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„Bibliotekarz dziedzinowy” czy nieformalny status stanowiskowy 
 

 

Streszczenie: Artykuł dotyczy funkcjonowania w bibliotekach akademickich pracowników legitymują-
cych się kwalifikacjami przypisywanymi zwykle bibliotekarzom dziedzinowym. Autorka przytacza ko-
rzyści płynące z wykorzystywania wiedzy pracowników wykonujących zawód bibliotekarza, a posiada-
jących wykształcenie inne niż bibliotekarskie. Wskazuje również na dyplomowanych bibliotekarzy jako 
wykwalifikowanych pracowników mogących wypełnić lukę stanowiskową, wynikającą z braku etatów 
bibliotekarzy dziedzinowych. 
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Wprowadzenie 

Od wielu lat sprawdza się w bibliotekach, zwłaszcza niektórych państw zachodnich, 
funkcjonowanie stanowiska bibliotekarza dziedzinowego. Potrzeba wykreowania bi-
bliotekarzy dziedzinowych w rodzimych bibliotekach akademickich jest niewątpliwa, 
jednak realia płacowe nie zachęcają do zatrudniania najbardziej wykwalifikowanych 
specjalistów. Według przeprowadzonej w 1999 r. ankiety około 80% bibliotek nie za-
trudnia specjalistów dziedzinowych, gdyż występują problemy z organizacją pracy i 
zarządzaniem. Tacy pracownicy muszą dużo czasu poświęcać działalności informa-
cyjnej, kształceniu użytkowników, samokształceniu, pracy naukowej (publikacje, kon-
ferencje) w celu dochowania „partnerstwa” pracownikom naukowym macierzystych 
uczelni etc., kosztem pracy związanej z opracowaniem rzeczowym zbiorów. Przy 
zazwyczaj niepełnej możliwości wykorzystania ich umiejętności i fachowej wiedzy, 
wyróżnianie bibliotekarzy dziedzinowych wyższym uposażeniem nie zyskuje akcep-
tacji ani władz uczelni, ani zespołu współpracowników. 
 
W większości bibliotek akademickich kadrę zawodową stanowią nie tylko wyedu-
kowani bibliotekarze, lecz także historycy, filologowie, politolodzy, administratywi-
ści, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie etc., których zamiłowanie do literatury lub 
inna życiowa sytuacja związała zawodowo z bibliotekarstwem. Pragmatyki zawo-
dowe dopuszczają, by w zawodzie pracowały osoby legitymujące się innym niż bi-
bliotekarskie wykształceniem. Rolę bibliotekarzy dziedzinowych, zazwyczaj bez 
odpowiedniej gratyfikacji i formalnego statusu stanowiskowego — może nawet nie-
świadomie — pełnią zatrudnieni pracownicy legitymujący się innym zawodem wyu-
czonym niż wykonywany zawód bibliotekarza. Szereg obowiązków — zazwyczaj 
przypisywanych bibliotekarzom dziedzinowym — mogliby także podjąć (bądź po-
dejmują) bibliotekarze dyplomowani, posiadający wysokie kwalifikacje poparte oce-
ną działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, której podlegają jako nau-
czyciele akademiccy. Skoro większość polskich bibliotek naukowych funkcjonuje 
bez formalnie utworzonych etatów bibliotekarzy dziedzinowych, a mimo to realizo-
wane są przypisywane im „specjalne zadania”, to oznacza, że wykonujemy je „wła-
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snymi siłami”. Przydatne okazuje się zatrudnianie, obok profesjonalnych biblioteka-
rzy, także osób posiadających wyuczone zawody w dziedzinie związanej z profilem 
księgozbioru biblioteki. 
 
Bibliotekarz jako zawód o szczególnych wymaganiach (regulowany) 
 
Definicja zawodu według polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności — przyto-
czona przez Krystynę Lelińską1 brzmi: Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) 
wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub 
z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich 
kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. 
Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Autorka w cytowanej pracy wska-
zuje: Zawód wykonywany jest to zespół czynności lub prac, których wykonywanie 
stanowi główne źródło utrzymania danej jednostki i ewentualnie jej rodziny. (...) 
Zawód wyuczony to zespół wiadomości i umiejętności nabytych w toku przygoto-
wania zawodowego i warunkujących wykonywanie zawodu. Zawód wyuczony jest 
poświadczony w dokumentach potwierdzających nabyte kwalifikacje2.  
 
