obserwują działalność bibliotek pod kątem ewentualnej współpracy.
Krzysztof, główny informatyk z Fundacji Nowoczesność oraz Julian ze stowarzyszenia
Wolne Licencje interesują się zagadnieniami związanymi z wolną kulturą:
udostępnianiem utworów traktowanych jako dobro wspólne. Wspólną płaszczyzną
porozumienia z bibliotekarzami jest rozwianie społeczeństwa informacyjnego.
Podobnie jak bibliotekarze cyfrowi, zajmujący się tworzeniem bibliotek cyfrowych,
zmagają się z tymi samymi problemami dotyczącymi niedostosowania regulacji
prawnych do udostępniania treści w Sieci. Na jednym z LibraryGrilli spotkałam także
Renatę z fundacji Obserwator, zajmującej się monitorowaniem negatywnych zjawisk
wpisujących się w koncepcję społeczeństwa nadzorowanego, takich jak kontrola
informacji przez wybrane grupy czy instytucje (np. wydawnictwa). Renata powiedziała,
że przyszła na LibraryGrilla, gdyż dowiedziała się od znajomych z organizacji
propagujących ideę wolnej kultury, że bibliotekarze wypracowali ciekawe rozwiązania
związane z promowaniem nowoczesnych technologii wśród użytkowników bibliotek
oraz że są otwarci na współpracę z różnymi instytucjami. Chciałaby w przyszłości
organizować z bibliotekarzami warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. W
LibraryGrillach uczestniczy także Beata - trenerka, właścicielka firmy szkoleniowej
oraz współwłaścicielka agencji PR. Beata wspomaga marketingowo i PR-owo
inicjatywy projekty prowadzone przez biblioteki, prowadzi też szkolenia z zakresu
komunikacji dla bibliotekarzy. Przedstawiciele innych instytucji niż biblioteki często
występują na LibraryGrillach w roli prelegentów: Julian przygotował prezentację
dotycząca promowania otwartych zasobów edukacyjnych i sprzeciwiania się wysokim
cenom narzucanych przez wydawnictwa i pośredników za dostęp do artykułów
naukowych; Krzysztof w swoim wystąpieniu opowiadał o konieczności wprowadzenia
nowych rozwiązań w kwestii prawach autorskich, a Karolina zaprezentowała
praktyczne sposoby zastosowania pewnego serwisu społecznościowego w kontaktach z
czytelnikami.
Jak widać, nieformalne konferencje są nie tylko okazją do integrowania
bibliotekarzy, ale też do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami różnych, luźno
ze sobą powiązanych środowisk. Na gruncie oddolnie organizowanych spotkań
wymieniane są doświadczenia, powstają pomysły współpracy. Wystąpienia prelegentów
są nagrywane kamerą i umieszczane na Youtube, aby dostęp do nich miało szersze
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grono odbiorców. Relacje ze spotkań umieszczane są także na branżowym portalu
organizatorów: Libstrefa.net oraz na Facebooku.
LibraryGrille nie są jedynymi nieformalnymi spotkaniami organizowanymi
przez bibliotekarzy. Nieformalne konferencje wyrosły na gruncie współpracy portalu
Libsfera i firmy System. Forum internetowe Library 2.0 także posiada swoje imprezy
integracyjne: Dwazerowiska i Króliczarnie. Niestety nie miałam możliwości
uczestniczenia w żadnej z nich, znam je tylko z opowieści moich rozmówców i
wzmianek na forum Library 2.0. Szymon:

Takie Króliczarnie one są albo przy okazji spotkań, albo się umawiamy, o
jedziemy i są organizowane. Tych Króliczarni było już chyba coś koło
dziesięciu, ale one nie wszystkie były w taki sposób zorganizowane, że były
zaplanowane, że tak, jedziemy w tym celu zrobić króliczarnię, tylko na
przykład przy okazji jakiejś konferencji, czy jakiegoś spotkania, jak ludzie
przy… O we Wrocławiu też była, chyba ze dwa lata temu organizowaliśmy
jakieś warsztaty w bibliotece i ci którzy przyjechali to chcieli zostać na
drugi dzień, czy nocowali, to była okazja, żeby się spotkać i taką
króliczarnię zrobić. (Szymon)
Karolina wyjaśniła mi nazwę imprezy:

Królicze uszy to był taki pomysł troszkę wynikający z tego że obejrzeliśmy
Matrixa (śmiech) i ten Matrix wywołał u nas pewne skojarzenia, które…,
można by wyciągnąć taką analogię ze stanem bibliotekarstwa albo może z
jakimś stanem świadomości bibliotekarstwa, które jest takie troszkę… nie w
tym świecie (śmiech). Ponieważ w zdecydowanej większości biblioteki, może
to jest takie troszkę krzywdzące że się zatrzymały w jakiejś tam epoce, ale
bardzo się kurczowo trzymają, mając pewnie jakieś tam swoje uzasadnienia
swoich racji tego, że biblioteka powinna być taką świątynią książki, w której
się przechowuje te dobra kultury (śmiech). I to jest fajne, natomiast świat
się zmienia, świat idzie do przodu, i w zasadzie to że biblioteki się
zatrzymały powoduje że nie widzą pewnych rzeczy. I warto było to zmienić,
ta analogia uszu (śmiech), króliki które gdzieś tam wpadają w dziurę i
odkrywają światy swoje, oczywiście Alicja w Krainie Czarów, Matrix. No i
78

poza tym to był jakiś sposób na zintegrowanie ludzi, fajne hasło, fajna idea,
i poza tym Króliczarnia, miejsce w którym się spotykamy i obalamy
stereotypy. Bo właśnie bibliotekarze są bardzo stereotypowi, pokutuje nadal
taki negatywny stereotyp że bibliotekarz albo bardziej bibliotekarka no to
uruchamia się od razu takie skojarzenie że to taka mało atrakcyjna osoba
która gdzieś tam się zatrzymała w jakichś starych czasach, prawda? I ten
stereotyp cały czas jest powielany, bo gdziekolwiek, nawet w jakichś
popularnych książkach czy filmach typu Harry Potter to właśnie
bibliotekarki takie straszne, które krzyczą na ludzi że się w bibliotece na
przykład śmieją, albo jedzą czekoladę, albo głośno rozmawiają. A my nie
byliśmy tacy (śmiech). Po prostu chcieliśmy coś fajnego zrobić i
wymyśliliśmy właśnie obalanie stereotypów, obalanie stereotypów polegało
też właśnie na drukowaniu stereotypu w postaci takiej naklejki i tam było
napisane właśnie stereotyp bibliotekarski i w zależności od tego gdzie się
spotykaliśmy, w jakim miejscu i pod jakim hasłem, bo jeszcze hasła
wymyślaliśmy tam, i właśnie takie infograficzne stereotypy drukowaliśmy i
obalaliśmy je. Także było to bardzo fajne i mieliśmy w grupie koleżankę
królika-rękodzielnika, która była bardzo utalentowana manualnie, zresztą
jest nadal, Dorota, i ona zaczęła takie uszy produkować królicze, i nasze
spotkania to były właśnie takie w formie rytualnej, obalanie stereotypów w
opasce z uszami. (Karolina)
Szymon uzupełnił:

