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Sukces to praca zespołowa
Z dr Bogumiłą Konieczny-Rozenfeld – dyrektor 

Biblioteki WAT rozmawia Hubert Kaźmierski

Niedawno świętowaliśmy sześćdziesięciolecie Bi-
blioteki WAT. To symboliczna rocznica – Biblioteka 
jako jednostka powstała równocześnie z Akademią.

Bogumiła Konieczny-Rozenfeld: Biblioteka po-
wstała w 1951 roku, a budynek przy Kaliskiego 19 został 
oddany w 1957 roku i od tamtej pory jesteśmy właśnie 
w tym miejscu.

„Sześćdziesięcioletnia biblioteka” – to sformu-
łowanie budzi skojarzenie z drewnianymi regała-
mi, na których stoją zakurzone i zaczytane książki. 
Tymczasem nasza biblioteka wygląda i funkcjonuje 
nowocześnie: jest dostęp do wielu elektronicznych 
baz danych, możliwość zamówienia i wypożyczenia 
przez Internet, książki elektroniczne…

B.K.R.: Biblioteka przechodziła różne etapy rozwoju. 
Trzy lata temu zakończył się trzyletni remont i ze stare-
go wyposażenia zostały tylko stoliki w czytelniach, które 
nawiązują do starego wystroju, poza tym wszystko w Bi-
bliotece jest nowe: każdy sprzęt, każdy regał. Stało się to 
dzięki staraniom władz Akademii oraz dofinansowaniu Unii 
Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego, więc jesteśmy 
w zasadzie nową biblioteką, więc zestawienie „sześćdzie-
siąt lat” i „zakurzone regały” mija się z rzeczywistością.

Baz elektronicznych rzeczywiście mamy dużo – w środo-
wisku bibliotecznym jesteśmy postrzegani jak jedna z najle-
piej wyposażonych bibliotek technicznych. Chociaż jesteśmy 
stosunkowo niewielką jednostką biblioteczną, dysponujemy 
ogromnym zasobem źródeł elektronicznych.

Zauważyłem, że Biblioteka jest nie tylko no-
woczesna, ale wszechstronna i przyjazna czytelni-
kom – gdy poprosiłem o nowe wydanie Wielkiego 
Słownika Ortograficznego, bardzo szybko je zamó-
wiono i zadzwoniono z informacją, że już mogę go 
wypożyczyć. Miłą niespodzianką była też dostęp-
ność (w bibliotece uczelni technicznej i wojskowej) 
książek nietechnicznych – z zakresu edytorstwa  
oraz beletrystyki.

B.K.R.: Realizujemy zamówienia i zapotrzebowania 
z różnych źródeł. W naszym systemie elektronicznym jest 
zakładka Poleć książkę do zakupu – i sugestie o zakup kon-
kretnej pozycji są realizowane. System identyfikuje, kto 
potrzebuje książki i prawie od razu zamówienie jest re-
alizowane. Więc skoro było zapotrzebowanie na słownik, 
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zamówie-
nie wykonał od ręki.

Z wypożyczalnią beletrystyczną jest trochę inna histo-
ria: do 1997 roku beletrystyka była wypożyczalnią oświa-
tową w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, dwadzie-
ścia lat temu przeszła jako nowa agenda Biblioteki i od tej 
pory jest razem z nami.

Obejmując stanowisko dyrektora dostałam propozycję, 
aby zastanowić się, co zrobić z literaturą beletrystyczną, 
ponieważ większość bibliotek posiadane zasoby beletry-
styczne włączyła do zbiorów ogólnych i nie ma osobnej 
wypożyczalni. Długo zastanawialiśmy się nad takim roz-
wiązaniem, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się zasobom 
i ich wykorzystaniu stwierdziliśmy, że jednak ten zasób 
biblioteczny powinien pozostać. Jesteśmy w takim dosyć 
charakterystycznym środowisku, bo w kampusie Wojsko-

wej Akademii Technicznej znajdują się bloki zamieszkiwa-
ne przez byłych pracowników, którzy również korzysta-
ją z wypożyczalni beletrystycznej. Druga sprawa to to, że 
studenci chętnie korzystają z tych zasobów – zaopatruje-
my się z dużym rozmysłem, nie kupujemy wszystkiego, nie 
kupujemy tak zwanych „czytadeł”. Głównie jest to litera-
tura faktu, literatura historyczna, reportaże, biografie… 
Kupujemy też książki w językach obcych, żeby studenci 
mogli szlifować swoje umiejętności językowe, szczególnie 
dość bogaty jest zasób popularnej literatury anglojęzycznej. 
Uważam, że beletrystyka powinna pozostać. Tym bardziej, 
że statystyki wskazują, iż ma się dobrze.

