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Czy awatar bibliotekarza stanie si� antidotum na problemy 
biblioteki XXI wieku? 

�ycie w wielu aspektach uzyskuje w ostatnim czasie wirtualny wymiar: banki, sklepy, 
kształcenie, dane osobowe, a w ostatnich 10 latach równie� biblioteki w postaci kolekcji 
cyfrowych umieszczanych w Internecie. 
Wirtualizacja, wydawałoby si� najbardziej rzeczywistych obszarów – bibliotek – jest 
niew�tpliwie tylko kwesti� czasu. Mało tego – potrafimy j� ju� sobie wyobrazi�! Jakie 
argumenty b�d� wykorzystane w celu uzasadnienia jako�ciowej zmiany funkcjonowania 
bibliotek? W jakim kierunku mog� pój�� zmiany i jak szybko b�d� post�powały? Wreszcie, czy 
s� to przeobra�enia oczekiwane przez U�ytkowników bibliotek i samych bibliotekarzy? 
Spróbujmy zastanowi� si� nad procesami, które nas czekaj�. Rozwa�ania b�d� oparte  
o porównanie rzeczywistych statystyk wykorzystania �ródeł tradycyjnych i elektronicznych. 
Analizie zostan� poddane tak�e wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w�ród 
polskich bibliotek naukowych, dotycz�cego zachodz�cych zmian jako�ciowych i stanu ich 
zaawansowania. 

Wst�p 
Celem referatu jest przede wszystkim zdefiniowanie problemów, przed jakimi stoi 

współczesna biblioteka naukowa, oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne 
technologie, i wynikaj�ca z ich wykorzystania powszechna wirtualizacja �ycia, te problemy 
spot�guj�, czy te� sprawi�, �e biblioteki zmieniaj�c si�, b�d� niezb�dne �rodowisku 
akademickiemu. Cz�sto u�ywane okre�lenie „wirtualizacja” jest poj�ciem informatycznym 
i odnosi si� do „[…] abstrakcji zasobów w ró�nych aspektach komputeryzacji. Wirtualizacja 
umo�liwia efektywniejsze wykorzystanie istniej�cych zasobów sprz�towych �rodowiska 
informatycznego poprzez dowolne (w ramach mo�liwo�ci sprz�towych czy programowych 
oraz zało�e� projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowuj�c 
je do wymaga� u�ytkownika”1. Wykorzystuj�c nowoczesne technologie i informatyczne, 
i sprz�towe człowiek tworzy rzeczywisto�� wirtualn�, która ma tyle wspólnego z realnym 
�wiatem, �e jest jego sztucznym odwzorowaniem. W tej nowej rzeczywisto�ci, albo 
w zwi�zku z ni�, pojawiaj� si� w literaturze fachowej terminy „biblioteka wirtualna” 
(ang. digital library), „biblioteka cyfrowa”, „biblioteka elektroniczna” (ang. electronic 
library). Nie s� to poj�cia synonimiczne, jednak termin „biblioteka wirtualna” jest cz�sto 
u�ywany „[…] jako rodzaj synonimu (dwu pozostałych) z lekko futurologicznym odcieniem. 
Jednym słowem biblioteka wirtualna to biblioteka cyfrowa jutra.”2 

                                                 
1  Wikipedia Wolna Encyklopedia [online] [dost�p 2.06.2010]. Dost�pny w Internecie: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualizacja. 
2  Radwa�ski A.: Biblioteka wirtualna – problemy definicyjne, Biuletyn EBIB [online]1999 nr 8 [grudzie�]. 

Dost�pny w Internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/radwan.html. 
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Problemy bibliotek 
Biblioteka naukowa gromadzi i udost�pnia zbiory zgodnie z profilem instytucji, w której 

funkcjonuje. Dylematem współczesnej biblioteki jest wybór no�nika, na jakim zbiory s� 
oferowane przez wydawców. Zmiana jako�ciowa na rynku wydawniczym, polegaj�ca na 
opcjonalnym wprowadzeniu wersji elektronicznej publikacji sprawiła, �e bibliotekarze 
w procesie gromadzenia musz� coraz cz��ciej dokonywa� trudnych wyborów. U�ytkownik 
i jego oczekiwania maj� w tym procesie najistotniejsze znaczenie. Jednak Czytelnik z jednej 
strony oczekuje szybkiego, nieograniczonego dost�pu do poszukiwanych �ródeł, co sugeruje 
konieczno�� organizowania dost�pu do zasobów elektronicznych. Z drugiej strony niezale�nie 
od wieku jest zapami�tałym tradycjonalist� i zdecydowanie lepiej percypuje tekst drukowany. 
Ka�dy wybór bibliotekarza potrafi skrytykowa� w zale�no�ci od problemu z jakim si� zetknie 
w trakcie korzystania ze zbiorów (np. brak ksi��ki drukowanej na półce, wyczerpanie limitu 
jednoczesnych u�ytkowników w sieci, niemo�no�� wydrukowania albo skopiowania na dysk 
własnego komputera fragmentu wydawnictwa, przekraczaj�cego dopuszczalny zakres 
kopiowania…). 

Odpowied� na pytanie: Jakie zbiory powinna gromadzi� biblioteka, aby 
usatysfakcjonowa� �rodowisko czytelników? nie jest prosta. Analiza struktury wydatków na 
zbiory w polskich bibliotekach naukowych w ostatnich 7 latach pozwala na okre�lenie 
ogólnych tendencji (wykr. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wykres 1. Wydatki na zakup zbiorów bibliotecznych – sporz�dzono na podstawie danych 
AFBN – Analizy Funkcjonalno�ci Bibliotek Naukowych, projektu realizowanego od 2001 roku 

przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), 
http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/ 