Pragmatyki zawodowe bibliotekarzy są różne dla różnych typów bibliotek (publicz-
nych, szkolnych i pedagogicznych, akademickich etc.). Status pracowniczy doty-
czący całej grupy zawodowej bibliotekarzy określa Ustawa o bibliotekach z dnia 27 
czerwca 1997 r.3 Biblioteki akademickie podlegają dodatkowo ustawie z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami szczegółowymi 
(rozporządzeniami) wydanymi na podstawie powyższej ustawy4.  
Status pracowniczy określa art. 29 Ustawy o bibliotekach: 
 
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje 
bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy. 
2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1. należą: 1) pracownicy służby bibliotecznej: 
młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz5, 2) biblio-
tekarze dyplomowani6: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomo-
wany. 
3. W bibliotekach mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby, specjaliści innych zawodów 
związanych z działalnością biblioteczną. 
 

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w 
bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji określa Rozporządzenie Mini-
stra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 

                                                
1
 LELIŃSKA, K. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Warszawa: ASPRA-JR, 2006, s. 28-30. 

2
 Kwalifikacje zawodowe to zespół wiedzy i umiejętności wymaganych przy realizacji zadań zawodo-

wych. Poziom kwalifikacji ma zwykle odniesienie do uzyskanego wykształcenia. Za: LELIŃSKA, K. dz. 
cyt., s. 30. 
3
 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 85, poz. 539 z późn. zm. 

4
 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z 

późn. zm. 
5
 Przepisy wykonawcze do ustawy o szkolnictwie wyższym przewidują w bibliotekach szkół wyższych 

nieco inne kwalifikacje i stanowiska. W bibliotekach publicznych występuje stanowisko „starszego 
kustosza”, którego brak w bibliotekach akademickich. 
6
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandy-

datów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej. Dz. U. 2006, Nr 155, poz. 1112. 
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uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu 
stwierdzania tych kwalifikacji.7 Aby zostać bibliotekarzem należy spełnić warunki 
określone w art. 29 Ustawy o bibliotekach, m.in. „powinno się” mieć kwalifikacje 
bibliotekarskie. Jak słusznie zauważył Bolesław Howorka8, nowe problemy istotne 
dla sytuacji prawnej zawodu bibliotekarza pojawiły się po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, w maju 2004 r., na skutek obowiązku implementacji dyrektyw Rady 
Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. Autor wskazał, iż Dyrektywa Rady 
89/48 EEC uznaje stowarzyszenia bibliotekarskie w danym kraju za podmioty, które 
gwarantują i regulują w poszczególnych państwach członkowskich wymagany po-
ziom wykształcenia (na poziomie co najmniej trzyletnich studiów wyższych, czyli 
licencjatu), konieczny do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informa-
cji naukowej oraz wskazał na przepisy wykonawcze regulujące kwestie szczegól-
nych kwalifikacji bibliotekarzy9. Osoby bez ukończonych studiów wyższych (licen-
cjackich) nie mogą być zatrudnione na stanowiskach stricte bibliotecznych, a jedy-
nie magazynowych lub technicznych. Do przyznania awansu zawodowego bibliote-
karzom legitymujących się wprawdzie wyższym, lecz innym wykształceniem niż 
bibliotekoznawcze, wymagane jest uzupełnienie wykształcenia kierunkowego w 
postaci studiów podyplomowych z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa. 
 
Chociaż przepisy Ustawy o bibliotekach dotyczą wszystkich bibliotekarzy, tylko biblio-
teki akademickie podlegają ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym10. 
 
Art. 108. powyższej ustawy stanowi, iż nauczycielami akademickimi są: 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 
2) pracownicy dydaktyczni; 
3) pracownicy naukowi; 
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej. 

 
 

                                                
7
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyj-

nych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania 
tych kwalifikacji. Dz. U. 1999, Nr 41, poz. 419. 
8
 HOWORKA, B. Status bibliotekarza w bibliotece naukowej. W: GANIŃSKA, H. (red.). Biblioteki nau-

kowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 
2005. Tom 1. Poznań: Wyd. Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 279-290. (Dostępny 
także w wersji on-line na stronie: http://library.put.poznan.pl/2005/pdf/konf_2005_1.pdf. Dostęp 
sprawdzony w dn. 12.02.2012 r.) 
 