To znaczy obalenie stereotypu bibliotekarskiego polega na tym… o jakiś
zabobonach będziemy teraz rozmawiać (śmiech), że się okleja etykietką
Króliczarni piwo i się po prostu obala, to jest obalenie stereotypu i na tej
etykietce są napisane stereotypy bibliotekarskie. Znaczy to jest może takie
symboliczne trochę, no ale to, w różnych bibliotekach różne. Taki
najbardziej jakby znany stereotyp bibliotekarski to jest pani takiej w szarym
sweterku, w koku i tak dalej, że to jest wizerunek bibliotekarki, prawda. A
biblioteki się już w większości przypadków zajmują już zupełnie innymi
rzeczami, niż to tylko taką sprawą, którą reprezentuje tamta pani, nie.
Wiele, wiele różnych jest stereotypów jeszcze, które drzemią tam w
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bibliotekach i które tak prawdę mówiąc nie pozwalają się im rozwijać też
troszeczkę. (Szymon)
Króliczarnie organizowane są dosyć spontanicznie przez grupę znajomych z forum
Library 2.0, przy okazji konferencji bibliotekarskich (tych formalnych). Większego
zaplanowania wymagają Dwazerowiska, czyli weekendowe wypady w góry, podczas
których również występuje obalanie stereotypów w króliczych uszach.

3.3.3. Przedsiębiorczy bibliotekarze

Bibliotekarze, z którymi rozmawiałam, wyróżniają się aktywnością i
zaangażowaniem. W podrozdziale poświęconym „bibliotekarzom 2.0” zamieściłam
fragment wypowiedzi Adama, w którym zwrócił uwagę, że choć początkowo
prowadzenie blogów było pisaniem „dla siebie” i dla innych zainteresowanych branżą
osób, obecnie uwidacznia się także czynnik świadomego promowania siebie i swoich
profesjonalnych kompetencji. Ta zmiana według Adama, a także kilku innych moich
rozmówców, wynika z faktu, że bibliotekarze którzy jako pierwsi zaczęli aktywnie
blogować i intensywnie udzielać się na forach internetowych, zaczęli otrzymywać
nowe, interesujące propozycje zawodowe. Profesjonalizm i zaangażowanie Karoliny
zostały dostrzeżone przez Fundację Informacja, do której przeszła z jednej z bibliotek
wojewódzkich. Adam, dawniej wicedyrektor jednej z bibliotek akademickich, otrzymał
propozycję objęcia wysokiego stanowiska w firmie System, która zauważyła, że Adam
cieszy się autorytetem w środowisku bibliotekarskim. Po rozmowach z Karoliną i
Adamem zaczęłam zastanawiać się nad zagadnieniem przedsiębiorczości wśród badanej
przeze mnie grupy. Szymon, pracownik jednej z bibliotek akademickich i jednocześnie
przedsiębiorca, opowiedział mi o swojej pracy:

Ja wiesz co, znaczy, jak szukałem pracy tam wiesz na początku lat
dziewięćdziesiątych, to trafiłem do biblioteki, do pracowni komputeryzacji,
no generalnie to tak technicznie zawsze się chciałem zajmować różnymi
rzeczami bibliotecznymi i w tej pracowni komputeryzacji pracowałem przy
mikrofilmach, potem jak się zaczynał pod koniec lat, drugiej połowy lat
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dziewięćdziesiątych temat digitalizacji, skanowania, no to tam zaczęliśmy
przystosowywać pracownię do tego, żeby sprostać tym zadaniom no i tak to
się stało. Tak, że to nie było tak, że się urodziłem i marzyłem, żeby być
bibliotekarzem, czy pracować w bibliotece, tylko jakoś tak to wyszło. A
generalnie cały czas miałem takie… to znaczy cały czas myślałem o tym,
żeby jakąś firmę prowadzić, to się jakoś tak udało pogodzić, że tam
równolegle sobie prowadziłem firmę, a tutaj sobie pracuję i w tej chwili to
jest tak, że to bardzo są dwie zbieżne rzeczy, to znaczy te rzeczy, którymi się
zajmuję to biblioteki akurat, czy bibliotekarstwo w ogóle digitalizacja jest
takim fajnym polem doświadczalnym, gdzie można po prostu jakoś tam tą
wiedzę zdobywać, no i tak o. […] Moja firma…To znaczy ja, na samym
początku to były tylko strony internetowe, to znaczy nie, jeszcze miałem
kiedyś tam punkt ksero w bibliotece, o to tak żeśmy z kolegą mieli spółkę i
prowadziliśmy punkt kserograficzny i głównie w tej… to znaczy
rozwijaliśmy firmę pod kątem usług IT, czyli tworzenie stron internetowych i
w tej chwili taki, no to ma taki charakter, że jakby obsługujemy firmy, które
chcą na przykład, szukają outsorcingu do tego, żeby administrować ich
jakby zapleczem takim internetowym, no to po prostu administrujemy i
głównie internetowe rzeczy, a z racji tego, że w tej bibliotece pracowałem i
tam tym tematem się też zajmowałem, to równolegle jest ten temat
wydawnictw elektronicznych, wydawnictwo mam i produkuję ebooki.
(Szymon)
Szymon jest bardzo często wypowiada się na branżowych

forach internetowych,

prowadzi też własny blog.

