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Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Od 2006 roku w Polsce prezydent 
międzynarodowej organizacji International Society for 
Knowledge Organization (ISKO) oraz krajowy przedstawiciel 
International Information Centre for Terminology we Wiedniu 
(INFOTERM-u). Autor ponad 300 opracowań naukowych z 
zakresu nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, w tym 
języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz ekologii 
informacji. Autor książek m.in.: Słowa kluczowe (2010), 
Ekologia informacji (2014) oraz redaktor naukowy „Nauki o 
informacji” (2016) i „Zarządzania informacją” (2019).



Streszczenie
Wielowymiarowość przestrzeni w bibliotece naukowej 

XXI wieku

Celem prezentacji jest identyfikacja, opis i interpretacja różnych 
przestrzeni, w ramach których funkcjonuje współczesna biblioteka 
naukowa. Identyfikacji i opisu tych przestrzeni dokonano za pomocą 
analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodą obserwacji. Ustalono, 
że współczesna biblioteka akademicka charakteryzuje się 
wielorakością i różnorodnością przestrzeni, w których funkcjonuje. 
Przeprowadzone badania i analiza pozwoliły to na wieloaspektowe 
spojrzenie  na bibliotekę akademicką i przedstawienie jej w postaci 
wielowymiarowej struktury. Egzemplifikacji dokonano na 
przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie.

Słowa kluczowe: Biblioteki naukowe XXI wieku. Biblioteki 
akademickie. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. Ekologia informacji. Funkcja 
informacyjna biblioteki.



Plan:

1. Płaszczyzny działalności akademickiej 
biblioteki technicznej AGH.

2. Przestrzeń informacyjna biblioteki AGH jako 
biblioteki akademickiej.

3. Przestrzeń infoekologiczna Biblioteki Głównej  
AGH jako biblioteki akademickiej.

4. Biblioteka Główna AGH jako specjalistyczna 
biblioteka naukowa w zakresie nauk 
technicznych.

5. Podsumowanie.

6. Bibliografia.



Naukowa biblioteka akademicka

(a taką jest w naszym przypadku Biblioteka 

Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie) 

to struktura 

wieloprzestrzenna/wielowymiarowa

podobna do kostki Rubika



Płaszczyzny działalności akademickiej 

technicznej Biblioteki Głównej AGH

Przestrzeń wiedzy/nauki;

Przestrzeń inspiracji;

Przestrzeń rozwoju;

Przestrzeń architektoniczna.



Inne wymiary biblioteki akademickiej

Chronologiczny;

Dydaktyczny;

Dziedzinowy;

Ekonomiczny/finansowy;

Historyczny;

Infoekologiczny;

Informacyjny;

Marketingowy;

Międzynarodowy;

Organizacyjny;

Personalny;

Prawny;

Promocyjny;

Społeczny;

….



Nowa przestrzeń informacyjna

i potrzeba jej zagospodarowania 

w bibliotece akademickiej

Zmiany w warsztacie pracy biblioteki akademickiej;

Zmiany w rodzajach i jakości usług bibliotecznych;

Problem oceny jakości informacji i efektów 
działalności bibliotecznej;

Zmiany organizacyjne biblioteki;

Zmiany sposobów dostępu do zasobów biblioteki;

Ogromna dynamika zmian w czasie i przestrzeni;

Konieczność dygitalizacji zbiorów bibliotecznych;

Wszechobecny Internet;

…



Przestrzeń informacyjna Biblioteki 

Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie jako biblioteki akademickiej

Współcześnie dominującą tendencją jest traktowanie 
akademickiej biblioteki naukowej nie jako miejsca 
gromadzenia zbiorów, ale jako centrum 
informacyjnego uczelni, gdzie dostępna jest i 
rozpowszechniana - przy wykorzystaniu różnych 
nośników, środków i kanałów - wszelkiego rodzaju 
informacja naukowo-techniczna. 

Zasadniczym zadaniem bibliotek jest udostępnianie 
przede wszystkim pierwotnej informacji w postaci 
dokumentu, ale funkcja informacyjna jest znacznie 
szersza i polega na pośredniczeniu między twórcą 
informacji a jej użytkownikiem (metainformacja).



Przestrzeń infoekologiczna Biblioteki 

Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie jako biblioteki akademickiej

Biblioteka na tej płaszczyźnie ma do zrealizowania szereg ważnych zadań. 
Są to m.in.: edukacja informacyjna i medialna, propagowanie kultury 
informacyjnej i ekokultury, budowanie zaufania do informacji, pomoc w 
zagospodarowaniu potrzeb intelektualnych i duchowych czytelników, 
profilaktyka informacyjna.

Praktyczne działania na rzecz ekologii informacji w bibliotece polegają na 
zwiększaniu świadomości informacyjnej człowieka jako podmiotu w 
procesach informacyjnych, ochronie człowieka przed jego 
uprzedmiotawianiem za pomocą informacji (manipulacje), rozwijaniu 
kompetencji informacyjnych człowieka umożliwiających mu racjonalne 
zarządzanie informacją, panowanie nad nadmiarowością informacji, 
uniezależnianie się od niepożądanych wpływów informacji, zwłaszcza 
od manipulacji ludzkimi postawami i zachowaniami, 
wychowaniu/edukacji do odpowiedzialności za tworzenie/generowanie, 
przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji, 
równoważeniu rozwoju człowieka w świecie techniki, technologii i 
informacji, umiejętnym wykorzystywaniu informacji do budowania 
indywidualnej i zbiorowej wiedzy dla indywidualnego i wspólnego dobra 
ludzkości.
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Biblioteka to nowa szansa na zdrowy oddech 

informacyjny w publicznej i indywidualnej 

przestrzeni informacyjnej



Biblioteka Głowna Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie jako specjalistyczna 

biblioteka  naukowa w zakresie nauk 

technicznych

Biblioteka jest dostawcą usług informacyjnych z tego zakresu, co 
wymaga od bibliotekarzy wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej.

