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34 Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Od 1985 roku, 8 maja świętowany jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie,
skierowane pierwotnie tylko do bibliotekarzy, stało
się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek.
W tych dniach biblioteki oferują imprezy, spotkania i inne akcje promocji czytelnictwa. Hasłem tegorocznej edycji była (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.
Tydzień Bibliotek to inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotek Polskich, która trwa od 8 do 15 maja i ma na celu:
• popularyzację wiedzy o roli bibliotek i ośrodków
informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki,
• podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
• promocję czytelnictwa i zainteresowania książką oraz
nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich
kręgach polskiego społeczeństwa,
• upowszechnianie w społeczeństwie świadomości
o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji.
Jak pisze w swoim artykule dr Renata Malesa: Historia zawodu bibliotekarza jest tak długa jak historia bibliotek,
ale przez lata istniał on jedynie jako zajęcie, profesja i dopiero w XVIII wieku zaczął się krystalizować jako zawód. Jednak o jego całkowitym ukształtowaniu można mówić dopiero
w II połowie XIX wieku, o czym świadczy powstanie pierwszych organizacji zawodowych i szkół bibliotekarskich. W Polsce grupa zawodowa bibliotekarzy ukształtowała się, podobnie
jak w całej Europie, z pracowników bibliotek naukowych wyższych uczelni lub bibliotek fundacyjnych i rodowych. Bibliotekarze z bibliotek uczelnianych należeli do grupy urzędników
państwowych, natomiast pracownicy bibliotek fundacyjnych
i rodowych nigdy nimi nie byli. W kształtowaniu się tego zawodu można wyróżnić dwa okresy: 1795–1831 i 1832–1914.
Do pracy w bibliotece zatrudniano osoby będące przedstawicielami różnych profesji: nauczycieli, naukowców, literatów itp. Już
w XIX wieku wykształciła się pewna hierarchia służbowa; pojawiły się stanowiska kustosza, kuratora skryptora i asystenta.
Dzień Bibliotekarza jest okazją do przedstawienia
dokonań i zawodowych osiągnięć bibliotekarzy, do rozmów o tym, jak zmienia się bibliotekarstwo i biblioteki,
jak zmienia się zawód bibliotekarza i jego rola we współczesnym świecie. Według Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego, bibliotekarstwo to: praktyczna
umiejętność realizacji procesów bibliotecznych, a więc bibliotekarz jest praktykiem, który uprawia tę profesję. To osoba,
która jest zatrudniona w bibliotece albo posiada odpowiednie
kwalifikacje do takiej pracy. Odpowiada to kategoriom zawodu wykonywanego i wyuczonego.
Wraz ze zmianami potrzeb użytkowników i kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego od pracowników
bibliotek wymaga się dostosowania do nowej sytuacji.
Dlatego zawód ten podlega nieustannym przemianom.
A nazwa, bibliotekarz, uznawana jest często za niezharmonizowaną z wymaganymi umiejętnościami i oczekiwaniami wobec tego zawodu. Bibliotekarze borykają się
również z licznymi stereotypami o sobie i zawodzie, jaki
wykonują. Ale kiedy użytkownik spojrzy na nas, odrzucając te zakotwiczone w świadomości stereotypy, zoba40
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czy człowieka otwartego i kreatywnego. Nowoczesny bibliotekarz musi się dobrze czuć w różnorodnych rolach
i być komunikatywny. Bibliotekarz to od wielu lat nie tylko „strażnik książek”, ale broker informacji, osoba, która
prowadzi czytelnika przez zasoby biblioteczne, uczy, jak
efektywnie wykorzystywać zbiory tradycyjne i elektroniczne biblioteki. Bibliotekarz akademicki to osoba, która
dodatkowo pomoże w zgromadzeniu bibliografii do pracy
licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej. Nauczy korzystania z elektronicznych baz i wesprze w obliczeniu dorobku naukowego. Wiedza, umiejętności i zaangażowanie
bibliotekarzy powodują, że biblioteki akademickie są coraz częściej postrzegane jako partner w procesie naukowo-dydaktycznym uczelni.
Chcąc sprostać wymogom i oczekiwaniom użytkowników, pracownicy Oddziału Informacji Naukowej prowadzą szkolenia: od podstawowego, zwanego przysposobieniem bibliotecznym, do szkoleń i ćwiczeń tematycznych
przeprowadzanych na życzenie wykładowców lub wydziałów. Na przełomie września i października 2017 roku
bibliotekarze przeprowadzili 11 zaplanowanych szkoleń,
w których wzięło udział 885 studentów pierwszego roku
z Wydziałów: Mechatroniki i Lotnictwa, Elektroniki, Logistyki i Mechaniki. Dla pracowników i studentów WAT
bibliotekarze przeprowadzili w 2017 roku 8 szkoleń specjalistycznych, w których wzięły udział 164 osoby.
Bibliotekarze Wojskowej Akademii Technicznej od lat
wpisują się w nowoczesne trendy bibliotekarskie. W Bibliotece Głównej WAT zatrudnionych jest 35 osób,
a wśród nich jest: 12 kustoszy, 8 starszych bibliotekarzy i 7 bibliotekarzy. Większość z pracowników posiada
wykształcenie wyższe kierunkowe. Pracownicy BG WAT
nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, cyklicznie biorą
udział w konferencjach, szkoleniach i webinariach dotyczących obsługi baz elektronicznych i baz wiedzy, a także
dotyczących prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, efektywnego rekrutowania pracowników, crowdsourcingu. Wzięli udział w 36 szkoleniach, które trwały
łącznie 407,5 godzin.
Bibliotekarze BG WAT są autorami licznych artykułów m.in. w: „Głosie Akademickim”, czasopismach branżowych i materiałach konferencyjnych. Współtworzą bazy
danych typu: BazTech (bibliograficzno-abstraktowa baza
danych o polskich czasopismach technicznych); NUKAT
(Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) i Baza Wiedzy WAT. Przygotowują również cykliczny Informator
BG WAT. Aktywnie działają w warszawskim środowisku
bibliotekarskim, uczestnicząc w działaniach SBP (Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).
Mamy nadzieję, że nasze starania przyczynią się do lepszego postrzegania zawodu bibliotekarza oraz Biblioteki
Głównej WAT. Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy i wiedzy.
Iwona Piwońska
Bibliografia:
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