W internetowej działalności, to znaczy przede wszystkim pierwsza rzecz
taka, żeby właśnie nawiązać kontakt z osobami, które tym tematem się
zajmują: digitalizacją i bibliotekami cyfrowymi. Z Panem Iksińskim właśnie,
jak rozmawiałem, to on założył specjalne takie jakby takie pod forum o
digitalizacji, tam dał mi uprawnienia moderatora i tworzyliśmy tam z tymi
osobami, które się digitalizacją zajmują, takie miejsce do tego, żeby
wymieniać sobie doświadczenia i to był pierwszy pomysł na to, żeby tak
sieciowo, przez Internet tworzyć takie miejsce, w którym będzie można
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wymieniać się doświadczeniami, jakby tam zbierać różnego rodzaju
kompetencje dotyczące zbiorów cyfrowych. Natomiast później działalność
internetowa, no przekształciła się, to znaczy, często gdzieś tam
podkreślałem, że raczej widzę bibliotekarstwo, czy bibliotekarzy, jako wolny
zwód i generalnie starałem się tam tą koncepcję realizować i mieć swoją
firmę i te usługi internetowe typu strony internetowe i obsługa IT różnych
firm, a to co dało się w kontekście bibliotek też realizować, czyli ebooki,
jakaś tam digitalizacja, ten serwis Cyfryzacja.pl założyliśmy potem z
kolegami, no to, no taka działalność. Z jednej strony komercyjna, no bo
ebooki i jakieś te strony internetowe, to jest typowo komercyjne działanie,
natomiast z drugiej strony digitalizacja i ten udział w tych forach, to ma na
celu, jakby… to znaczy skupianie się ludzi, którzy po prostu tą tematyką się
zajmują i mają coś do powiedzenia i żeby tworzyć takie środowisko
internetowe.[…] Jest pomysł, żeby w ramach Cyfryzacji.pl stworzyć taką
przestrzeń, gdzie wspólnie z tymi kolegami, z którymi się poznaliśmy przez
Internet stworzyć taką przestrzeń, gdzie będziemy oferować szkolenia
związane z digitalizacją bibliotek cyfrowych. I być może to będzie taki
pretekst do tego, żeby… No ci który po prostu taką decyzję podejmą, będą
mogli po prostu swoje firmy zakładać. Pierwszym takim zaczątkiem były
warsztaty, które organizowaliśmy tutaj we Wrocławiu, właśnie te z ZAZem
[Zakład Aktywności Zawodowej] to o czym wczoraj troszeczkę mówiłem.
To były pod koniec kwietnia zorganizowane warsztaty i dedykowane dla
właśnie dla przedstawicieli bibliotek, archiwów, muzeów i jednostek
samorządu terytorialnego będą, bo tutaj widzę, że ten kontekst też zahacza
mocno o różne instytucje takie miejskie, które muszą się po prostu tą
digitalizacją zacząć się interesować. (Szymon)
Warsztaty,

o

których

wspomniał

Szymon

dotyczyły

angażowania

osób

niepełnosprawnych w proces digitalizowania zbiorów. Stworzony przez Szymona
serwis Cyfryzacja.pl wraz z Wrocławskim Zakładem Aktywności Zawodowej (jest to
jednostka

działająca

w

strukturach

Gminy

Wrocław,

zatrudniająca

osoby

niepełnosprawne, w celu ich aktywizacji zawodowej) stworzyły pilotażowy projekt,
który zakłada włączenie osób niepełnosprawnych w procesy cyfryzacji zasobów w
instytucjach publicznych, takich jak biblioteki, muzea i urzędy. Szymon oraz jego
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współpracownicy z serwisu zauważyli, tego rodzaju współpraca może przynieść
korzyści dla obu stron. Osoby niepełnosprawne zyskują miejsce pracy, co oprócz
aspektu finansowego niesie za sobą ogromne znaczenie psychologiczne i terapeutyczne
– praca jest dla nich formą rehabilitacji, podczas której mają okazję do nawiązywania
relacji społecznych. Instytucje publiczne zyskują z kolei kadrę, która jest w stanie
zapewnić płynność żmudnym i powtarzalnym procesom związanych z cyfryzacją, takim
jak skanowanie książek:

Na razie my się po prostu uczymy, tak że oni tam przygotowują, tam już
powstała w tym ZAZie, Zakładzie Aktywności Zawodowej, pracownia, no i
na takiej… taki układ partnerski jest, że my im pomagamy wdrożyć się w ten
temat, oni ucząc się, trenując, wykonują jakąś tam pracę i ona jest tutaj
wykorzystywana w bibliotece cyfrowej. Ale, no jeżeli udałoby się to
rozwinąć na szerszą skalę, no to prawdopodobnie, to odbywałoby się na
zasadzie jakieś tam usługi świadczonej różnym instytucjom, nie tylko
bibliotekom, ale różnym, archiwom, muzeom, które… tylko to po prostu
trzeba dobrać takie czynności, takie zadania, które mogłyby być
wykonywane na zewnątrz, no nie wszystko może być tak realizowane.
(Szymon)
Pilotażowy projekt serwisu Cyfryzacja.pl sprawdził się – w jednej z bibliotek
akademickich powstała linia technologiczna, w ramach której osoby niepełnosprawne
wyprodukowały kilkadziesiąt cyfrowych publikacji. Publikacje te stanowią część
zasobów tamtejszej biblioteki cyfrowej. Szymon podkreśla, że współtworzony przez
niego projekt wpisuje się w koncepcję sieciowego modelu współpracy, którego jest
zwolennikiem:

Tak jak sobie to obserwuje to mi się wydaje, że idealnymi osobami byłyby te,
które by… no być może jest to trochę moje jakieś zboczenie, ale te, które
miałyby jakieś tam ambicje do zakładania własnej działalności. To znaczy,
prawdę mówiąc, ja tak jak teraz patrzę teraz na struktury organizacyjne
bibliotek, to bardziej widzę je w kontekście takim, takiego centrum, w
którym pracują jakby osoby, które muszą obsłużyć funkcjonowanie tej
instytucji, ale cała… to znaczy w sensie takim fizycznym, czyli jakieś tam
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obsługa magazynu, obsługa wypożyczeń i tak dalej, i tak dalej, natomiast ta
cała sfera informacyjna, czyli jeżeli biblioteka miałaby prowadzić taką
działalność informacyjną, no to ona może, może po prostu odbywać się
niezależnie od biblioteki, czyli to są osoby, które mogą pracować w
bibliotece, żeby jakby, no poczuć, czy funkcjonować w jej jakby sprawach,
jakby to powiedzieć, żeby znać jakby bibliotekę od środka, ale jednocześnie
mogłyby być niezależnymi przedsiębiorcami, tak zwanymi infobrokerami,
które mogłyby prowadzić swoją działalność na zewnątrz i taki schemat
wydaje mi się sprzyjałby i bibliotece i tym osobą, ze względu na problemy
finansowe, jakie są w tej chwili w bibliotekach, a z drugiej strony ze
względu na promocje, to znaczy osoby, które funkcjonowałyby w Internecie,
swoją działalnością promowałyby również instytucje, także ten mechanizm
mógłby zadziałać w dwie strony. […] Zawód bibliotekarza musi tam przejść
jakąś, czy przechodzi może troszkę zbyt wolną rewolucję, bo musi się jakoś
zmienić, właśnie ze względu na te technologie i komunikację, która się
zmieniła. Nie wiem, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Biblioteka
Kongresowa na przykład w Stanach musiała też zwolnić jakieś pięćdziesiąt
procent pracowników tylko ze względu na to, że jakieś ma nowe formy
współpracy z nimi i tam pojawiło się parę rozwiązań dla tych bibliotekarzy,
którzy pracują na zasadzie kontraktu, czyli niektórzy mogą pracować nawet
w domu i jakieś zadania związane z katalogowaniem, czy opracowaniem
zbiorów realizować, nie muszą po prostu być na miejscu w bibliotece, co
obniża koszty funkcjonowania tej biblioteki. Ja myślę, że u nas ten model też
by się przysłużył funkcjonowaniu, tylko że jest to takie w pewnym sensie
trzęsienie ziemi, które wymaga jakiś tam zmian w sposobie myślenia,
mentalności paradygmatów… jeszcze trochę pewnie będzie… chociaż
pewnie rynek to wymusi, wiesz, w pewnym tam momencie. (Szymon)
Kolejnym przykładem przedsiębiorcy w środowisku bibliotekarzy jest Wojciech,
który w ramach prowadzonej przez siebie działalności współpracuje z firmą System
oraz prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu wykorzystywania nowych
technologii w ich pracy. Wojciech, podobnie jak Szymon, ceni postawę aktywnego
poszukiwania różnorodnych możliwości zawodowych:
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Nie jest do końca ważne, jaki ktoś skończył kierunek, tylko, jak bardzo jest
aktywny w tym co chce robić w życiu i czy wie, co chce w życiu robić. I jak
się potrafi zaprezentować. Są osoby, które nawet po prawie będą pracować
w Biedronce, a są osoby, które po bibliotekoznawstwie zrobią karierę na
przykład w agencji interaktywnej i będą zarządzać większym zespołem ludzi,
czy to w większej jakieś korporacji, czy mniejszej agencji. Dałem przykład,
akurat znam takie osoby, ale jest mnóstwo firm, gdzie potrzebne są osoby z
umiejętnościami ,które można nabyć na bibliotekoznawstwie. Firmy
analityczne, konsultingowe. Znaczy chodzi mi o to że perspektywy są
ogromne, ale jeżeli się coś włoży od siebie. (Wojciech)
Praktycznie wszyscy moi rozmówcy mówili, że regularne zamieszczanie w Sieci
dobrze przygotowanych merytorycznie wypowiedzi związanych z branżą bibliotekarską
często jest wynagradzane w postaci pojawiających się dodatkowych zleceń czy
propozycji