Uwag� zwraca systematyczny spadek wydatków na zbiory, co jest niew�tpliwie ilustracj� 
niedofinansowania nauki z bud�etu centralnego. W ci�gu 6 ostatnich lat biblioteki kupuj� 
zdecydowanie mniej czasopism drukowanych (zielona linia na wykr. 1), wydatki na zakup 
ksi��ek drukowanych (pomara�czowa linia na wykr. 1) utrzymuj� si� na tym samym 
poziomie, a na �ródła elektroniczne (ró�owa linia na wykr. 1) rosn�. Najwcze�niej, bo 
w latach 90. XX wieku procesowi przemiany formy no�nika zostały poddane wydawnictwa 
ci�głe. W pocz�tkowym okresie podstawow� wersj� czasopism, proponowan� przez 
wydawców prenumeratorom, była wersja papierowa, a dodatkow� elektroniczna. 
Dzi� tendencje s� odwrotne. Podstawow� wersj� coraz wi�kszej liczby czasopism naukowych 
jest wersja elektroniczna, a wersje drukowane maj� zdecydowanie limitowane nakłady. 
Prognozy dotycz�ce wydawnictw ci�głych s� jednoznaczne: czasopisma przetrwaj� wył�cznie 
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w formie elektronicznej. Jest to zgodne z oczekiwaniami �rodowisk naukowych: 
wydawnictwa ci�głe w postaci elektronicznej ukazuj� si� szybciej ni� drukowane, podaj� 
najnowsze informacje, a do tego mo�na z nich korzysta� w dowolnym miejscu, np. w domu. 
Nie dziwi w tej sytuacji spadek wydatków na drukowane wydawnictwa ci�głe. Inaczej jest 
w odniesieniu do ksi��ki naukowej. Czytanie ksi��ki to rytuał sprawiaj�cy przyjemno��. 
Tak samo jest zarówno z literatur� pi�kn�, jak i naukow�. Przewag� wersji elektronicznej 
ksi��ki naukowej jest niew�tpliwie mo�liwo�� wyszukiwania w jej tre�ci, co znacznie skraca 
czas uzyskiwania informacji. Ten element jest przyczyn� wzrostu zainteresowania 
pracowników nauki wersj� cyfrow� druku zwartego. 

Zakup zbiorów bibliotecznych to jednak tylko pierwszy krok do rozpowszechnienia 
materiałów naukowych. Kolejny nale�y do u�ytkowników – wypo�yczenie b�d� czytanie na 
miejscu materiałów drukowanych lub korzystanie online z wersji elektronicznych. 
Ograniczenia wynikaj�ce z no�nika fizycznego zniech�caj� czytelników do korzystania 
z drukowanych wersji zbiorów bibliotecznych. W ci�gu ostatnich 7 lat statystyki odwiedzin 
w polskich bibliotekach naukowych, i zwi�zane z nimi wypo�yczenia zbiorów, 
systematycznie spadaj� (wykr. 2). Budzi to uzasadniony niepokój bibliotekarzy, co do 
przyszło�ci tradycyjnych usług i przyszło�ci bibliotek. 
 

 
Wykres 2. Odwiedziny w czytelniach i udost�pnianie zbiorów na miejscu – sporz�dzono na 

podstawie danych AFBN – Analizy Funkcjonalno�ci Bibliotek Naukowych, projektu 
realizowanego od 2001 roku przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), 

http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/ 

Porównanie odwiedzin w czytelniach i wypo�yczalniach do liczby wej�� na strony 
internetowe biblioteki cyfrowej na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej ilustruje 
preferencje czytelnicze (wykr. 3). 

Na problemy zwi�zane z decyzjami jakie zbiory nale�y gromadzi� w bibliotekach 
naukowych i w jaki sposób zaradzi� spadaj�cej frekwencji w czytelniach i wypo�yczalniach 
nakładaj� si� problemy finansowe bibliotek uczelnianych (wykr. 4). 
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Wykres 3. Porównanie odwiedzin w czytelniach BPŁ i wej�� do eBiPoL-u – sporz�dzono na 

podstawie danych gromadzonych w Zespole Digitalizacji w OSIiD BPŁ i statystyk OUZ 
 

Niewystarczaj�ce finansowanie, wynikaj�ce z niedofinansowania szkół wy�szych 
z bud�etu centralnego, wpływa na jako�� i ilo�� kupowanych zbiorów oraz na jako�� 
oferowanych usług. Cz��� uczelni wprowadziła ju� decentralizacj� finansow� jednostek 
i biblioteki, jako jednostki organizacyjne, otrzymuj� bud�et na własn� działalno�� w ci�gu 
roku. 

 
Wykres 4. Procentowy udział bud�etu biblioteki do bud�etu uczelni– sporz�dzono na 
podstawie danych AFBN – Analizy Funkcjonalno�ci Bibliotek Naukowych, projektu 

realizowanego od 2001 roku przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), 
http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/ 

�rodki finansowe musz� wystarczy� zarówno na zakup zbiorów i usług, jak i na utrzymanie 
pomieszcze�, remonty, zakup wszelkich materiałów i sprz�tów niezb�dnych do 
prawidłowego funkcjonowania, opłacenie mediów, ubezpiecze�, ochrony, utrzymania 
pomieszcze� w nale�ytej czysto�ci i porz�dku, wreszcie na opłacenie pracowników. 
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Wzrost wszystkich cen i kosztów utrzymania przy spadaj�cym udziale bud�etu biblioteki 
do bud�etu uczelni wpływa niew�tpliwie na generalny spadek udziału wydatków bibliotek na 
zakup zbiorów bibliotecznych (wykr. 5). Dyrektorzy cz�sto stoj� przed dylematem, na czym 
nale�y oszcz�dza�: na kosztach osobowych, na zbiorach bibliotecznych czy mo�e na 
nowoczesnym sprz�cie i usługach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykres 5. Procent wydatków na zbiory w bud�etach bibliotek – sporz�dzono na podstawie 
danych AFBN – Analizy Funkcjonalno�ci Bibliotek Naukowych, projektu realizowanego od 

2001 roku przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), 
http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wykres 6. Liczba pracowników zatrudnionych w ró�nych zakresach działalno�ci 
w bibliotekach (liczby 3 ostatnich kategorii zostały pomno�one przez 100 w celu wychwycenia 
tendencji na wykresie) – sporz�dzono na podstawie danych AFBN – Analizy Funkcjonalno�ci 
Bibliotek Naukowych, projektu realizowanego od 2001 roku przez Zespół ds. Standardów dla 

Bibliotek Naukowych (ZSBN), http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/ 
 

Na tle tych rozwa�a� pojawia si� pytanie o efektywno�� organizacji wewn�trznej i coraz 
cz��ciej analizowana jest struktura organizacyjna bibliotek. Tendencje zatrudnienia 
pracowników na ró�nych stanowiskach w bibliotekach pa�stwowych szkół wy�szych ilustruje 
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wykres 6 (ze wzgl�du na niewielki udział liczbowy pracowników administracyjnych, 
technicznych i obsługi informatycznej w ogólnej liczbie zatrudnionych, otrzymane liczby 
zostały pomno�one przez 100 w celu zilustrowania tendencji). 