9
 Art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach człon-

kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Dz. U. 2001, Nr 87, 
poz. 954; Dz. U. 2002, Nr 71, poz. 655; Dz. U. 2003 r. Nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 
959. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia mini-
stra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika 
dokumentacji informacji naukowej. Dz. U. 2004, Nr 31, poz. 265 oraz rozporządzenie wykonawcze — 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich. Dz. U. 2004, Nr 101, poz. 1050. 
10

 Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. 
 

http://library.put.poznan.pl/2005/pdf/konf_2005_1.pdf
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Art. 113. powyższej ustawy wymienia przysługujące im stanowiska: 
1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego; 
2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego; 
3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej; 
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej. 

 
Skoro ustawodawca usytuował bibliotekarzy dyplomowanych w grupie nauczycieli 
akademickich, podlegających ocenie okresowej11, to należy powierzyć im prowadze-
nie badań naukowych, zajęć dydaktycznych (z przysposobienia bibliotecznego lub 
innych, w zależności od potrzeb czytelników). Należy umożliwić im uczestnictwo w 
konferencjach naukowych oraz prowadzenie działalności twórczej (mieszczącej się w 
ramach obowiązującego ich czasu pracy), w postaci pisania referatów na konferencje 
oraz artykułów do czasopism naukowych. Dodatkową motywację do popierania ak-
tywności naukowej bibliotekarzy dyplomowanych powinien stanowić fakt, iż uczelnie 
są obecnie poddawane ocenie parametrycznej przez OPI, stąd konieczne jest wpro-
wadzanie (na bieżąco) publikacji pracowników do uczelnianej bazy bibliograficznej. 
Jeśli uczelnia uzyska mniej punktów, będzie to miało bezpośrednie przełożenie na 
mniejszą kwotę dofinansowania działalności naukowej. Powołana przy Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisja Akredytacyjna z pewnością wyżej oceni bi-
bliotekę naukową, w której zatrudnieni bibliotekarze dyplomowani uczestniczą w kon-
ferencjach naukowych i publikują podnosząc rangę macierzystej uczelni. 
 
Bibliotekarze czynią starania w celu zapewnienia użytkownikowi, w jak najkrótszym 
czasie, pełnej oferty usług12. ElżbietaBarbara Zybert wskazuje na funkcjonowanie w 
nowoczesnym społeczeństwie kultury adaptacji w działalności bibliotecznej oraz zo-
rientowania na przewidywanie przyszłych potrzeb użytkowników13. Biblioteki spełnia-
jąc swoją misję, wykorzystują nowoczesne metody pracy i nowoczesne technologie. 
Zmiany w podejściu do świadczonych usług wywołują nowe trendy wypływające od 
międzynarodowych organizacji bibliotecznych i naukowych, które mają swoje źródło 
w rozwoju technologicznym, informatyzacji, globalizacji etc. Ostatnio takim trendem 
jest lansowanie organizacji „uczących się”, bibliotek opartych na wiedzy14. Bibliote-
karz, aby spełniać oczekiwania użytkowników, musi stale pogłębiać swoją wiedzę 

                                                
11

 Dyplomowani bibliotekarze — jak wszyscy nauczyciele akademiccy — podlegają okresowej ocenie 
(na podstawie art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) stosownie do zakresu obowiązków 
wymienionych w art. 111 tejże ustawy. Podstawowymi kryteriami oceny nauczyciela akademickiego są 
aktywność w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej. Statuty uczelni precyzują powyższy obo-
wiązek, wskazując na liczbę publikacji, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach naukowych a także 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz działalność organizacyjną (rozumianą jako przynależność 
do organizacji uczelnianych i pozauczelnianych). 
12

 Biblioteki umieszczają na swoich stronach internetowych informacje o możliwości korzystania z 
różnych baz danych i serwisów umożliwiających dostęp do elektronicznych czasopism w Internecie 
(www.doaj.org). Popularyzują dostępne on-line katalogi (m.in. Katalog otwartych czasopism Directory 
of Open Access Journals — serwis udostępniający informacje o czasopismach realizujących model 
udostępniania na zasadzie wolnego dostępu — open access (polegający na bezpłatnym udostępnia-
niu zasobów znajdujących się w sieci przy jednoczesnym uwzględnieniu praw autorskich z nieograni-
czonym dostępem do pełnych tekstów publikacji). 
13