pracy.

Na

zakończenie

podrozdziału

opisującego

przykłady

przedsiębiorczości wśród bibliotekarzy należących do badanej przez mnie grupy,
chciałabym przytoczyć wypowiedź Adama o jednym z bibliotekarzy, który dzięki
aktywności w Internecie otrzymuje propozycje prowadzenia szkoleń:

To jest dokładnie mechanizm, co mówiłem wcześniej. Czyli on robi coś co
sprawia mu przyjemność, to jego fun, to go bawi. W pewnym momencie
odkrywa, że ktoś mu mówi: wiesz co, poprowadź u nas szkolenie. I o ile
pierwsze drugie trzecie piąte szkolenie było za free, to ktoś mu nagle mówi:
wiesz co, to my ci zapłacimy pięć stów za to, nie? Albo zapłacimy ci tysiąc.
Przygotuj dla nas projekt, to my zapłacimy tysiąc drugi, nie? I nagle
okazuje się, że to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi, nie? To jest człowiek,
który wymyślił fajną rzecz i nagle to powiedzmy zaczyna zwracać koszty,
tak? To jest tak, że to jest przede wszystkim fun, a później jakoś z tego są
pieniądze. (Adam)
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4. Konkluzje

Zgromadzony i uporządkowany przeze mnie materiał badawczy pozwala na
udzielenie odpowiedzi na przedstawione we wstępie pracy pytania badawcze. Dwa z
nich dotyczyły kwestii tworzenia społeczności przez bibliotekarzy aktywnych w Sieci
oraz przenoszenia relacji nawiązanych online do rzeczywistości offline. Termin
społeczność (community) był centralnym kontekstem badania procesów społecznych
wśród przedstawicieli amerykańskiej socjologii opisowej. Badacze koncentrowali się na
społecznościach lokalnych, jako miejscach w których jednostki wchodzą w interakcje z
szerszym społeczeństwem i kulturą (Szacki, 2002/2007). Społeczność lokalna w tym
ujęciu ma trzy główne cechy: wspólne terytorium, interakcje społeczne oraz istnienie
trwałej więzi społecznej. Termin community można jednak rozpatrywać także w
oderwaniu od aspektu terytorialnego:

Mówiąc o społecznościach lokalnych jako przedmiocie zainteresowań
socjologów, dokonujemy tu pewnego ujednoznacznienia terminu community,
który ma znacznie bogatszą aurę skojarzeniową aniżeli jego – wybrany
przez nas – polski odpowiednik. Angielski (a bardziej jeszcze amerykański)
termin community może bowiem oznaczać – podobnie jak niemiecki
Gemeinschaft, francuski la communauté itd. – niemal każdą zbiorowość
(używa się go na przykład również w odniesieniu do grup etnicznych,
zawodowych itd., organizacji w rodzaju wojska, Kościoła czy związku
zawodowego itp., czyli w dość nieokreślonym znaczeniu polskiej
„społeczności”), ale jeśli nawet pozostawimy na boku to jego zastosowanie,
ma on i tak dwa odrębne w wielu wypadkach znaczenia, a mianowicie
oznacza zarówno zbiorowość terytorialną jak i wspólnotę (Szacki,
2002/2007, s. 596-597).
Pojęcie community, pozbawione aspektu terytorialnego i akcentujące więzi oraz
świadomość członków społeczności, po raz pierwszy zostało wykorzystane do opisu
interakcji użytkowników Sieci przez Howarda Rheingolda, który zdefiniował wirtualną
społeczność w następujący sposób:
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Social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on
public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs
of personal relationships in cyberspace (Rheingold, 1993, s. 5).
Zgodnie z powyższą definicją, bibliotekarze udzielający się na objętych badaniami
forach internetowych spełniają kryteria społeczności – stanowią dosyć liczną grupę,
która w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie dyskutuje na tematy związane z
bibliotekami, stanowiące dla nich wspólny przedmiot zainteresowania. Relacje, które
nawiązują przy pomocy Internetu mają charakter nie tylko profesjonalny: użytkownicy
branżowych forów i portali spotykają się także offline, a spotkania te mają często
charakter towarzyski i integracyjny, tak jak nieformalne konferencje LibraryGrill lub
Króliczarnie. Najważniejszym aspektem jest jednak obecne wśród moich rozmówców
poczucie przynależności do społeczności, które uwidacznia się w ich wypowiedziach.
Najlepszym tego przykładem są rozmowy o stereotypie bibliotekarza, w których
podkreślają świadomość odrębności od pozostałych przedstawicieli zawodu. W
przytaczanych przeze mnie cytatach pojawiały się kategorie „my” – osoby piszące
blogi, samodzielnie poszukujące możliwości rozwoju zawodowego i spotykające się na
konferencjach, stanowiące razem 1% bibliotekarzy, oraz „oni” – mniej zaangażowani
pracownicy bibliotek. Badana przeze mnie społeczność bibliotekarzy ma charakter
nieformalny: łączy pracowników różnych bibliotek (a także przedstawicieli innych
instytucji), którzy zorganizowali się oddolnie i dobrowolnie, kierując się własnymi
zainteresowaniami i potrzebami. Przy definiowaniu poznanych przeze mnie
bibliotekarzy jako społeczności, warto wspomnieć także o Króliczarniach, będących
rytuałami, w rozumieniu proponowanym przez Erica Rothenbuhlera:

Rytuał stanowi dobrowolne wykonanie odpowiednio uwzorowanego
zachowania w celu symbolicznego oddziaływania na życie poważne lub
uczestnictwa w nim (Rothenbuhler, 1998/2003, s. 45).
Bibliotekarze zakładając królicze uszy i „obalając stereotypy bibliotekarskie” (poprzez
wypicie piwa w odpowiednio ozdobionym kuflu) wykonują rytuał, w którym w sposób
symboliczny odnoszą się do bardziej ogólnej i ważnej kwestii, czyli do potrzeby zmian
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we współczesnych bibliotekach i środowisku bibliotekarskim, którą starają się
realizować.
Na podstawie przedstawionego w części empirycznej materiału badawczego
mogę wpisać nieformalną społeczność bibliotekarzy w kategorię wspólnoty praktyków.
Wspólnoty praktyków powstają zwykle oddolnie, w celu rozwoju zawodowego jej
członków, uczestnictwo w nich jest dobrowolne, a wspólną płaszczyznę stanowi pasja,
zaangażowanie oraz podzielanie podobnych zainteresowań. Kluczowym czynnikiem
jest wzajemne uczenie się od siebie członków wspólnoty (Wenger i Snyder, 2000). Na
podstawie publikacji naukowych dotyczących wspólnot praktyków (Brown i Duguid,
2000; Gannon-Leary i Fonthana, 2007; Wenger, 2009; Wenger i Snyder, 2000),
zebrałam kilka nadrzędnych cech charakteryzujących te wspólnoty i zestawiłam je w
formie tabeli z działaniami, które zaobserwowałam w badanej przeze mnie nieformalnej
społeczności bibliotekarzy.

Cecha wspólnoty
praktyków
powstaje oddolnie –
wewnętrzna motywacja

skupia praktyków danej
dziedziny
tożsamość oparta na
wspólnym obszarze
zainteresowań
zawodowych
członkowie uczestniczą
aktywnie i regularnie
powstają relacje
umożliwiające wzajemne
uczenie się od siebie
(zaufanie, wspólne
wartości, poczucie
przynależności do
wspólnoty)

Nieformalna społeczność bibliotekarzy
Blogi, fora internetowe czy nieformalne konferencje są
inicjatywami bibliotekarzy, podejmowanymi dobrowolnie
w czasie wolnym od pracy, niezależnymi od bibliotek
rozumianych jako miejsce pracy. Wynikają z
wewnętrznych potrzeb i ambicji moich rozmówców.
Uczestnikami są bibliotekarze oraz pracownicy
prywatnych przedsiębiorstw i fundacji należących do
otoczenia zadaniowego bibliotek. Dyskusje i wymiana
doświadczeń dotyczy przede wszystkim praktycznych
zagadnień związanych z wykonywaną pracą.
Wspólną płaszczyzną jest chęć rozwoju zawodowego,
realizowana przez poszukiwanie nowych rozwiązań i
możliwości ich wdrażania. Bibliotekarze tworzą przestrzeń
komunikacji, w której omawiają różnorodne możliwości
udoskonalania funkcjonowania bibliotek.
Nieformalne konferencje są wydarzeniami cyklicznymi,
bibliotekarze spotykają się także regularnie na
konferencjach formalnych. Moi rozmówcy systematycznie
zabierają głos w internetowych dyskusjach i zamieszczają
wpisy na swoich blogach.
W wielu przypadkach bibliotekarze podpisują swoje
internetowe wypowiedzi imieniem i nazwiskiem, często
dołączają zdjęcie i link do własnego bloga. Ich
wypowiedzi cechują się wysokim poziomem kultury
osobistej,
jednocześnie
zachowując
swobodny,
przyjacielski (a także żartobliwy) charakter. Relacje
występują równocześnie na dwóch płaszczyznach: online i
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face-to-face. Inicjatywy podejmowane przez członków
oprócz wartości merytorycznej mają także wyraźny
charakter towarzyski i integracyjny (LibraryGrille,
Króliczarnie). Bibliotekarze dzielą wspólną wizję swojej
roli profesjonalnej, opartej na otwartości, współpracy,
aktywności,
dążeniu
do
pogłębiania
własnych
kompetencji, dzieleniu się wiedzą oraz nastawieniu na
użytkowników bibliotek. Nieformalna społeczność
bibliotekarzy ma poczucie odrębności od większości
przedstawicieli zawodu.
Najaktywniejsi bibliotekarze, którzy jako pierwsi
przenieśli na polski grunt rozwiązania i idee istniejące w
uczenie się jest oparte na
innych krajach (biblioteki 2.0 czy tworzenie bibliotek
pewnego rodzaju
cyfrowych), oraz zaczęli prowadzić branżowe blogi, stali
mentoringu (we
się osobami opiniotwórczymi dla środowiska. Ich status
wspólnocie krystalizują
ekspertów potwierdza fakt, że otrzymują propozycje
się role ekspertów)
zawodowe od różnego rodzaju instytucji związanych z
bibliotekarstwem.
Bibliotekarze dyskutują zarówno w Sieci jak i w
rzeczywistości offline na różnorodne tematy związane z
prowadzenie dyskusji
bibliotekarstwem: od roli bibliotekarza w nowoczesnych
bibliotekach po zagadnienia techniczne związane z
tworzeniem cyfrowych zasobów.
Opisywanie na blogach lub tworzenie prezentacji
dotyczących rozwiązań stosowanych w swoich miejscach
pracy, z uwzględnieniem napotkanych trudności oraz
wymiana doświadczeń
metod ich przezwyciężania (wspomniana przez moich
rozmówców Sylwia Kowalska, która opisała nie do końca
udany projekt forum internetowego dedykowanego
czytelnikom jej biblioteki).
Zamieszczanie na blogach polskich tłumaczeń tekstów
pojawiających się w zagranicznej prasie branżowej, relacji
z wizyt studyjnych i konferencji (teksty pisane przez
pogłębianie wiedzy
bibliotekarzy stają się punktem wyjścia do dyskusji).
Tworzenie prezentacji o nowinkach branżowych na
potrzeby nieformalnych konferencji.
Zbiorowe przetłumaczenie wytycznych dotyczących
tworzenia e-zasobów z języka angielskiego na język
nawiązywanie współpracy
polski. Wzajemne informowanie się na forum
w ramach wspólnoty
internetowym o aktualnie digitalizowanych zbiorach w
celu unikania powielania tych samych prac.
Tabela 2
Nieformalna społeczność bibliotekarzy jako wspólnota praktyków
Źródło: opracowanie własne