Problemem okazała si� tak�e efektywno�� docierania z informacj� do u�ytkowników. 
Mimo wykorzystania wszelkich dost�pnych narz�dzi, zarówno tradycyjnych (poczta, telefon, 
kontakt bezpo�redni, skrzynki b�d� ksi�gi za�ale�) jak i nowych technologii (e-mail, sms, gg, 
RSS, forum, blog, skype, formularz „zapytaj bibliotekarza”, „wirtualny bibliotekarz”…), nie 
udaje si� wypracowa� idealnego medium komunikacji. 

Zadawane jest wreszcie fundamentalne pytanie o funkcj�, jak� powinna pełni� 
współczesna biblioteka naukowa. Wydaje si�, �e we współczesnym �wiecie, w którym 
ogromne tempo �ycia i coraz wi�ksza liczba pojawiaj�cych si� dokumentów wpływaj� na 
konieczno�� szybkiego docierania do informacji, „rzeczywisto�� wirtualna” staje si� 
wybawieniem. Nowoczesne technologie umo�liwiaj� poruszanie si� w g�szczu informacji, jej 
selekcj� i adekwatny wybór. Niebezpiecze�stwem „wirtualnego �wiata” jest utrata poczucia 
realnej rzeczywisto�ci. Ju� dzi� obserwujemy, �e czytelnik nie czyta – czytelnik „korzysta” 
z dokumentów, selekcjonuj�c za pomoc� technik komputerowych zawart� w dokumentach 
informacj�. Współczesny u�ytkownik, zarówno pracownik naukowy jak i student, coraz 
rzadziej przekracza progi biblioteki, najch�tniej zagl�da do biblioteki zdalnie, oczekuje 
nieograniczonego dost�pu do zbiorów w sieci za darmo przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, 
a na pytania oczekuje szybkiej reakcji bibliotekarza. Dla studentów biblioteka to przede 
wszystkim wypo�yczalnia podr�czników i skryptów, a ostatnio tak�e miejsce spotka�, 
wspólnej nauki, pracy na własnych laptopach z wykorzystaniem bezprzewodowego dost�pu 
do Internetu. Ta grupa u�ytkowników biblioteki pojawia si� najcz��ciej w miejscach, gdzie 
nie obowi�zuj� �adne zakazy. 

Nowa rzeczywisto��, która zreszt� w szkołach wy�szych zawitała dzi�ki m.in. 
bibliotekarzom, stanowi realne zagro�enie tradycyjnej funkcji biblioteki. Je�li przyjmiemy 
ogólne zło�enie, �e ta tradycyjna funkcja biblioteki to usługa obsługi u�ytkowników 
i dostarczania informacji przy wykorzystaniu istniej�cych �ródeł, to mo�na si� zastanowi�, 
czy i jakie elementy tradycyjnych działa� poddaj� si� procesom wirtualizacji. 
Kolejne zagadnienie dotyczy stopnia w jakim procesy te przebiegaj� we współczesnych 
polskich bibliotekach naukowych. 

Profil szkoły, w której funkcjonuje biblioteka
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Wykres 7. Profil szkoły, w której funkcjonuje biblioteka 

�ródło: badania własne 
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W tym celu do 63 bibliotek naukowych pa�stwowych szkół wy�szych w kraju (w roku 
akademickim 2009/2010 istniało w Polsce 131 pa�stwowych uczelni, wytypowane do 
badania jednostki stanowi� 48,1% ogółu3) rozesłano ankiet� elektroniczn� (zał. 1) zło�on� 
z 19 pyta�. W odpowiedzi otrzymano 22 wypełnione ankiety (wykr. 7). 

Niestety tylko 35% bibliotek, do których skierowano ankiet� odpowiedziało na pro�b� 
autorek: 41% to biblioteki uniwersyteckie, po 27,3% biblioteki uniwersytetów medycznych 
i politechnik, 4,5% biblioteki pozostałych szkół wy�szych. Pojawiło si� pytanie zasadnicze, 
czy wyniki ankiety s� wiarygodne i czy mog� zosta� poddane analizie. Autorki uznały, �e 
przeprowadzone badania ankietowe z wykorzystaniem ankiety internetowej, skierowanej 
wprawdzie do okre�lonego kr�gu respondentów, ale niew�tpliwie maj�cej charakter losowy 
(nie bezpo�redni) s� wiarygodne, zwłaszcza, �e zazwyczaj nie wi�cej ni� ok. 10% 
respondentów odsyła wypełnione formularze ankietowe4. 
 

Formy komunikacji biblioteki  z u�ytkownikiem

skype
2%
(2)

formularz: zapytaj 
bibliotekarza

10%
(9)

e-bibliotekarz
2%
(2)

RSS
1%
(1)

gadu-gadu
12%
(10)

czat
 1%
(1)

telefonicznie
 23%
(20)

sms
 2%
(2)

e-mail
 27%
(22)

droga pocztowa
20%
(17)

 
Wykres 8. Formy komunikacji z u�ytkownikiem w polskich bibliotekach naukowych 

�ródło: badania własne 

W odpowiedzi na pytanie o wykorzystywane w bibliotekach formy komunikacji 
z u�ytkownikiem uzyskano informacj�, b�d�c� przegl�dem wszystkich zaproponowanych 
w ankiecie mo�liwo�ci. Ka�da z bibliotek mogła zaznaczy� wi�cej ni� jedna odpowied�. 

Powszechnie wykorzystywana w bibliotekach jest komunikacja drog� e-mail, m.in. w celu 
przypominania o upływie terminu zwrotu wypo�yczonych ksi��ek, informowania 
o nowo�ciach w bibliotece, o dost�pach testowych do nowych usług, spotkaniach, 
szkoleniach. 