 ZYBERT, E.B. Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. 
Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2004, s. 56.  
14

 KOŻUSZNIK, B. Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne 
2007, s. 247. 
 

http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Kultura%20organizacyjna%20w%20bibliotekach%20%3A%20nowe%20i%20stare%20idee%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20bibliotek%C4%85%20%2F%20El%C5%BCbieta%20Barbara%20Zybert.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Ko%C5%BCusznik,%20Barbara.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Zachowania%20cz%C5%82owieka%20w%20organizacji%20%2F%20Barbara%20Ko%C5%BCusznik.&beginsrch=1
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zawodową. Zmiany spowodowały konieczność określenia na nowo zawodu bibliote-
karza, określenia jego roli i kompetencji, a co najważniejsze — dostosowania do ro-
snących wymogów kwalifikacji zawodowych. 
 
Podsumowując kwestię wymagań kwalifikacyjnych wobec grupy zawodowej bibliote-
karzy należy wskazać na szczególny charakter zawodu bibliotekarza jako zawodu 
regulowanego (odrębnie), w którym awansowanie na stanowiska bibliotekarskie wy-
maga ukończenia studiów wyższych lub 3-letnich licencjackich (w bibliotekach pu-
blicznych). Specyficzne jest także obwarowanie procedury uzyskania uprawnień bi-
bliotekarza dyplomowanego wymogiem zdania egzaminu przed specjalnie powoły-
waną Komisją Kwalifikacyjną oraz wymogiem publikowania. 
 
Status bibliotekarzy pod względem wykształcenia 
 
Trudno ocenić jak kształtują się statystyki wykształcenia polskich bibliotekarzy. Na-
leży jednak sądzić, iż sytuacja zależy od wielkości miejscowości, typu biblioteki, 
możliwości kadrowych i finansowych. Zarówno w bibliotekach publicznych, jak i 
akademickich, niewątpliwie rośnie liczba osób z wykształceniem wyższym humani-
stycznym, technicznym, artystycznym bądź kierunkowym bibliotekarskim.  
Bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach akademickich muszą odbyć uzupełniające 
bibliotekarskie studia podyplomowe, jeżeli chcą awansować na starszego bibliote-
karza lub kustosza. Próbę określenia zróżnicowania zawodowego w bibliotece aka-
demickiej może stanowić ankieta przeprowadzona wśród pracowników Biblioteki 
Głównej Politechniki Szczecińskiej15. Na pytania ankiety odpowiedziało 38 osób. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące wykształcenia ankietowanych pozwoliły stwier-
dzić znaczącą przewagę osób z wyższym wykształceniem humanistycznym — 43% 
ogółu zatrudnionych bibliotekarzy oraz 18% z wykształceniem wyższym 
technicznym. Ogółem wykształcenie wyższe posiada 61% pracowników, 26% 
pracowników legitymuje się średnim wykształceniem (to, jak można przypuszczać, 
pracownicy techniczni i magazynowi). Wśród zatrudnionych w Bibliotece Głównej 
Politechniki Szczecińskiej 31,5% posiada ukończone podyplomowe studia 
bibliotekarskie. Daje to możliwość wykorzystywania wiedzy zdobytej zarówno w 
zawodzie wyuczonym, jak i w wykonywanym zawodzie bibliotekarza. Na podstawie 
wyników badań autorka oceniła, iż 53% zatrudnionych posiada odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania zawodu, 15% posiada kwalifikacje wystarczające, zaś 
do grona osób o wysokich kwalifikacjach można zaliczyć 25% ankietownych. Jedna 
osoba stwierdziła, że posiada zbyt małe kwalifikacje, co wskazuje, iż bibliotekarze 
bardzo krytycznie oceniają swoje umiejętności. Odpowiadający sugerowali, że 
„przydałyby się kursy języków obcych, zarządzania, psychologii”.  
 