Kategoria wspólnoty praktyków, która wyrosła na gruncie teorii uczenia się
(learning theory), mieszczącej się w obrębie nauk społecznych, została zaadaptowana
przez nauki o zarządzaniu, a konkretnie przez nurt zarządzania wiedzą. Zainteresowanie
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wspólnotami praktyków ze strony przedsiębiorstw wynika z podejścia, w którym
wiedza (szczególnie wiedza ukryta, często nieuświadomiona, uwidaczniająca się w
praktyce) stanowi zasób, który decyduje o przewadze rynkowej (Nonaka, 1994,
cytowany w: Wenger, 2009). Początkowo firmy wdrażające rozwiązania z zakresu
zarządzania wiedzą koncentrowały się na aspektach technologicznych, jednak
ograniczanie

się

do

rozbudowy

systemów

informatycznych

nie

przyniosło

oczekiwanych rezultatów. Koncepcja wspólnot praktyków wniosła nową perspektywę,
w której centralne miejsce zajmują ludzie oraz tworzone przez nich sieci, umożliwiające
wzajemne uczenie się od siebie. W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na
technologiach

informatycznych,

wspólnoty

praktyków

umożliwiają

nie

tylko

przekazywanie wiedzy jawnej, ale także ukrytej, ściśle związanej z praktyką (Wenger,
2009). Publikacje z dziedziny zarządzania podają szereg przykładów skutecznego
przeniesienia idei oddolnych i nieformalnych wspólnot praktyków na grunt organizacji
– na takie rozwiązanie zdecydowały się między innymi IBM, DaimlerChrysler, Shell,
Hewlett-Packard czy Bank Światowy (ibidem). Wspólnoty tworzone celowo wewnątrz
organizacji umożliwiają szybszą i efektywniejszą komunikację w firmie, skutecznie
rozwiązują problemy, przenoszą dobre praktyki oraz pomagają w odkrywaniu talentów
wśród pracowników (ibidem). Z drugiej strony badacze nadal poszukują odpowiedzi na
pytanie, jak wykorzystać zalety nieformalnych wspólnot praktyków przy tworzeniu
podobnych rozwiązań w firmach, bez odzierania ich z atrakcyjnych dla uczestników
cech, wynikających właśnie z nieinstytucjonalnego charakteru podejmowanych
aktywności (Chanal i Kimble, 2010). Teren moich badań nie obejmował bibliotek,
dlatego też trudno jest mi odnieść się do możliwości i korzyści płynących z
intencjonalnego tworzenia wspólnot praktyków w bibliotekach. Zgromadzony przeze
mnie materiał pozwala jednak na uchwycenie praktycznych wskazówek w kontekście
pojęcia pracowników przekraczających granice organizacji.
Z punktu widzenia bibliotek jako pracodawców, członkowie bibliotekarskiej
wspólnoty praktyków są pracownikami przekraczającymi granice organizacji, czyli
osobami, które uczestniczą w inicjatywy innych przedsiębiorstw i instytucji, stając się
tym

samym

łącznikami

organizacji

z

otoczeniem

(Klincewicz,

2008/2012).

Bibliotekarze docierający do zagranicznych źródeł branżowej wiedzy i dzielący się
pozyskanymi nowinkami poprzez pozainstytucjonalne kanały informacji (blogi,
nieformalne konferencje) umożliwiają pogłębianie wiedzy swoim mniej aktywnym
kolegom. Podobnie jak w przypadku wspólnot praktyków, naukowcy zajmujący się
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koncepcją pracowników przekraczających granice organizacji zastanawiają się nad
kluczową kwestią: w jaki sposób organizacje mogą zarządzać zjawiskami, które z
natury są nieformalne (Tushman i Scanlan, 1981a). Pawlowski i Robey (2004) badając
rolę organizacyjnych brokerów informacji (polegającą na przenoszeniu istotnych z
punktu widzenia przedsiębiorstwa informacji pomiędzy działami firmy lub pomiędzy
firmą a jej otoczeniem) wśród informatyków, wykazali istotne różnice pomiędzy
pracownikami przekraczającymi granice organizacji z mocy zajmowanego stanowiska
(np. kierownicy wyższego szczebla) a pracownikami, którzy z własnej inicjatywy stają
się łącznikami z otoczeniem (lub z innymi działami organizacji, jeśli rozważamy
granice wewnętrzne), często będącymi pracownikami niższego szczebla. Menedżerowie
nie zawsze skupiają się na roli brokerów informacji, angażując się w inne zadania
związane z pełnioną przez nich funkcją. Pierwszym krokiem powinno być zatem
wytypowanie osób, które rolę brokera informacji spełniają samoistnie (ibidem).
Wskazówką mogą być opinie współpracowników: kogo uważają za cenne źródło
informacji lub eksperta w danej dziedzinie, kto ma najwięcej kontaktów z innymi
członkami personelu. W ten sposób można trafnie odnaleźć ludzi, którzy przekazują
innym nie tylko wiedzę jawną, ale też ukrytą, i tym samym wykorzystują społeczny
kontekst uczenia się (ibidem). Badacze proponują organizacjom odpowiednie strategie
postępowania z takimi pracownikami: awansować ich (a przez to czynić ich bardziej
widocznymi w firmie, co sprzyja poszerzaniu zasięgu rozprzestrzeniania ich wiedzy,
awans jest też formą docenienia ich wkładu w rozwój przedsiębiorstwa), wysyłać ich na
szkolenia, spotkania, konferencje (czyli pomnażać ich kontakty na zewnątrz
organizacji), umożliwić im dostęp do różnorodnych źródeł wiedzy, np. branżowej prasy
i publikacji (Tushman i Snanlan, 1981a). W odniesieniu do bibliotekarzy powyższe
praktyki można podsumować stwierdzeniem, że pracownikom przekraczającym granice
organizacji należy umożliwić wykonywanie dotychczasowych pozainstytucjolanych
czynności w godzinach ich pracy i za odpowiednim wynagrodzeniem. Istotnym
aspektem

jest

także

zadbanie

o

komunikację

wewnątrz

organizacji:

jeśli

przedsiębiorstwo chce czerpać korzyści ze społecznego kontekstu uczenia się
pracowników, powinna stworzyć odpowiednie struktury organizacyjne oraz kulturę
sprzyjającą dzieleniu się wiedzą. Klincewicz (2008/2012) wymienia szereg czynników
wspomagających procesy personalizacji wiedzy, które bazując na komunikacji i
współpracy

umożliwiają

organizacyjnym

ekspertom

przekazywanie

wiedzy

współpracownikom. Przekładając rozwiązania zaczerpnięte z publikacji naukowych na
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realia polskich bibliotek (które poznałam przez pryzmat wypowiedzi moich
rozmówców), można zasugerować rozwiązania, które umożliwiłyby bibliotekom
czerpanie korzyści z pracowników, którzy podejmują pozaorganizacyjne aktywności.