Do rozsyłania powiadomie� wykorzystywane s� komputerowe systemy biblioteczne, 
a monity s� generowane automatycznie. W 16 bibliotekach (wypowiedzi ankietowanych) 
przypomina si� u�ytkownikom o zobowi�zaniach wobec biblioteki w tradycyjny sposób, 
z wykorzystaniem drogi pocztowej. Pozytywne jest zjawisko wykorzystywania przez 
bibliotekarzy kanałów RSS, blogów, forów dyskusyjnych i komunikatorów internetowych. 

 

                                                 
3 Wikipedia Wolna Encyklopedia [online] [dost�p 2.06.2010]. Dost�pny w Internecie: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoły_wy�sze_w_Polsce. 
4 Ankieta w warunkach niepewno�ci [online] [dost�p 2.06.2010]. Dost�pny w Internecie: 
http://www.roz7.polsl.pl/pdf/AA.pdf. 
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Formy prowadzenia przysposobienia bibliotecznego

online w formie 
prezentacji PowerPoint  

lub filmu 
umieszczonego na 
stronie internetowej 

biblioteki
22%
(6)

z wykorzystaniem 
oprogramowania e-

learningowego
26%
(7)

tradycyjnie w formie 
zaj�� stacjonarnych

37%
(10)

mieszany: tradycyjnie i 
z wykorzystaniem 

oprogramowania e-
learningowego

15 % 
(4)

 
Wykres 9. Formy prowadzenia zaj�� z przysposobienia bibliotecznego w polskich bibliotekach 

naukowych 
�ródło: badania własne 

Powstaj� biblioteczne profile w serwisach społeczno�ci internetowych, aktywnie 
zapraszaj�c potencjalnych u�ytkowników do grona przyjaciół i prezentuj�c im swoje usługi. 

Biblioteki szkół wy�szych, w zale�no�ci od potrzeb studentów czy pracowników 
naukowych, prowadz� kształcenie u�ytkowników. Zaj�cia z przysposobienia bibliotecznego, 
podstaw informacji naukowej, korzystania z baz danych prowadzone s� w ró�nych formach 
(wykr. 9). Przysposobienie biblioteczne stanowi stały, istotny element procesu dydaktycznego 
biblioteki i przez wiele lat transfer wiedzy odbywał si� poprzez przekaz bezpo�redni, głównie 
w formie wykładu. Dzi� połowa badanych bibliotek deklaruje wykorzystywanie platform  
e-learningowych do prowadzenia przysposobienia bibliotecznego w cało�ci lub jako 
wspomaganie formy tradycyjnej. Formy zdalnego kształcenia były stosowane ju� od wielu 
lat. Po kształceniu korespondencyjnym i uniwersytetach radiowo-telewizyjnych przyszedł 
czas na osi�gni�cia nowoczesnej technologii – internetowe ł�cza oferuj�ce interaktywny 
sposób przekazywania wiedzy. Najnowsz� generacj� produktów edukacyjnych jest e-learning 
– coraz cz��ciej stosowana metoda kształcenia w wy�szych uczelniach w celu wspomagania 
kształcenia studentów. 

E-learning jako element wspomagaj�cy dydaktyk�, a tak�e narz�dzie do komunikacji 
mi�dzy nauczycielem akademickim a studentem w trakcie trwania „przedmiotu” (kursu), 
mi�dzy studentami w grupie w trakcie trwania „przedmiotu” (kursu), narz�dzie do 
przekazywania i egzekwowania wiedzy. Spo�ród 22 respondentów 6 bibliotek potwierdziło, 
�e bierze udział w e-learningowym wspomaganiu nauczania w uczelni macierzystej. 

Wprowadzenie w uczelni e-learningowego wspomagania nauczania poci�ga za sob� wiele 
zmian organizacyjnych oraz nakładów finansowych. W celu prowadzenia kompleksowej 
obsługi nowej formy nauczania konieczne było opracowanie procedur i zapewnienie zaplecza 
technicznego, umo�liwiaj�cego prowadzenie kompleksowej obsługi organizacyjnej szkole�. 
Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych w 3 uczelniach powołano samodzielne jednostki 
organizacyjne do prowadzania e-learningu, w 2 przypadkach prowadzenie zdalnej formy 
nauczania powierzono istniej�cym agendom. Podobn� decyzj� podj�ły władze Politechniki 
Łódzkiej. Na podstawie decyzji Rektora powołano uczelniane centrum e-learningowe pod 
nazw� WIKAMP (Wirtualny Kampus). W jego skład wchodzi mi�dzy innymi Biblioteka PŁ. 
E-learning stał si� przestrzeni�, w której bibliotekarz ze swoimi dotychczasowymi 
umiej�tno�ciami stał si� po��dany. 
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Dost�p do baz danych i innych �ródeł elektronicznych

z komputerów w pracy 
25%
(16)

z komputerów w domu 
225
(14)

z komputerów 
w bibliotece

 28%
(17)

zarejestrowani 
w bibliotece 

u�ytkownicy maj� 
dost�p z dowolnego 

miejsca po weryfikacji
25%
(16)

 
Wykres 10. Dost�p do baz danych i innych �ródeł elektronicznych w polskich bibliotekach 

naukowych 
�ródło: badania własne 

Jego do�wiadczenie w kontaktach z u�ytkownikiem, swobodne posługiwanie si� dost�pnymi 
komunikatorami, do�wiadczenie w tworzeniu bibliotek cyfrowych, znajomo�� podstaw prawa 
autorskiego, umiej�tno�� posługiwania si� programami przeznaczonymi do tworzenia 
prezentacji elektronicznych okazały si� cenne równie� w tworzeniu centrum e-learningowego. 
Ponadto biblioteka, jako neutralne miejsce w uczelni, okazała si� jednostk� idealn� na 
potrzeby centrum WIKAMP-u. Biblioteki naukowe oferuj� swoim u�ytkownikom 
(pracownikom, słuchaczom studiów doktoranckich i studentom) dost�p do wybranych �ródeł 
elektronicznych (bibliograficznych baz danych, czasopism pełnotekstowych i innych 
dokumentów elektronicznych) z ró�nych miejsc. Odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy 
u�ytkownicy biblioteki maj� dost�p do baz danych i innych �ródeł elektronicznych 
udost�pnianych przez bibliotek�? wskazuj� na ró�ne mo�liwo�ci korzystania ze �ródeł 
elektronicznych, zawsze w zgodzie z zapisami licencyjnymi. Wi�kszo�� bibliotek dysponuje 
ju� oprogramowaniem, umo�liwiaj�cym weryfikacj� u�ytkowników na podstawie konta 
bibliotecznego w trybie online. Umo�liwienie czytelnikom korzystania z komercyjnych 
�ródeł informacji kupowanych przez bibliotek� z dowolnego miejsca jest wysoko oceniane 
przez �rodowisko pracowników naukowych i studentów uczelni. 