Wasza działalność nie ogranicza się tylko do gro-
madzenia, katalogowania i wypożyczania książek. 
To także kursy edukacyjne i działalność kulturalna: 
wystawy, koncerty, spotkania literackie.

B.K.R.: Uważam, że tak powinna działać biblioteka 
akademicka. Staramy się dołożyć do ideału, jeszcze trochę 
brakuje (ale już niewiele). Naszych aktywności bibliotekar-
skich jest dużo więcej: od roku mamy pracownię digitali-
zacji i digitalizujemy skrypty, chcąc uwolnić część magazy-
nową, ponieważ kiedyś była taka zasada, że każdy student, 
zwłaszcza dotyczyło to wojskowych, powinien mieć eg-
zemplarz dla siebie. Zasoby, które należałoby upłynnić są 
jeszcze dosyć spore. A nie chcemy pożegnać się z dzieła-
mi drukowanymi nie pozostawiając niczego, więc skanuje-
my skrypty, pozostawiając trzy egzemplarze archiwalne, 
które będą na półkach. Nie uzyskamy więcej powierzchni 
magazynowej niż mamy, więc musimy po prostu zrobić to 
z dużym rozmysłem. 

Sale konferencyjne są wykorzystywane naprawdę bardzo 
często – ja mam zarezerwowane terminy do końca roku 
kalendarzowego. My działamy w strefie bezprzepustkowej, 
w związku z tym obrony doktoratów, zwłaszcza osób ob-
cego pochodzenia, bądź mających promotorów lub recen-
zentów innej narodowości, odbywają się u nas w Bibliote-
ce. Różnego rodzaju konferencje, seminaria, koła naukowe, 
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targi pracy – to wszystko się odbywało i odbywa Bibliotece. 
Chcieliśmy bardzo mocno zaistnieć w środowisku i bardzo 
się o to staramy, żeby nie była postrzegana jako sześćdzie-
sięcioletnie zakurzone półki, tylko żeby to był nowoczesne 
ośrodek działający na wielu polach. Organizując koncert 
wychodzimy z założenia, że ktoś zainteresowany przyjdzie 
i zauważy, że to jednak jest biblioteka. Poza tym świetnie 
jest to, że po remoncie zachował się socrealistyczny styl 
tej biblioteki i ona ma charakter, to nie jest takie bezoso-
bowe miejsce. Na każdym, kto tu wchodzi wystrój robi 
duże wrażenie. A ponieważ mamy do dyspozycji świet-
ne hole, antresole, korytarze, po prostu wykorzystujemy 
każde miejsce, żeby zaprezentować nie tylko nasze zaso-
by, ale też inne dzieła: malarskie fotograficzne… i dzięki 
temu nie ma u nas gołych ścian. W Bibliotece po prostu 
zawsze coś się dzieje.

Wydaje mi się że jesteśmy dobrze postrzegani jako bi-
blioteka i przez kadrę, i przez studentów. Jak w każdym 
miejscu zderzają się różne problemy, które po prostu trze-
ba rozwiązać na bieżąco, ale nie ma jakichś szczególnie du-
żych i uciążliwych kłopotów.

Działa Pani na wielu polach: jako dyrektor du-
żej instytucji i menedżer zarządzający ludźmi, jako 
organizator życia kulturalnego (i trochę kustosz), 
a także jako naukowiec i autor podręczników. Kie-
dy znajduje Pani na to czas?

B.K.R.: Odpowiem żartobliwie: problemy ze spaniem 
pozwalają wykorzystać ten czas, żeby realizować się na róż-
nych polach. To wszystko nie działo się jednocześnie, po 
prostu to jest rozciągnięte w czasie. Przepis na sukces – bo 
to ja to sobie poczytuję jako osobisty i zespołowy sukces – 
może być taki: trzeba mieć wizję, pasję i dużą determina-
cję. Wiedzieć, do czego się dąży i mieć trochę pieniędzy 
na realizację planów. Trzeba też mieć dobrych i mądrych 
przełożonych, którzy nie blokują a wspierają. A takowych 
mamy: muszę tu wspomnieć koniecznie o moim bezpośred-
nim przełożonym czyli prorektorze do spraw naukowych, 
który nas bardzo wspiera i w zasadzie wszystkie pomysły 

(nawet te, które czasami wyglądały na trochę zwariowane) 
przemyślał i zazwyczaj się zgadzał. Nie odrzucał ich, a te 
pomysły z reguły „wypalały” – to jest też część przepisu 
na sukces i na to, jak go zrealizować.