Przeprowadzone badanie dowodzi wysokiej świadomości konieczności 
wszechstronnego wykształcenia bibliotekarzy. Nie można przecenić zawodu biblio-
tekarza, który wymaga erudycji i znajomości języków informacyjno-
wyszukiwawczych, znajomości wyszukiwarek internetowych pozwalającej na odna-
lezienie i sprowadzenie prawie każdego artykułu naukowego, niezależnie od miej-

                                                
15

 ŁAPUĆ, W. Próba określenia wizerunku bibliotekarza na przykładzie bibliotekarzy Biblioteki Głównej 
Politechniki Szczecińskiej. [on-line] 2009 [Dostęp 13.02.2012]. Dostępny w World Wide 
Web:http://www.bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Lapuc.Wieslawa.doc. 

http://www.bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Lapuc.Wieslawa.doc
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sca jego publikacji; nie sposób nie docenić wiedzy informatycznej. Dodatkowe 
umiejętności, jak obsługa urządzeń elektronicznych, bibliotekarze nabywają wraz z 
postępem technologicznym oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Ko-
nieczne są też, oprócz kreatywności, także zdolności interpersonalne, otwartość, 
gotowość niesienia pomocy, czyli cechy charakteru ułatwiające kontakty z pracow-
nikami uczelni i studentami. Przydaje się często sztuka negocjacji oraz znajomość 
zasad promocji i marketingu. By móc być przewodnikami po wiedzy, bibliotekarze 
muszą być wszechstronnie wykształceni. 

 
Status pracowniczy bibliotekarza dziedzinowego 

 
Bibliotekarz dziedzinowy to stanowisko zapożyczone z pragmatyki i praktyki państw 
zachodnich. Termin wywodzi się z języka angielskiego Subject Librarian lub niemiec-
kiego Fachreferent. Chociaż przyjęty termin nie znajduje bezpośredniego przełożenia 
na język polski to powyższe stanowisko — propagowane przez doktrynę przedmiotu 
od szeregu lat — można opisać poprzez wymogi kompetencyjne16. Zakres czynności 
bibliotekarza dziedzinowego jest sporządzany opisowo pod kątem potrzeb danej jed-
nostki. Tę grupę tworzą pracownicy o specjalistycznym wykształceniu, zgodnym z 
profilem biblioteki, w której pracują17. 
 
Jako novum na gruncie polskich bibliotek uniwersyteckich, utworzono etat biblioteka-
rza dziedzinowego w 1993 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, bazując w 
tym względzie na wzorcach anglosaskich. Opis zakresu czynności oraz wnioski po 
upływie wieloletniej praktyki na tym stanowisku przedstawiła Bożena Bednarek-
Michalska18. Według założeń przyjętych w UMK specjalista dziedzinowy miał być 
pracownikiem samodzielnym, wykształconym w danej dziedzinie wiedzy, odpowiada-
jącym za politykę gromadzenia i opracowania zbiorów z tej dziedziny, współpracują-
cym z naukowcami, informującym użytkownika o źródłach wiedzy z danej dziedziny. 
 
Szczegółowy zakres obowiązków przedstawiony przez B. Bednarek-Michalską za-
wierał normy, których powinien przestrzegać bibliotekarz dziedzinowy (np. opraco-
wać rzeczowo od 2-3 tys. książek rocznie). Oszacowano nawet procentowo czas 
przewidywany na wykonanie poszczególnych zadań: opracowanie rzeczowe zbiorów 
(KABA, notacja) — 55%; opieka nad katalogiem systematycznym kartkowym — 2%; 
melioracje katalogów, reklasyfikacja — 3,5%; samokształcenie i podnoszenie kwalifi-
kacji — 1%; szkolenia innych bibliotekarzy i praktykantów — 1%; współtworzenie 
języka KABA — 7%; dyżury w informatorium (CDE, patenty) i katalogach — 10%; 
informowanie o zasobach, np. realizacja kwerend — 2%; opieka nad kolekcją czy-
telń— 0,5%; strony WWW — informacja sieciowa — 0,5%; opracowanie informato-

                                                
16

 Bardzo modne staje się w praktyce i teorii zarządzania — zarządzanie kompetencjami; zamiast 
stosować opis stanowiska i wymaganych kwalifikacji, określa się wymagane kompetencje pracownicze 
potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku. 
17

 Stanowisko bibliotekarzy dziedzinowych może być utworzone nie tylko w bibliotekach akademickich, 
ale także w bibliotekach publicznych, w których, w związku z rozszerzaniem realizowanych przez nie 
zadań, coraz częściej zatrudnia się absolwentów studiów filologicznych, kulturoznawczych, muzykolo-
gicznych, dziennikarskich, pedagogicznych, socjologicznych, którzy mogą realizować zadania bibliote-
karzy dziedzinowych. 
18