Na podstawie zawarto�ci stron internetowych, uzyskano informacj�, �e wszystkie 
biblioteki, do których skierowano ankiet� prezentuj� swoje zasoby w katalogach dost�pnych 
online za pomoc� systemów bibliotecznych. Interesuj�ca była wiedza, w jakim stopniu 
bibliotekarze wykorzystuj� funkcjonalno�ci posiadanych systemów w celu optymalizacji 
pracy. 
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Forma inwentarzy zbiorów zwartych

zarów no w  sposób 
elektroniczny jak i 

tradycyjny;23% (5)

w  postaci w ydruków  z 
systemu bibliotecznego

40% (9)

w  sposób tradycyjny w  
postaci ksi�g 

inw entarzow ych;
5% ( 1)

w  sposób elektroniczny 
poprzez generow anie 

przez system 
biblioteczny

 32% (7)

 
Wykres 11. Formy prowadzenia inwentarzy zbiorów zwartych w polskich bibliotekach 

naukowych 
�ródło: badania własne 

Na pytanie: W jaki sposób prowadzone s� w bibliotece inwentarze zbiorów zwartych? 
odpowiedzi respondentów były ró�ne. Zastanawiaj�ce jest, �e o ile inwentarze zbiorów 
zwartych s� prowadzone w wi�kszo�ci przypadków przy wykorzystaniu systemów 
bibliotecznych (s� prowadzone w wersji elektronicznej i drukowane raz lub 2 razy w roku 
z systemu bibliotecznego), to ju� inwentarze zbiorów ci�głych połowa respondentów tworzy 
w sposób tradycyjny w postaci ksi�g inwentarzowych. 

Odr�bnym zagadnieniem s� wydawnictwa elektroniczne (nie maj�ce postaci fizycznej), 
kupowane na własno�� przez biblioteki (wykr. 13). Słu�by finansowe uczelni protestuj� przed 
przyjmowaniem na tzw. maj�tek (wpisaniem do ksi�g inwentarzowych) zbiorów wirtualnych. 
Ponadto systemy biblioteczne wymagaj� w przypadku zasobów inwentaryzowanych podania 
numeru akcesji, sygnatury oraz kodu zbioru do udost�pnienia (kod kreskowy lub nr RFID). 
Wszystkie te elementy musz� si� znale�� na inwentaryzowanym materiale, co w przypadku 
zasobu cyfrowego jest niemo�liwe. Opisany mechanizm jest przyczyn� zachwiania 
dotychczasowej równowagi mi�dzy tzw. kosztami ksi�gowymi a maj�tkiem bibliotecznym. 
Coraz wi�cej wydatków biblioteki ponosz� na opłacenie usług (dost�p do baz 
pełnotekstowych i abstraktowych) przy jednocze�nie malej�cych wydatkach na zbiory 
inwentaryzowane. 

Sposób prowadzenia inwentarzy zbiorów ci�głych

w  postaci w ydruków
 z systemu 

bibliotecznego
18% (4)

w  sposób elektroniczny 
poprzez generow anie 

przez system 
biblioteczny

23% (5)

w  sposób tradycyjny 
w  postaci ksi�g 

inw entarzow ych
50% (11)

zarów no w  sposób 
elektroniczny

 jak i tradycyjny
9% (2)

 
Wykres 12. Formy prowadzenia inwentarzy zbiorów ci�głych w polskich bibliotekach 

naukowych 
�ródło: badania własne 
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Czy zakupione na własno�� wydawnictwa 
elektroniczne s� inwentaryzowane?

tak
50% (11)

nie, 
s� tylko 

katalogow ane
32% (7)

nie dotyczy 
18% (4)

 
Wykres 13. Inwentaryzacja wydawnictw elektronicznych zakupionych w polskich bibliotekach 

naukowych 
�ródło: badania własne 

 
Wi�kszo�� dost�pnych systemów bibliotecznych daje u�ytkownikowi szereg mo�liwo�ci 

dost�pnych w trybie online, m.in. mo�liwo�� samodzielnego sprawdzenia stanu własnego 
konta bibliotecznego, przedłu�enia terminu zwrotu wypo�yczonych ksi��ek czy 
zarezerwowania aktualnie niedost�pnej ksi��ki online. Wszystkie funkcjonalno�ci s� wysoko 
oceniane przez czytelników. 95% bibliotek uruchomiło funkcj� sprawdzania stanu konta, ale 
ju� tylko 68% spo�ród ankietowanych bibliotek pozwala czytelnikom na samodzielne 
przedłu�anie terminu zwrotu ksi��ek i 62% na rezerwacj� aktualnie wypo�yczonej pozycji. 

Niezwykle istotn� usług� oferowan� w bibliotekach jest mo�liwo�� wykonania kopii 
potrzebnego materiału (wykr. 14), zwłaszcza w postaci pliku elektronicznego dobrej jako�ci. 
W wi�kszo�ci bibliotek (59%) przyjmowane s� zlecenia na usług� sporz�dzenia skanów 
z materiałów bibliotecznych, a w 36% badanych bibliotek u�ytkownicy mog� samodzielnie 
skanowa� potrzebne �ródła. 
 