rozwiązanie

zmiana struktury
organizacji: struktura
projektowa

rozwijanie zaangażowania
organizacyjnego

spodziewany efekt
Struktura projektowa pozwala na przezwyciężanie
podziałów i barier komunikacyjnych pomiędzy działami,
przez współpracę pracowników z różnych części
organizacji. Bibliotekarze przypisywani do
poszczególnych projektów, realizowanych przez
przedstawicieli różnych działów, będą mieli okazję do
dzielenia się wiedzą z współpracownikami oraz. Dzięki
temu możliwe staje się wzajemne uczenie się od siebie
bibliotekarzy. Dodatkowo redukuje się ryzyko rutyny w
pracy.
Zaangażowanie organizacyjne to indywidualne
przywiązanie pracownika do organizacji i identyfikacja z
nią (Spik i Klincewicz, 2008). Rozwijanie zaangażowania
wśród bibliotekarzy przekraczających granice organizacji
wydaje się szczególnie istotne – odejście takiego
pracownika może okazać się wyjątkową stratą dla
biblioteki (część z moich rozmówców zrezygnowała z
pracy w bibliotece i obecnie realizuje się zawodowo w
fundacjach lub prywatnych przedsiębiorstwach
związanych z bibliotekami). Narzędzia stosowane do
budowy zaangażowania rozwijają chęć, potrzebę i
poczucie powinności bycia w organizacji. Nawiązując do
wypowiedzi moich rozmówców, biblioteki mogłyby
stosować w tym zakresie następujące rozwiązania wobec
bibliotekarzy przekraczających granice organizacji:
zwiększenie ich udziału w procesie podejmowania decyzji,
premiowanie osiągnięć (finansowe i pozafinansowe formy
wynagradzania), wyeksponowanie ich roli (np. poprzez
awans – forma docenienia), umożliwienie realizowania
własnych pomysłów, udzielanie dodatkowych dni wolnych
od pracy, np. na potrzeby przygotowywania prelekcji na
konferencje lub pisania artykułów), sprawiedliwe
traktowanie (nieobciążanie ich dodatkowymi obowiązkami
ze względu na wyższe w stosunku do reszty personelu
kompetencje). Powyższe rozwiązania mogą pomóc w
zatrzymaniu w bibliotece bibliotekarzy przekraczających
granice organizacji, a także w stworzeniu klimatu
sprzyjającego dzieleniu się ich wiedzą z
współpracownikami.

Tabela 3
Przykładowe narzędzia zarządzania bibliotekarzami przekraczającymi granice organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Spik i Klincewicz 2008
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Zdefiniowany we wstępie problem badawczy niniejszej pracy dotyczy relacji
między rolą profesjonalną, organizacyjną i ogólnospołeczną polskich bibliotekarzy oraz
kwestii granic między tymi rolami – na ile sami bibliotekarze je dynamicznie kształtują.
W kontekście kategorii pracowników przekraczających granice organizacji i wspólnot
praktyków, w szczególności interesuje mnie relacja między rolą profesjonalną (wartości
i standardy uznawane przez moich rozmówców oraz och wizja zawodu bibliotekarza) a
organizacyjną, rozumianą jako normy i wartości w bibliotekach, określające pożądane
postawy i sposoby pracy bibliotekarzy (Postuła, 2010). Bibliotekarze przekraczający
granice organizacji (część z nich określa się jako bibliotekarze 2.0) opowiadając mi o
swojej wizji profesji, odnosili się do kategorii stereotypowego bibliotekarza. W
poniższej tabeli prezentuję główne różnice wynikające z tych dwóch podejść, które
znajdują odzwierciedlenie w cytatach zamieszczonych w części empirycznej niniejszej
pracy.

problem

podejście bibliotekarzy 2.0

podejście stereotypowych
bibliotekarzy

rola biblioteki

służy użytkownikom i słucha ich
opinii, pomaga w pozyskiwaniu
informacji

przechowuje, chroni i udostępnia
zbiory

nastawienie do nowych
technologii

narzędzie pracy otwierające nowe
możliwości i redefiniujące rolę
bibliotekarza (broker informacji,
edukacja informacyjna)

zastępują pracę bibliotekarzy, obawa
redukcji etatów

praca w bibliotece

jest niszą, poszukiwanie szans i
własnych ścieżek rozwoju

jest taka sama jak w urzędzie

aktywność poza
miejscem pracy

jest hobby, rozwija, przynosi
korzyści (najczęściej niematerialne)

nieopłacalny wysiłek

dzielenie się wiedzą

jest korzyścią dla wszystkich

jest stratą dla tego, który się dzieli

niskie zarobki

motywują do poszukiwania
dodatkowych możliwości w branży

usprawiedliwiają niską jakość pracy

Tabela 4
Rola profesjonalna bibliotekarzy 2.0 a stereotyp bibliotekarza
Źródło: opracowanie własne
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Oczywiście stereotyp bibliotekarza jest tylko uproszczonym konstruktem
myślowym, i zapewne w rzeczywistości nie istnieje żaden bibliotekarz, który prezentuje
wszystkie postawy wymienione w ostatniej kolumnie. Kategoria stereotypu
bibliotekarza pozwala jednak na dostrzeżenie sposobów pracy cenionych przez moich
rozmówców, uznawanych przez nich wartości oraz zmian, które ich zdaniem powinny
nastąpić w funkcjonowaniu nowoczesnych bibliotek. Analizując zależności między
postrzeganiem roli organizacyjnej i rolą profesjonalnej przez moich rozmówców,
nietrudno zauważyć, że elementy stanowiące treść stereotypu bibliotekarza dotyczą
także percepcji biblioteki jako miejsca pracy wśród bibliotekarzy 2.0. Choć podkreślają,
że biblioteki starają się dostosowywać do oczekiwań współczesnych użytkowników i
zmieniać swoje dotychczasowe sposoby funkcjonowania, to jednak w dalszym ciągu
mają wiele do nadrobienia, by dorównać standardom nowoczesnych zachodnich
placówek. Znając ograniczenia wynikające ze struktur organizacyjnych oraz sposobów
zarządzania bibliotekami, bibliotekarze 2.0 organizują się oddolnie i wykorzystując
pozainstytucjonalne sposoby współpracy pokonują formalne bariery, ograniczające
efektywną pracę. Najlepszym przykładem jest opisane w części empirycznej wspólne
tłumaczenie

na

międzynarodową

język

polski

organizację

wytycznych

branżową,

oraz

dla

bibliotek,

informowanie

wydanych
się

o

przez

aktualnie

prowadzonych projektach digitalizacyjnych w poszczególnych bibliotekach. Tego
rodzaju działania mogą świadczyć o większym przywiązaniu bibliotekarzy 2.0 do
środowiska bibliotekarskiego (wspólnot praktyków) i charakterystycznych dla niego
wartości, niż do bibliotek rozumianych jako miejsce wykonywanej pracy. Taka postawa
jest jedną z cech odróżniających profesję od zawodu (Postuła, 2010). Powyższy
mechanizm można zobrazować w postaci prostego graficznego modelu zależności
systemowych:

94

realizacja własnych
projektów

etyka zawodowa
udział w konferencjach
problemy z pozyskiwaniem i
utrzymywaniem
kompetentnych pracowników

ograniczone zasoby
finansowe

czytanie zagranicznej
prasy i portali
internetowych

wizyty studyjne
problemy z
efektywną pracą
bibliotek

sztywna, hierarchiczna
struktura organizacyjna

bariery komunikacyjne
między bibliotekami

powstaje wspólnota
praktyków

zaangażowane jednostki
poszukują możliwości
rozwoju
współpraca z fundacjami
i prywatnymi firmami

ambicja, motywacja
wewnętrzna

pisanie blogów,
udzielanie się na forach
przedsiębiorczość

powstają oddolne
inicjatywy bibliotekarzy
wspierające biblioteki

Rysunek 3
Mechanizm powstawania bibliotekarskiej wspólnoty praktyków i podejmowania nieformalnej współpracy
Źródło: opracowanie własne

Interesującym elementem wpływającym na kształt roli profesjonalnej badanej
grupy bibliotekarzy, jest współczesna zmiana w postrzeganiu roli pracownika, która
wiąże się z popularnymi pojęciami społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa
wiedzy czy gospodarki opartej na wiedzy. Nowe rodzaje uczestnictwa w
społeczeństwie, spowodowane rozwojem Internetu i technik informacyjnych, oraz
przemianami gospodarczymi związanymi z trzecią fazą uprzemysłowienia, pociągnęły
za sobą redefinicję wizji człowieka, który funkcjonuje w innej niż dotychczas
rzeczywistości (Castells, 1996/2007; Jenkins, 2006/2007; Tapscott i Wiliams,
2006/2008). W świecie, w którym przepływ informacji jest podstawowym czynnikiem
funkcjonowania społeczeństwa, składającego się z gęstej sieci różnorodnych połączeń
między ludźmi (Castells, 1996/2007), powstaje nowy obraz pracownika, wynikający z
innych niż dotychczas oczekiwań pracodawców.
We wstępie do książki „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn (2004/2008)
stawia pytanie o wpływ form zarządzania na cechy osób, którymi stają się pracownicy.
Dominujący do lat 70 model fordyzmu opierał się na zintegrowanych pionowo
przedsiębiorstwach oraz na ścisłym nadzorze kierowników nad pracownikami
wykonującymi

precyzyjnie

określone

czynności.

Dyscyplina

polegająca

na

wykonywaniu prostych, powtarzalnych czynności, pozbawiała robotników możliwości
decydowania o sposobach pracy, czyniąc ich biernymi i bezmyślnymi (ibidem). Zmiany
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wynikające z globalizacji i związanej z nią reorganizacji przedsiębiorstw pociągnęły za
sobą nową wizję pracownika, opartą na „doktrynie elastyczności”:

Wkrótce w miejscach pracy – od hal fabrycznych po sale wykładowe –
pojawiły

się

narzędzia

służące

wpajaniu

i

instytucjonalizowaniu

elastyczności. Przy pomocy wielu technik i pojęć […] standaryzacji,
rozliczalności, audytu, kontroli jakości, zarządzania uczestniczącego […]
menedżerowie

próbowali

przekształcić

samoczynnych,

samonaprowadzających

swoich
i

samo

podwładnych

w

kontrolujących

się

pracowników (Dunn, 2004/2008, s. 34).
Zmiana w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ustanowiła inne niż dotychczas podstawy
tego, co znaczy być osobą. Pożądanymi pracownikami stali się indywidualiści,
świadomie kierujący swoimi działaniami, stale podnoszący i zmieniający swoje
kwalifikacje, przedsiębiorczy, oraz przede wszystkim samodzielni i w wysokim stopniu
tolerujący ryzyko.
Z powyższym mechanizmem wiąże się koncepcja rządomyślności wprowadzona
przez Michela Foucaulta (Foucault, 1979, cytowany w: Miller i Rose, 1990).
Czyżewski (2011) pisze:

Wedle powszechnego wyobrażenia w społeczeństwie wiedzy tradycyjna
dziedzina wytwarzania i przetwarzania przedmiotów materialnych ulega
marginalizacji

ze

strony

dynamicznie

rozwijającego

się

sektora

wytwarzania, przetwarzania i przekazywania wiedzy. Wiedza staje się
kluczowym towarem. Jest także traktowana, obok kapitału społecznego, jako
jedno z najbardziej cenionych dóbr umożliwiających postęp cywilizacyjny, a
w szczególności sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Do
wyznaczników społeczeństwa wiedzy należą powszechna i permanentna
edukacja oraz nacisk na powiązanie nauki z praktyką. (Czyżewski, 2011, s.
36)
Foucaltowska

koncepcja

rządomyślności

przedstawia

ideę

społeczeństwa

informacyjnego jako oparte na dyskursie narzędzie, za pomocą którego realizowane są
wymogi

nowoczesnych metod gospodarowania (ibidem.). W takim ujęciu,
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upodmiotowienie społecznej i zawodowej aktywności jednostek jest tylko pozorne i
stanowi w rzeczywistości sposób wpisywania ich w anonimowe relacje władzy i
społecznej kontroli (ibidem).

Bendyk (2004) zaznacza, że mówiąc o redefinicji

pracownika w kontekście społeczeństwa informacyjnego, należy rozróżnić dwie
kategorie: opisu realnie funkcjonujących zjawisk i przemian, oraz forsowanej przez
rządy ideologii. Opierając się na powyższym rozróżnieniu można zastanowić się nad
sposobami, w jaki moi rozmówcy opisywali swoją aktywność zawodową i wartości,
którymi się kierują. W ich wypowiedziach wyraźnie widać znajomość publikacji
dotyczących społeczeństwa sieci, nowych mediów, a także współczesnych koncepcji
zarządzania. Zasadnym wydaje się zatem postawienie pytania, na ile obraz społeczności
bibliotekarzy wynikający z wypowiedzi moich rozmówców odzwierciedla realnie
działające mechanizmy, a na ile jest to opis pewnej wyidealizowanej wizji, którą badana
społeczność stara się realizować. Ograniczony zakres badań prowadzonych na potrzeby
napisania pracy magisterskiej niestety nie pozwala na zgłębienie tej kwestii, pytanie
zatem pozostawiam otwarte.
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