 BEDNAREK-MICHALSKA, B. Opis stanowiska pracy bibliotekarza dziedzinowego na przykładzie 
BG UMK. Biuletyn EBIB [on-line]. Nr 9/2000 (18) grudzień [Dostęp 12.02.2012]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.nowyebib.info/biuletyn-ebib/18/a.php?bednarek_michalska. 
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rów dla czytelników — 0,5%; szkolenia różnych kategorii użytkowników — 3%; pro-
wadzenie statystyki — 0,5%. Dodatkowo określono obowiązki nieregularne jak udział 
w konferencjach, warsztatach, analiza dezyderatów, udział w zebraniach i konsulta-
cjach, udział w uroczystościach UMK, udział w zespołach do zadań specjalnych, kon-
takty z bibliotekami zakładowymi, współtworzenie baz danych, współorganizacja kon-
ferencji, warsztatów, przygotowanie wystaw i udział w wystawach, oprowadzanie wy-
cieczek po bibliotece, przyjmowanie gości biblioteki, przeglądanie ofert wydawni-
czych, kontakty z naukowcami, współpraca z innymi ośrodkami informacji w kraju. 
 
Częstotliwość i forma współpracy czytelników z bibliotekarzem dziedzinowym różnią 
się w każdej bibliotece. W większości bibliotek zaangażowanie w centralne groma-
dzenie i opracowanie uniemożliwia bezpośredni kontakt z czytelnikiem wymagającym 
niezwłocznie fachowej porady z danej dziedziny, natomiast większe zaangażowanie 
bibliotekarza dziedzinowego w pracę z czytelnikiem ogranicza możliwości wykony-
wania pozostałych czynności, w tym prace klasyfikacyjno-katalogowe czy dotyczące 
zakupu książek, wymagające współpracy z pracownikami naukowymi uczelni.  
 
Łączenie zawodu wyuczonego z zawodem wykonywanym 
 

Mimo prób oceny statusu bibliotekarzy pod względem wykształcenia w zasadzie nie 
ma możliwości zweryfikowania, jakie zawody wyuczone kryją bibliotekarskie życiory-
sy. Wprawdzie możliwe jest zbadanie, ilu bibliotekarzy legitymuje się wyższym wy-
kształceniem, ale już każdego indywidualnie należałoby spytać, jakiego kierunku jest 
absolwentem oraz na ile w pracy zawodowej wykorzystuje wcześniej zdobyte wy-
kształcenie (jeśli takie posiada obok zawodowego bibliotekarskiego). W bibliotece 
pracują m.in. informatycy, ale do wypełniania ich zadań nie jest konieczne wykształ-
cenie bibliotekarskie. Wskazane oczywiście jest, by starali się poznawać działalność 
bibliotekarską, choć w wąskim zakresie. Czasem sytuacja wymaga określenia kom-
petencji, np. podczas naboru pracowników na konkretne stanowiska nie zawsze wy-
magane będzie kierunkowe wykształcenie bibliotekarskie. Artur Jazdon19 przedstawił 
sytuację, w której na stanowisko ds. czasopism elektronicznych najbardziej odpo-
wiedni okazał się absolwent Instytutu Językoznawstwa, znający doskonale komputer 
i cztery języki. Należy też przyznać rację cytowanemu autorowi, iż pracownicy zajmu-
jący się klasyfikacją rzeczową to jednak przede wszystkim specjaliści z określonych 
dziedzin wiedzy, przyuczeni do wykonywania zawodu bibliotekarza.  
 
Nasuwa się pytanie — jakie kwalifikacje powinny mieć lub w większości posiadają 
osoby sprawujące określone funkcje w bibliotekach? Czy są z wykształcenia biblio-
tekarzami, czy są jedynie zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich? Osoby, z 
którymi udało mi się skontaktować lub zdobyć informację na ich temat, potwierdzają 
przydatność zawodów wyuczonych w wykonywanej profesji. Wśród zatrudnionych 
w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej z niebibliotekarskim (wcześniej) wy-
kształceniem znajdują się między innymi: mgr inż. elektroniki, mgr inż. informatyki, 
mgr polonistyki, mgr inż. budownictwa, mgr inż. mechaniki, mgr anglistyki, mgr inż. 
fizyki, mgr astronomii, dwoje magistrów chemii. Wydaje się, iż sami absolwenci — 

                                                
19

 JAZDON, A. O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach. W: NOWICKI J. (red.). Zawód 
bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003. War-
szawa: Wydawnictwo SBP 2003, s. 104. 