W jakiej formie u�ytkownik ma mo�liwo�� wykonania 
w bibliotece kopii potrzebnego materiału?

zlecenia w ykonania 
kserokopii
27% (14)

samodzielnie, 
w  formie skanu

15% (8)

samodzielnie, 
w  formie kserokopii

33% (17)

zlecenia w ykonania 
skanu

25% ( 13)

 
Wykres 14. Formy wykonania przez u�ytkownika kopii potrzebnego materiału w polskich 

bibliotekach naukowych 
�ródło: badania własne 



  Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? 178 

Nowym wyzwaniem dla bibliotek uczelnianych stało si� zapewnienie dost�pu do 
publikacji drukowanych w wersji elektronicznej (zdigitalizowanych) i ich archiwizacja. 
W ci�gu ostatnich 10 lat powstało w Polsce kilkadziesi�t bibliotek cyfrowych 
instytucjonalnych, regionalnych i dziedzinowych. Inicjatorami digitalizacji były przede 
wszystkim biblioteki szkół wy�szych. 91% ankietowanych bibliotek tworzy zasoby 
elektroniczne i udost�pnia je w bibliotekach cyfrowych. 

Biblioteki prowadz�ce prace digitalizacyjne z reguły prowadz� racjonaln� polityk� 
i digitalizuj� te zbiory, które powinny zosta� zachowane ze wzgl�du na ich warto�� dla 
kultury i historii nauki oraz niezb�dne czytelnikom w procesie naukowym, badawczym 
i dydaktycznym. 

Tendencj� współczesno�ci jest działanie na rzecz jak najszerszego, nieodpłatnego 
i nieograniczonego udost�pniania wyników bada� naukowych. Narz�dziami realizacji ww. 
celu s� repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe. 

Na pytanie: Czy biblioteka bierze udział w tworzeniu repozytorium uczelnianego? tylko 
32% bibliotek odpowiedziało, �e uczestniczy w ich tworzeniu. 

W wielu szkołach wy�szych na �wiecie tworzone s� repozytoria instytucjonalne, 
w których archiwizowane s� wszystkie dokumenty „wytwarzane” w uczelni w ramach 
działalno�ci słu�bowej: wyniki prowadzonych bada�, sprawozdania, preprinty i postprinty 
artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, rozprawy doktorskie, habilitacyjne 
a czasami równie� prace dyplomowe. Zaopatrzone w metadane, s� wyszukiwalne i dost�pne 
szeroko lub z okre�lonymi ograniczeniami. 

Podsumowanie i wnioski 
Technologia informatyczna wprowadziła w bibliotekach rewolucj� jako�ciow� i stała si� 

szans� na unowocze�nienie skostniałych form pracy. Usprawniła realizacj� tradycyjnych prac 
bibliotecznych i zach�ciła bibliotekarzy do otwarto�ci na nowe zadania. Potrzeby �rodowiska 
czytelników stały si� najistotniejsze w pracy bibliotek naukowych, a stałe badanie poziomu 
satysfakcji z oferowanych usług wpływa na podnoszenie jako�ci obsługi u�ytkowników. 
Profesjonalna, nowoczesna, dobrze działaj�ca biblioteka, oferuj�ca dost�p do �ródeł 
informacji jest dzi� niezwykle wa�nym elementem „walki” szkół wy�szych o studenta. 
Zakres wprowadzanych zmian technologicznych ma w ocenie nowoczesno�ci biblioteki 
najistotniejsze znaczenie. 

Wyprowadzenie katalogów bibliotecznych z szuflad z kartami było pierwszym sygnałem 
zachodz�cych zmian. Mo�liwo�� zdalnego sprawdzenia dost�pno�ci poszukiwanej pozycji 
w zbiorach bibliotecznych, jej zarezerwowanie do wypo�yczenia a potem samodzielne 
przedłu�enie terminu zwrotu oszcz�dzaj� czas u�ytkowników i sprawiaj�, �e ich satysfakcja 
z jako�ci usług ro�nie. Oferta �ródeł elektronicznych, do których u�ytkownik ma zapewniony 
dost�p z dowolnego miejsca jest coraz wi�ksza, a informacja o ofercie coraz skuteczniejsza. 
Jednak w efekcie działa� pustoszej� tradycyjne czytelnie biblioteczne, co dla bibliotekarzy 
jest sygnałem niepokoj�cych tendencji. Systematycznie spadaj� wska�niki odwiedzin 
w czytelniach na rzecz logowa� do stron bibliotek cyfrowych i stron z zasobami 
elektronicznymi, do których biblioteki organizuj� dost�py. Czytelnik staje si� anonimowy. 
Zmienia si� tak�e wizerunek zawodu bibliotekarza – decyduj�cy wpływ na nowe postrzeganie 
bibliotekarza maj� zmiany w organizacji pracy bibliotek, nowe zbiory biblioteczne, 
automatyzacja i komputeryzacja. Zawód bibliotekarza ewoluuje, a od pracowników biblioteki 
oczekuje si� znajomo�ci obsługi komputera i wykorzystywanych programów, umiej�tno�ci 
biegłego poruszania w Internecie, zdolno�ci interpersonalnych, public relations, znajomo�ci 
j�zyków obcych i kreatywno�ci. Ju� dzi� o bibliotekarzu mówi si�, �e jest to: specjalista 
informacji, profesjonalista informacji, mened�er informacji, infobroker. Biblioteki przejmuj� 
na siebie nowe obowi�zki, co poci�ga za sob� konieczno�� zatrudniania specjalistów. 
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Bibliotekarze zakładaj� filie swoich bibliotek na wyspach Second Life i pod postaci� 
awatarów prezentuj� u�ytkownikom cyfrowe zbiory, udzielaj� informacji, buduj� wirtualne 
wystawy i organizuj� szkolenia i konferencje. By� mo�e „wirtualny bibliotekarz” udzielaj�cy 
informacji bibliotecznych innym „awatarom” b�dzie szans� na uatrakcyjnienie pracy 
i przyci�gniecie u�ytkowników do biblioteki. 

Niew�tpliwie konieczno�ci� jest wprowadzenie w bibliotekach zmian organizacyjnych, 
zbudowanie struktur dostosowanych do nowych zada�. 