A jeżeli chodzi o takie już bardzo prywatne podejście 
do bibliotekarstwa: powiem szczerze, że bibliotekarzem 
stałam się z przypadku, moje zamiary na przyszłe życie były 
zupełnie inne, ale tak się potoczyło, że po prostu bibliote-
karstwo mnie pochłonęło i to bardzo. Jakiś czas temu napi-
sałam swój doktorat, w którym zajmowałam się badaniami 
dotyczącymi jakości pracy bibliotek akademickich, badałam 
również rolę bibliotek w samokształcenie studentów. Bę-
dąc w różnych ośrodkach, poszukując respondentów do 
moich badań ankietowych, obserwowałam różne biblioteki 
i starałam się wybrać z odpowiedzi ankietowych to, co jest 
istotne, czego studentom brakuje. Postanowiłam sobie, że 
po prostu po samodzielnym objęciu biblioteki postaram się 
stworzyć coś na wzór mojej wizji, zgodnej z misją tego, co 
w bibliotekarstwie postrzegam jako bardzo istotne. Nato-
miast Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicz-
nej też zdarzyła się prawie przypadkiem. Kiedyś, przejeż-
dżając obok, pomyślałam sobie (i powiedziałam to głośno): 
chciałabym tu pracować. Marzenia czasami albo się spełniają, 
albo po prostu jest to chichot losu. Nie wiem, czy trakto-
wać swą obecność tutaj jako chichot losu, ale powiem, że 
na początku było bardzo ciężko. Było to strasznie trudne 
przedsięwzięcie, bo przyszłam tutaj w momencie końca re-
montu, kiedy stały jeszcze rusztowania – Biblioteka to były 
tylko ściany i trzeba było je zapełnić. Po pierwsze tym, co 
przez trzy lata przechowywane było w różnych miejscach 
w Akademii podczas remontu. Trzeba było w jakiś sposób 
zgrać zespół, który był przez trzy lata w różnych lokali-
zacjach, bo agendy biblioteczne nie mieściły się w jednym 
miejscu. Było naprawdę trudno. Powiem szczerze, że mia-
łam trzy takie momenty, że powiedziałam: dość! Nie dam 
rady… ale następnego dnia wstawałam z myślą: nie przy-
znam się do chwili zwątpienia, poradzę sobie! – i tak to dzia-
ła, cały czas. Przede wszystkim zespół jest świetny – dało 
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się przekonać ludzi do różnych zadań i w tej chwili sami 
proponują zmiany i przedstawiają różnego rodzaju scena-
riusze, podpowiadają, co moglibyśmy jeszcze zrobić. Bar-
dzo dużą zachętą jest to, że jesteśmy świetnie postrzegani 
w środowisku. W ciągu tych czterech lat mojej bytności 
w Wojskowej Akademii Technicznej udało nam się zmie-
nić system informatyczny, zorganizowaliśmy pracownię 
digitalizacji, mamy własne stanowisko do oprawy i napra-
wy książek – i to wszystko zdziałaliśmy rękoma i pracą 
naszych pracowników, którzy nie zaniedbywali przy tym 
swoich podstawowych obowiązków. Zostały stworzone 
międzyoddziałowe zespoły i grupy zadaniowe, po prostu 
z jednego lub drugiego oddziału są powoływane osoby do 
konkretnych zadań i przedsięwzięć. Wszystkie koncepcje 
i procedury trzeba było po prostu opisać. W momencie, 
kiedy każdy z pracowników wie, co ma robić, wie, czego 
się od niego oczekuje i że każdego się traktuje jednakowo, 
starając się ze wszystkich sił nagrodzić (bo to jest bardzo 
ważny element) – to wszystko działa. Ja sama bez tego ze-
społu nie byłabym w stanie niczego zrobić, mam naprawdę 
świetnych ludzi, którzy lubią swoją pracę. Ja wciąż powta-
rzam, że ktoś, kto się decyduje na zawód bibliotekarza – 
większość pracowników (chociaż nie wszyscy) to bibliote-
karze z wykształcenia – musi sobie zdawać sprawę, że to 
praca usługodawcy: jesteśmy dla studentów, dla pracow-
ników a nie odwrotnie.