 

http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Zaw%C3%B3d%20bibliotekarza%20dzi%C5%9B%20i%20jutro%20%3A%20materia%C5%82y%20z%20og%C3%B3lnopolskiej%20konferencji,%20Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w,%2018-20%20wrze%C5%9Bnia%202003%20%2F%20%5bred.%20Janusz%20Nowicki%5d.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Zaw%C3%B3d%20bibliotekarza%20dzi%C5%9B%20i%20jutro%20%3A%20materia%C5%82y%20z%20og%C3%B3lnopolskiej%20konferencji,%20Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w,%2018-20%20wrze%C5%9Bnia%202003%20%2F%20%5bred.%20Janusz%20Nowicki%5d.&beginsrch=1
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innych niż bibliotekoznawstwo kierunków — dążą do zatrudniania się w bibliotekach 
o księgozbiorach bliskich ich zainteresowaniom i wykształceniu. Uważam, że jest to 
bardzo dobre połączenie, które może wypełnić, i w moim przekonaniu wypełnia, lu-
kę spowodowaną brakiem bibliotekarzy dziedzinowych w największych wrocław-
skich bibliotekach uczelnianych. Osoby te znając księgozbiór, mogą bezbłędnie 
klasyfikować rzeczowo i udzielać informacji użytkownikom w sposób merytoryczny 
bez wsparcia ze strony specjalistów dziedzinowych. Przykładowo, magister chemii 
tworzyła przez wiele lat profile SDI (Selective Dissemination of Information = Selek-
tywna Dystrybucja Informacji)20dla dziedziny, na której się znała bądź dziedzin po-
krewnych np. biotechnologii.  
 
Większość bibliotekarzy z „innym” wykształceniem doskonale łączy obie profesje. 
Przykładem może być Bolesław Howorka, emerytowany radca prawny i bibliotekarz 
dyplomowany, były dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej (obecnie Uni-
wersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Dzięki wiedzy praw-
niczej od lat prowadzi przegląd ustawodawstwa bibliotecznego, pogłębiony o szero-
ką analizę aktów prawnych, co jest bibliotekarzom niezbędne w ich pracy. B. Ho-
worka swoją wiedzą prawniczą podzielił się m.in. w monografii „Bibliotekarz i pra-
wo”, wydanej w 2010 r. przez Wydawnictwo SBP. 

 

Podsumowanie 

Nie jestem zwolenniczką mnożenia stanowisk, ale raczej łączenia zadań i uprasz-
czania procedur. Nie sposób przecież każdej czynności czy zadaniu nadawać od-
rębny status stanowiskowy, co widać na przykładzie tekstu A. Jazdona, który wska-
zując na praktykę niektórych polskich bibliotek uniwersyteckich, zebrał imponującą 
liczbę tworzonych ostatnio stanowisk bibliotekarskich21. Podobnie też nie należało 
na dziedzinowego bibliotekarza w UMK nakładać obowiązków ponad ludzkie moż-
liwości. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie złotego środka. 

                                                
20

 Usługa polega na zleceniu bibliotece dostarczania nowych danych po każdorazowej aktualizacji 

baz. Użytkownik, we współpracy z bibliotekarzem, określa temat, dokonuje wyboru baz danych, pre-
cyzuje pytania, określa format danych (opisy bibliograficzne, opis + abstrakty lub tylko wybrane pola) 
oraz formę otrzymywania odpowiedzi (wydruk, dyskietka, e-mail). Bibliotekarz po każdej aktualizacji 
baz uruchamia zadane wyszukiwanie i odsyła odpowiedzi zamawiającemu. „Profil SDI" jest szczegól-
nie korzystny w przypadku przeszukiwania baz aktualizowanych tygodniowo czy miesięcznie. 
21 JAZDON, A. dz. cyt., s. 97-114. 
Wśród stanowisk informatycznych autor wymienia m.in.: głównych informatyków, informatyków, elek-