Dotychczasowe struktury organizacyjne s� dostosowane do wypełniania tradycyjnych 
funkcji biblioteki. Ilustruj� je cho�by nazwy oddziałów: gromadzenia, opracowania, 
udost�pniania zbiorów, wydawnictw ci�głych, informacji naukowej, systemów 
informatycznych czy kontroli ksi�gozbioru (na podstawie struktury Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej, rys. 1). W tym systemie organizacyjnym realizuje si� ju� tak�e nowe zadania, które 
s� wpisane w zakresy obowi�zków pracowników w oddziałach (np. promocja). 
Jednak profesjonalne podej�cie do nowych działa� wymaga powołania zespołów do ich 
realizacji. 

 
Rysunek 1. �ródło: badania własne 

Rysunek 2 jest modelow� ilustracj� nowej struktury organizacyjnej na przykładzie 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Zało�eniem ewentualnych zmian jest utrzymanie 
zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a powołanie zespołów roboczych czy nowych 
oddziałów ma si� odbywa� w ramach przesuni�� z oddziałów, których dotychczasowe 
zadania ulegaj� naturalnej redukcji. W nowej rzeczywisto�ci ci��ar funkcjonowania w sposób 
naturalny przesuwa si� na zadania wypełniane przez tzw. Zespoły Zadaniowe. To ich praca 
tworzy now� „wirtualn�” jako�� w bibliotekach i to wła�nie ta jako�� podlega pozytywnej 
ocenie władz uczelni i samych u�ytkowników. Poprzez te działania budowana jest silna 
pozycja biblioteki w uczelni jako centrum informacji naukowej. 

Strzałki skierowane do oddziałów tradycyjnych na rysunku 2 sugeruj� nabór 
pracowników do zespołów zadaniowych, a strzałki czerwone �cisł� współprac� mi�dzy 
zespołami. 2 spo�ród zespołów: ds. e-learningu i Uczelniany Punkt Personalizacji (produkcja 
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i dystrybucja Elektronicznych Legitymacji Studenckich) oprócz współpracy z oddziałami 
Biblioteki �ci�le współpracuj� z innymi jednostkami uczelni. 

 
Rysunek 2. �ródło: badania własne  

W nowoczesnej bibliotece coraz istotniejsza staje si� „atrakcyjna” forma komunikacji. 
Wa�ne, aby ta forma była skuteczna zarówno dla u�ytkownika, jak i bibliotekarza. 
Podobnie jak strona domowa biblioteki w Internecie, która oprócz funkcji komunikatora 
zapewnia bibliotece atrakcyjno�� medialn� i promocj� usług. Na jako�� tworzonej strony 
wpływa wiele czynników: ró�norodno�� zamieszczonych materiałów, ich ilo�� oraz warto�� 
informacyjna, atrakcyjno�� wizualna, ale przede wszystkim czytelna architektura. 

Wa�nym zadaniem dla bibliotekarzy jest umiej�tny dobór informacji oraz organizowanie 
dost�pu w sposób zapewniaj�cy przejrzysto��. W ostatnim czasie zwraca uwag� brak na 
stronach domowych bibliotek informacji o nabytkach drukowanych, komunikaty dotycz� 
głównie dost�pów testowych do najnowszych �ródeł elektronicznych lub kupnie nowych 
�ródeł elektronicznych. Równie rzadko na pierwszych stronach domowych bibliotek 
w głównym oknie znajduje si� �cie�k� dost�pu do katalogu bibliotecznego – bibliotekarze 
zapominaj�, �e u�ytkownik na stron� biblioteki zagl�da głównie po to, aby wyszuka� 
w zbiorach bibliotecznych interesuj�c� pozycj�. Trzeba pami�ta�, �e jednak główny zr�b 
bibliotecznych zbiorów stanowi� zbiory drukowane. 

Na tle opisanych zmian zwi�zanych z wirtualizacj� działa� bibliotecznych zanika 
niekorzystne wra�enie biblioteki tradycyjnej w uczelni, a tak�e nieuzasadnione przekonanie, 
�e w bibliotece mo�e pracowa� ka�dy, bez specjalnych kwalifikacji. Aktywne wł�czanie si� 
w inicjatywy uczelniane, skuteczne poszukiwania nowych rozwi�za� plasuj� bibliotek� w�ród 
strategicznych jednostek uczelni. 

Odpowied� na przewrotne pytanie zawarte w tytule referatu: Czy awatar bibliotekarza 
stanie si� antidotum na problemy biblioteki naukowej XXI wieku? jest jednoznaczna – tak, 
mo�e si� sta� lekarstwem na biblioteczne problemy pod pewnymi warunkami: 
1. zadania biblioteki zwi�zane z wirtualizacj� bibliotecznej rzeczywisto�ci b�dzie 

wykonywa� profesjonalnie przygotowana i zorganizowana kadra, 
2. nowe zadania b�d� realizacj� potrzeb �rodowiska uczelni macierzystej i b�d� odpowiadały 

ogólno�wiatowym tendencjom. 
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Najwa�niejsze pytanie, na które musimy sobie wszyscy odpowiedzie�, to jak� lub jakie 
chcemy mie� biblioteki. Jakie im wyznaczymy zadania w zakresie gromadzenia zbiorów, ich 
udost�pniania i obsługi informacyjnej. Jedno jest pewne – biblioteka nadal b�dzie pełni� 
swoj� misj� i wykonywa� swoje zadania, lecz b�dzie to si� odbywa� w nowym otoczeniu 
wirtualnym. Bibliotekarze b�d� musieli si� pogodzi� z tendencj� odchodzenia czytelnika od 
pracy w czytelniach bibliotecznych. 

Zaistnienie rzeczywisto�ci wirtualnej z jej informatyczn� technologi� wpływa pozytywnie 
na: usprawnienie realizacji tradycyjnych prac bibliotecznych i obiegu dokumentów, 
usprawnienie obsługi czytelnika, usprawnienie (a mo�e tylko na uatrakcyjnienie) komunikacji 
z czytelnikiem, rozszerzenie oferty usług bibliotecznych, utrzymanie pozycji biblioteki jako 
centrum informacji w uczelni, zwolnienie miejsca w magazynach bibliotecznych, 
opracowanie nowych wska�ników efektywno�ci działania bibliotek. Tak wi�c, mimo 
obecnych kłopotów: spadku odwiedzin w czytelniach bibliotecznych, powstania w uczelni 
wra�enia, �e biblioteka jest niepotrzebna, zwi�kszania wydatków na nowe technologie przy 
generalnym ograniczaniu �rodków finansowych, konieczno�ci wprowadzania zmian 
organizacyjnych w bibliotekach, konieczno�ci permanentnego podnoszenia jako�ci usług oraz 
konieczno�ci bycia w stałej gotowo�ci do oceniania, zmieniona biblioteka naukowa 
w wirtualnym �wiecie wydaje si� by� niezb�dna dla �rodowiska pracowników nauki 
i studentów. 
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Will librarian avatar become the antidote to the 21st century 
library problems? 