Bardzo trudnym momentem dla nas była przeprowadz-
ka: część zbiorów była w starej stołówce, tam też były wy-
pożyczalnie: akademicka i beletrystyczna, natomiast czytel-
nie i Ośrodek Informacji Naukowej były w dostosowanych 
na czas remontu pomieszczeniach Klubu. Mieliśmy bardzo 
mało czasu na to, żeby zorganizować Bibliotekę na nowo: 
firma przeprowadzająca weszła do Biblioteki 1 września, 
a 1 października wypożyczyliśmy książki w wyremontowa-
nym, oddanym do użytku budynku. Wszystkie ręce były 
na pokładzie, wszyscy pracowali, nie zastanawiając się, czy 
pracują po godzinach, czy pracują na zmiany. Było lato, było 
naprawdę bardzo gorąco, ale daliśmy radę – i tutaj po pro-
stu wielki ukłon, chapeau bas! dla pracowników, że zrozu-
mieli intencje, że my musimy to zrobić. Nie było czasu na 
to, żeby się zastanawiać: pakowaliśmy kilka miesięcy wcze-
śniej wszystkie książki – na tyle, na ile system nauczania 
pozwalał, bo podręczniki musiały być dostępne. Budynek 
Biblioteki jest na planie kwadratu. Po przewiezieniu ksią-
żek, we wszystkich korytarzach stały stosy pudeł po trzy 
w każdym rzędzie – w górę i wszerz. Było to 400 000 eg-
zemplarzy i wydawało mi się, że będziemy rozpakowywać je 
przez najbliższy rok. Najpierw przekazaliśmy studentom to, 
co było najbardziej potrzebne, to wypakowaliśmy w pierw-
szej kolejności. W styczniu korytarze były puste, wszystkie 
książki na półkach! Więc to chyba najlepiej obrazuje, jakie 
jest zaangażowanie pracowników. Pracujemy cały czas, cią-
gle coś poprawiamy, coś jeszcze wymyślamy… A propos 
tego żartu na temat niespania i wymyślania po nocach ko-
lejnych nowości. Zaproponowano mi kiedyś kupno środ-
ków nasennych, żebyśmy wszyscy mieli chwilę odpoczynku.

Chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię, o której 
wcześniej nie mówiłam: przechodząc tutaj, do Wojskowej 
Akademii Technicznej – jako pierwsza kobieta na stano-
wisku dyrektora Biblioteki, w dodatku nie w mundurze – 
nie zdawałam sobie sprawy z ogromu przedsięwzięć, jakie 
czekają dyrektora. Wcześniej pracowałam na stanowisku 
zastępcy dyrektora w innej bibliotece akademickiej i ilość 
zadań na początku bardzo mnie przytłoczyła. Muszę w tym 

miejscu wspomnieć byłego dyrektora – pana doktora inży-
niera Franciszka Chwalczyka, który rezygnując ze swojego 
stanowiska nie zachował swojej wiedzy jako „wiedzy tajem-
nej”. Wprowadził mnie we wszystkie zagadnienia procedur 
akademickich – jakże innych od tych, które dotąd znałam. 
Bez jego dużej pomocy byłoby mi na pewno dużo trudniej.

Na koniec kilka anegdot: Mój syn jest absolwentem 
Wojskowej Akademii Technicznej. W momencie, w którym 
aplikowałam na stanowisko dyrektora biblioteki, pytałam: 
powiedz mi, jak w WAT jest?, odpowiadał: Mamo, nie denerwuj 
się, tu się spokojnie pracuje. Wypominam mu to do dziś…

Zdarzyło się też kiedyś, że dostałam maila od jednego 
ze studentów, który zwrócił się z ogromną prośbą: chciał-
by na dachu Biblioteki wręczyć pierścionek zaręczynowy 
swojej wybrance, którą poznał rok wcześniej na skwerku 
przed Biblioteką. Niestety musieliśmy mu odmówić, po-
nieważ na dach prowadzą tylko schody przeciwpożarowe. 
No i zawsze jest jeszcze te możliwość, że dziewczyna się 
nie zgodzi – i co wtedy? Zaproponowałam taras Biblioteki. 
Nie dostałam niestety informacji, jak sprawa się skończyła.

Inna zabawna sytuacja miała miejsce, gdy uruchomili-
śmy dla studentów sale nauki indywidualnej. Sale, które są 
monitorowane. Pierwsze, co zrobili studenci, to sprawdzili 
u ochrony, co widać w oku kamery, które plany są widocz-
ne i na co sobie mogą pozwolić. Niestety dla nich – kamery 
są po umiejscowione są po przekątnej i wszystko widać.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę spełnienia 
kolejnych sukcesów.

B.K.R.: Dziękuję. Mam nadzieję na wiele jeszcze po-
zytywnych zmian i udogodnień dla użytkowników Biblio-
teki Głównej WAT.
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