Jest skierowana przede wszystkim do osób zatrudnionych na AGH, a 
więc uczelni, przy której działa;

Bibliotekarze są zaangażowani w realizację celów tej instytucji, znają 
jej personel;

Działalność informacyjna jest dostosowana do potrzeb pracowników 
naukowo-badawczych jako jej użytkowników, a także studentów 
kierunków technicznych na tej uczelni;

Bibliotekarze dostarczają im relewantną, sprofilowaną literaturę.

http://2.bp.blogspot.com/-B_2gXfI2o1I/UQmG-e_mOMI/AAAAAAAABLM/vDYvCqTLYpU/s1600/durszlak.jp
http://2.bp.blogspot.com/-B_2gXfI2o1I/UQmG-e_mOMI/AAAAAAAABLM/vDYvCqTLYpU/s1600/durszlak.jp


Biblioteka Główna Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie jako specjalistyczna 

biblioteka naukowa w zakresie nauk 

technicznych
Biblioteka jest dostawcą usług informacyjnych, co wymaga od 

bibliotekarzy wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej.

Bibliotekarze muszą interesować się aktualnymi kierunkami rozwoju 
dyscyplin uprawianych na tej uczelni;

Pozostają w stałym kontakcie z pracownikami tej uczelni, naukowcami, 
aby wspierać ich w podejmowanych zadaniach: badaniach i projektach 
poprzez dopasowany zbiór publikacji;

Istotne są kontakty z ekspertami wykorzystywane w pozyskiwaniu 
literatury i informacji;

Zadania bibliotekarzy nie ograniczają się jedynie do gromadzenia 
zbiorów, zmierzają także w kierunku aktywnego doradztwa 
informacyjnego i ewaluacyjnego.



Biblioteka Głowna Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie jako specjalistyczna 

biblioteka naukowa w zakresie nauk 

technicznych
Bibliotekę należy zatem rozwijać w centrum zarządzania wiedzą, w którym oprócz 

jej przechowywania są realizowane również funkcje organizujące informacje.

W tego typu placówkach rola bibliotekarza sprowadza się do tzw. 
„entrepreneurial librarian”, czyli pracownika, który dzięki odpowiedniemu 
zarządzaniu danymi realizuje cele organizacji i przyczynia się do jej sukcesów, 
a przedstawiając w odpowiedniej formie zgromadzone materiały współtworzy 
rozwój firmy, dziedziny, gospodarki.

Aktywność bibliotekarza sprowadza się tu do czterech następujących 
obszarów działań:

- Wyszukiwanie relewantnych informacji;

- Analiza wyników z uwzględnieniem streszczania poszczególnych treści;

- Wyszukiwanie nowych rozwiązań stosowanych w poszczególnych 
dziedzinach;

- Monitoring rozwoju dyscyplin, implementacji nowych rozwiązań, pojawiających 
się tendencji w poszczególnych specjalizacjach.



Biblioteka Głowna Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie jako specjalistyczna 

biblioteka naukowa w zakresie nauk 

technicznych
Dzięki takiemu działaniu bibliotekarze stają się członkami różnego rodzaju 

zespołów projektowych, biorą w nich udział na każdym etapie pracy. 

Działalność bibliotekarzy polega także na kształceniu kompetencji 
informacyjnych, organizacji szkoleń z zakresu źródeł elektronicznych i 
możliwości wyszukiwawczych, zarządzania danymi oraz wsparciu 
publikacyjnym.

Specjalistyczne biblioteki akademickie coraz częściej przyjmują zatem formę 
bibliotek badawczych.

Koncepcja ich organizowania jest stosunkowo młoda. Pojawiła się dopiero na 
przełomie lat 70. i 80. XX wieku w pracach Bernarda Fabiana dotyczących 
innowacyjnych działań bibliotecznych w zakresie dostarczania informacji 
naukowej (B. Fabian: Książka, biblioteka i badania humanistyczne. Goettingen 
1983).



Podsumowanie

W powyższym świetle rysuje się wizja Biblioteki Głownej AGH jako 
nowoczesnej placówki naukowej, dbającej przede wszystkim o wysoki 
poziom usług skierowanych do jej potencjalnych użytkowników. 
Z biblioteki o bardzo wysokich standardach technologicznych biblioteka ta 
staje się stopniowo miejscem pełnym nowinek technicznych i 
specjalistycznych przekształcając się przez to w nowoczesne centrum 
dostępu do wiedzy, główne o charakterze technicznym (biblioteka 
wirtualna, biblioteka cyfrowa)  i ważny ośrodek życia społecznego w sensie 
wspomagania badań naukowych inspiracji nowych innowacyjnych 
pomysłów projektowych i konstrukcyjnych a także promocji tej wiedzy na 
zewnątrz. 
Z pewnością Bibliotekę Główną AGH czekają ciągłe a czasem drastyczne 
zmiany na wszystkich wymienionych w tekście płaszczyznach. Jakie i kiedy 
one nastąpią najpewniej zdecyduje rozwój technologiczny oraz środki 
finansowe, ale także wola polityczna oraz świadomość i presja społeczna 
potrzeby takiej a nie innej biblioteki, które mogą zahamować nawet 
najszybciej rozwijającą się technologię.
Biblioteka Głowna AGH to nie tylko – jak to trafnie określił Władysław 
Piasecki - ciągle bijące serce tej uczelni, jej integralna część, lecz także 
bezcenny skarb, który trzeba cenić, stale pielęgnować i chronić.



Pora kończyć?
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