Life is getting a virtual dimension in many aspects: banks, shops, learning, personal details, 
and yes (!), within the last 10 years also libraries in the form of digital collection placed on 
the Internet. 
Virtualisation of the most traditional fields – libraries – is without question only the matter 
of time. Moreover, we are able to imagine that! Which arguments will be used in order to give 
the reasons to the qualitative change of the libraries functioning? In which direction changes 
may come and how quickly will proceed? Finally, whether these transformations are wanted by 
the users of libraries and by librarians themselves? Let’s try to think about and consider 
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the processes, which await us. Our considerations will be based on the comparison of real 
statistics of both traditional and electronic resources usage. 
The results of survey, carried out in Polish academic libraries, which concern the qualitative 
changes, will be analyzed, too. 
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Zał�cznik nr 1 ANKIETA 
 
1. Prosz� poda� profil szkoły, w której funkcjonuje biblioteka 
o politechnika 
o uniwersytet 
o wy�sza szkoła artystyczna (sztuk plastycznych, filmowa, muzyczna) 
o uniwersytet lub akademia medyczna 
o inna 
 
2. Jakie formy komunikacji wykorzystuje biblioteka w kontaktach z u�ytkownikami (w celu 

przekazywania informacji o usługach, szkoleniach, prezentacjach, powiadomieniu 
o upływie terminu zwrotu wypo�yczonych ksi��ek, udzielaniu informacji i innych)? 

o droga pocztowa 
o e-mail 
o sms 
o telefonicznie 
o czat 
o gadu-gadu 
o skype 
o formularz: zapytaj bibliotekarza 
o e-bibliotekarz 
 
3. W jaki sposób biblioteka prowadzi przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku 

studiów? 
o tradycyjnie w formie zaj�� stacjonarnych 
o online w formie prezentacji PowerPoint lub filmu umieszczonego na stronie internetowej 

biblioteki 
o z wykorzystaniem oprogramowania e-learningowego 
o mieszany: tradycyjnie i z wykorzystaniem oprogramowania e-learningowego 

 
4. Czy biblioteka uczestniczy w e-learningowym wspomaganiu nauczania w uczelni 

macierzystej? 
o tak 
o nie 

 
5. Czy w zwi�zku z wprowadzeniem w uczelni e-learningu powołano now� jednostk� 

organizacyjn�? 
o tak 
o nie 
o nie dotyczy 
 
6. Czy powołana nowa jednostka organizacyjna jest? 
o samodzieln� jednostk� uczelni 
o jednostk� w strukturze biblioteki 
o jednostk� w strukturze innej jednostki uczelni 
o jednostk� spoza uczelni 
o nie dotyczy 
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7. Czy w zwi�zku z wprowadzeniem e-learningu w uczelni zwi�kszono liczb� osób 
z wykształceniem informatycznym w bibliotece? 

o tak 
o nie 
o nie dotyczy 
 
8. Jakie formy monitowania czytelników stosuje biblioteka? 
o monity standardowe (druki) rozsyłane poczt� 
o monity automatycznie generowane i rozsyłane przez system na adresy e-mailowe 
o monity automatycznie generowane i rozsyłane przez system w postaci sms-ów 
o inne 

 
9. Czy u�ytkownicy biblioteki maj� dost�p do baz danych i innych �ródeł elektronicznych 

udost�pnianych przez bibliotek�? 
o z komputerów w bibliotece 
o z komputerów w domu 
o z komputerów w pracy 
o zarejestrowani w bibliotece u�ytkownicy maj� dost�p z dowolnego miejsca po weryfikacji 
o nie dotyczy 

 
10. W jaki sposób prowadzone s� w bibliotece inwentarze zbiorów zwartych? 
o w sposób tradycyjny w postaci ksi�g inwentarzowych 
o w sposób elektroniczny poprzez generowanie przez system biblioteczny 
o w postaci wydruków z systemu bibliotecznego 
o zarówno w sposób elektroniczny jak i tradycyjny 

 
11. W jaki sposób prowadzone s� w bibliotece inwentarze zbiorów ci�głych? 
o w sposób tradycyjny w postaci ksi�g inwentarzowych 
o w sposób elektroniczny poprzez generowanie przez system biblioteczny 
o w postaci wydruków z systemu bibliotecznego 
o zarówno w sposób elektroniczny jak i tradycyjny 

 
12. Czy zakupione na  własno��  wydawnictwa  elektroniczne  (ksi��ki,  czasopisma)  s�  
       inwentaryzowane? 
o tak 
o nie, s� tylko katalogowane 
o nie dotyczy 

 
13. Czy u�ytkownik ma mo�liwo�� sprawdzenia stanu konta bibliotecznego online? 
o tak 
o nie 
o nie dotyczy 

 
14. Czy u�ytkownik ma mo�liwo�� samodzielnego przedłu�enia terminu zwrotu 

wypo�yczonych ksi��ek (w trybie online)? 
o tak 
o nie 
o nie dotyczy 
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15. Czy u�ytkownik ma mo�liwo�� zarezerwowania w trybie online aktualnie wypo�yczonej 
ksi��ki? 

o tak 
o nie 
o nie dotyczy 

 
16. W jakiej formie u�ytkownik ma mo�liwo�� wykonania w bibliotece kopii potrzebnego 

materiału? 
o samodzielnie, w formie kserokopii 
o zlecenia wykonania kserokopii 
o samodzielnie, w formie skanu 
o zlecenia wykonania skanu 

 
17. Czy biblioteka tworzy bibliotek� cyfrow�? 
o tak 
o nie 
 
18. Czy biblioteka bierze udział w tworzeniu repozytorium uczelnianego? 
o tak 
o nie 
 
19. Uwagi i komentarze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




