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Bibliotekarek podróże małe i duże 
 
 

Streszczenie: Celem artykułu jest złamanie stereotypowego postrzegania bibliotekarzy poprzez 
ukazanie zainteresowań studentek informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Autorki z 
przymrużeniem oka opisały wspólne wyjazdy, podczas których zdobyły szczyty Gór Sowich i 
Stołowych.  
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W marcu 2003 r. dr Aneta Firlej-Buzon przeprowadziła w Instytucie Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu sondaż ankietowy pt. Bibliotekarz – 
stereotypy, uprzedzenia oraz perspektywy promocji wizerunku. Postać bibliotekarki 
wypadła w nim bardzo niekorzystnie. Pomijając już wygląd zewnętrzny, 
przedstawiono ją jako osobę trudną do określenia, wręcz niewidoczną i zlewającą się 
z tłem. Bibliotekarka jest, zdaniem badanych, osobą nierzucającą się w oczy, 
przezroczystą, nudną i smutną1. Sześć lat później, przyszłe bibliotekarki z tego 
samego instytutu zdecydowały się na wspólną podróż. Znając się już na tyle długo, 
dobrze wiedziałyśmy, że nie jesteśmy ani nieciekawe, ani tym bardziej nudne.  

 
Zdj.1. Schronisko SOWA. 

Fot. N. Pietrzak 

                                                
1
 FIRLEJ-BUZON, A. Jak wygląda bibliotekarka? Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 9, s. 4. 
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Oprócz dobrej zabawy i zdobywania szczytów, naszym podświadomym celem było 
łamanie stereotypów. Pieszą wędrówkę rozpoczęłyśmy w Jugowie, skąd zielonym 
szlakiem wdrapałyśmy się na Zygmuntówkę. Następnie czerwonym szlakiem, wzdłuż 
Polany Jugowskiej, pokonałyśmy Kozią Równię oraz Kozie Siodło. Na szczycie Gór 
Sowich czekało na nas schronisko. Podczas kolejnych dni przemierzyłyśmy trasy 
Parku Krajobrazowego Gór Sowich, co dokładnie przedstawia pierwsza mapa.  

 
Rys. 1. Szlaki turystyczne Gór Sowich. 

Źródło: Góry Sowie [on-line]. [Dostęp 28 marca 2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.gorysowie.org.pl/okno.php?file=zdjecia/mapa02.jpg&title=Mapa%20okolicy&desc. 

 

Rok później, w celu podtrzymania tradycji, zaplanowałyśmy kolejny wspólny wyjazd. 
Tym razem dziesięć dzielnych bibliotekarek zdecydowało się zdobywać szczyty Gór 
Stołowych. Przygotowane do wyjazdu, stawiłyśmy się z samego rana na dworcu 
PKS, skąd miałyśmy wyruszyć do Kudowy-Zdroju. Zapomniałyśmy jednak o jednej, 
aczkolwiek podstawowej rzeczy – zamówić pogodę. Zaopatrzone w kolorowe 
peleryny przeciwdeszczowe, rozpoczęłyśmy kolejną przygodę w naszym studencko-
bibliotekarskim życiu. Autobusem dotarłyśmy do Kudowy, a stamtąd do schroniska 
„Pasterka”, znajdującego się w małej miejscowości o tej samej nazwie. 

 

Tym razem pogoda zmusiła nas do zaniechania palenia ogniska, zatem 
zdecydowałyśmy się wyruszyć na Szczeliniec – najwyższy szczyt Gór Stołowych, 
aby tam odprawić taniec słońca. Po krótkiej wędrówce dotarłyśmy na górę. Wspólne 
zdjęcie na tle gęstej mgły, posiłek w schronisku, zaplanowany taniec i pełne nadziei 

http://www.gorysowie.org.pl/okno.php?file=zdjecia/mapa02.jpg&title=Mapa%20okolicy&desc
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wracałyśmy na dół. Bibliotekarskie moce okazały się niezawodne, bowiem 
następnego dnia obudziły nas promienie słońca wpadające do pokoi. 
 
Drugiego dnia, podążając szklakami turystycznymi, wędrowałyśmy przełęczą między 
Szczelińcem Małym i Wielkim, zdobyłyśmy Karłów oraz Skalne Grzyby. Szczegółowy 
opis trasy przedstawia druga mapa. 
 

 
Rys. 2. Szlaki piesze Gór Stołowych. 

Źródło: Góry Stołowe – przewodnik [on-line]. [Dostęp 28 marca 2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.stolowe.yoyo.pl/mapa/szlaki.php. 

 
 
Dzień nie mógł się zakończyć inaczej niż wspólnym pieczeniem kiełbasek (jednak 
tym razem na patelni) oraz konkursem bibliotekarskich talentów. Tańczyłyśmy, ale 
nie na lodzie, śpiewałyśmy, jednak bez pomocy gwiazd i wbrew pozorom wcale nie 
była to bitwa na głosy, tylko zwyczajnie odgadywałyśmy jak to dalej leciało. Trzeci, 
ostatni dzień spędziłyśmy rekreacyjnie w Kudowie-Zdroju. Niczym kuracjuszki, 
korzystałyśmy z uroków uzdrowiska, popijając wodę w kubeczkach za 50 groszy. Do 
Wrocławia wróciłyśmy w komplecie, całe i zdrowe. Ciężko było nam przyzwyczaić się 
do uroków wielkiego miasta, po trzech dniach spędzonych na „końcu świata”, z dala 
od codziennych problemów i trosk. 
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Zdj. 2. Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych. 

Fot. N. Pietrzak 

 
Oba wyjazdy wzbogaciły nas o nowe doświadczenia. Każdy wspólnie przebyty 
kilometr utwierdził nas w przekonaniu, że bez biblioteki pełnej książek można żyć, 
jednak nie dłużej niż trzy dni. W tym roku, już jako licencjonowane bibliotekarki, 
planujemy kolejną wspólną podróż. Nie znamy jeszcze dnia, godziny, miejsca ani 
schroniska. Pewne jesteśmy tylko siebie nawzajem. 