troników, operatorów systemów komputerowych, operatorów komputerów, programistów, asystentów 
programistów, koordynatorów ds. sprzętu komputerowego i oprogramowania, automatyzacji prac 
bibliotecznych i obsługi komputerowego programu bibliotecznego, administratorów sieci, baz elektro-

nicznych, baz rekordów bibliograficznych, kartotek haseł formalnych. Przy czym administrator sieci 
czy baz elektronicznych (obsługujący np. CD-Serwer) to ktoś sprawny w technicznej ich obsłudze, 
natomiast dwa ostatnie stanowiska są stricte bibliotekarskimi, wymagającymi wysokiej klasy specjali-
stów z zakresu opracowania — katalogerów. Dalej autor wymienia redaktora leksyki języka KABA, 
stanowisko ds. KHW, analityka zajmującego się analizowaniem statystyk w celu wypracowania 
wskaźników i wytycznych dla podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji z zakresu zarzą-
dzania finansami, kadrami, rozwojem zasobu, rozliczaniem kosztów usług świadczonych odpłatnie 
dla użytkowników, stanowisko ds. bibliometrii, zajmujące się tworzeniem bazy cytowań, zestawień 

bibliometrycznych. Jest to zaledwie drobny wycinek spośród wymienionych przez autora — byłego 

dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu — przykładów mnożenia stanowisk. 
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Generalnie bibliotek nie stać na tworzenie dodatkowych wysoko uposażonych sta-
nowisk. Zresztą życie zawodowe samo weryfikuje konieczność zatrudnienia biblio-
tekarzy dziedzinowych. Biorąc pod uwagę Wrocław jako jeden z największych 
ośrodków akademickich w kraju, należy zauważyć, że ani na Politechnice ani na 
Uniwersytecie Wrocławskim czy Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademii 
Ekonomicznej) nie ma formalnego stanowiska bibliotekarza dziedzinowego. Czy to 
oznacza, iż obywamy się bez niego? Z pewnością nie. Oznacza to raczej, iż lukę 
stanowiskową w praktyce bibliotecznej wypełniają bibliotekarze mający wyuczony 
zawód w danej dziedzinie, pracujący przy księgozbiorze bibliotecznym z tejże dzie-
dziny. Bywa, że o zatrudnieniu decyduje przypadek i magister fizyki pracuje w b i-
bliotece na wydziale humanistycznym, gdzie wyuczonej wiedzy raczej nie wykorzy-
stuje. Generalnie jednak wykształcony bibliotekarz (bądź magister innego kierunku), 
w praktyce zawodowej zapoznaje się z fachowym księgozbiorem macierzystej bi-
blioteki na tyle dobrze, że może być przewodnikiem dla studentów. Jak się przyj-
rzeć niektórym bibliotekom wydziałowym Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersyte-
tu, to pracują w nich zarówno bibliotekarze „dwuzawodowi”, wykonujący zadania 
bibliotekarzy dziedzinowych, jak też bibliotekarze dyplomowani, którzy publikują, 
uczestniczą w konferencjach i w ten sposób część zakresu czynności należących 
do bibliotekarzy dziedzinowych wykonują w ramach ustawowego obowiązku nało-
żonego na nauczycieli akademickich. Należy przypuszczać, że wystarczyłoby nie-
wielkie przeszkolenie w zakresie brakujących im umiejętności, by mogli podołać ko-
lejnym wyzwaniom zawodowym i uzyskać formalny status bibliotekarzy dziedzino-
wych. 
 
Niewiele zawodów wymaga równie wysokich kwalifikacji, które uzasadniałyby po-
trzebę „podwójnego” wykształcenia. W bibliotekarstwie albo wyedukowany bibliote-
karz uczy się znajomości księgozbioru biblioteki, w której pracuje (nauk ścisłych, 
medycyny, prawa etc.) albo absolwent, mający inne wykształcenie, uzupełnić je 
musi o podyplomowe studia bibliotekarskie. Ewentualnego zbadania wymagałoby, 
która z tych karier jest bardziej pożądana. Żal jedynie, iż pomimo posiadania przez 
bibliotekarzy przeciętnie dwóch fakultetów, profesja bibliotekarska nie cieszy się 
specjalnym szacunkiem ani nie jest należycie wynagradzana. 
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