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AbstrAkt:
Autorka w skrócie zaprezentowała zasady gromadzenia zbiorów, 

sposoby pozyskiwania kluczowych informacji dla polityki gromadzenia, 
a także przybliżyła oczekiwania użytkowników oraz formy współpracy 
z czytelnikiem w zakresie doboru nowych tytułów. Przedstawiła ponadto 
wyzwania stojące przed nowoczesną biblioteką w dobie dynamicznych 
przemian na poziomie zarówno technologii, jak i potrzeb czytelniczych. 
Powyższe kwestie zostały omówione na przykładzie Biblioteki Uniwersy-
tetu Śląskiego współtworzącej CINiBA.

SłowA kluczowe:
Biblioteka otwarta. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Gromadzenie. 
Użytkownicy.

Do podstawowych zadań uczelni – wymieniając za Joanną Putko 
– można zaliczyć: kształcenie studentów i ich przygotowanie do okre-
ślonych zawodów, kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej 
i specjalistycznej osób czynnych już zawodowo, prowadzenie badań 
naukowych, przygotowanie kadry naukowej i dydaktycznej, rozwija-
nie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego, 
współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie [14, s. 66]. Jako 
determinanty jakości kształcenia autorka wymienia bazę personalną, bazę 
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materialną, przebieg procesów dydaktycznych i poza dydaktycznych 
[14, s. 70]. Każdy z powyższych determinantów możemy odnieść również 
do biblioteki. Podstawowym zadaniem i celem uczelni jest wykształcenie 
absolwenta, którego wiedza i umiejętności będą konkurencyjne na rynku 
pracy. Dlatego oferta dydaktyczna wciąż się zmienia, wymaga od uczelni 
tworzenia nowych kierunków, by mogła być bardziej konkurencyjna na 
rynku edukacyjnym.

W tych zmianach biblioteka ma swój udział. To na niej spoczywa 
ciągła aktualizacja warsztatu informacyjnego, dostosowanie go do kie-
runków już istniejących oraz nowo powstałych. Tworzenie optymalnej 
kolekcji zbiorów biblioteki uczelni wyższej to proces wielowymiarowy1. 
Obecnie ogromna ilość wydawnictw drukowanych i elektronicznych 
będąca konsekwencją rozwoju nauki oraz nowe technologie dostępu spra-
wiają, że wybór staje się coraz trudniejszy – dla wszystkich. Biblioteka 
uczelni wyższej, z racji powierzonych jej zadań, musi wziąć na siebie 
rozeznanie rynku wydawniczego, dokonać jego wstępnej analizy i selek-
cji, oszacować jakość i koszty nowego produktu, a następnie określić po-
trzeby użytkowników i możliwości biblioteki (chodzi przede wszystkim 
o finanse i sprzęt).

Analiza pozyskanych informacji nie należy do łatwych, lecz jest 
kluczowa dla biblioteki, która chce zaspokoić potrzeby swoich użytkow-
ników. Coraz częściej słyszymy głosy, że współczesna biblioteka powin-
na być „biblioteką otwartą” na czytelnika, bardziej dostępną i odsłania-
jącą swoje zbiory coraz szerszej publiczności2. Doprecyzowując pojęcie 
„otwartości”, Dariusz Pawelec pisze, że „o tym, czy biblioteka jest rze-
czywiście «otwarta», decyduje także to, czy z jej zbiorów może korzy-
stać każdy, a nie tylko członkowie wąskiej uprzywilejowanej np. instytu-
cjonalnie społeczności. Zatem biblioteka otwarta dla wszystkich. Bliska 
także idei «domu otwartego», w którym gospodarze chętnie przyjmują 
gości, zapewniając im przy tym rozliczne atrakcje, domu, w którym kwit-
nie życie intelektualne i towarzyskie. Biblioteka pozostająca miejscem dla 
otwartych umysłów” [12, s. 9-10].

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BUŚ) realizuje 
hasło biblioteki otwartej, pełni rolę biblioteki uniwersyteckiej i naukowej 
biblioteki publicznej. Role, jakie spełnia, wskazują jednocześnie grupy 
użytkowników, do których skierowana jest oferta biblioteki a tym samym 
zadania oddziału gromadzenia.

W większości publikacji na temat zadań bibliotek na pierwszym 
miejscu pojawia się gromadzenie zbiorów. Pojęcie „gromadzenie” często 

1 Problematyka gromadzenia i uzupełniania zbiorów jest dość szeroko omówiona 
w literaturze. BUŚ w zdecydowanej większości stosowała opisane tam metody. 
Zob.: [1], [2], [4, s. 17-29], [9, s. 35-48], [15], [18], [20].

2 Mówił o tym Umberto Eco wygłaszając odczyt z okazji dwudziestopięciolecia 
Biblioteki Miejskiej w Mediolanie [11].
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zastępowane jest przez „uzupełnianie”, które definiuje się jako „plano-
we pozyskiwanie i wprowadzanie do biblioteki właściwych materiałów 
bibliotecznych” [19, s. 54]. Zatem gromadzenie zbiorów jest jedną z pod-
stawowych funkcji biblioteki, która przekłada się bezpośrednio na boga-
ctwo zasobów i stopień zaspokojenia potrzeb użytkowników w zakresie 
literatury i informacji.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego realizuje politykę gromadzenia 
skierowaną przede wszystkim do środowiska akademickiego, uwzględ-
niając w niej dziedziny wiedzy uprawiane na uczelni oraz prowadzone 
kierunki studiów. Natomiast jako naukowa biblioteka publiczna uwzględ-
nia nie tylko potrzeby środowisk kulturalnych i twórczych miasta oraz 
regionu, ale jest także otwarta dla wszystkich zainteresowanych (każdy 
może korzystać ze zbiorów na miejscu). Grupa docelowa jest więc bar-
dzo szeroka. To jeden z powodów, dla których gromadzenie zbiorów staje 
się najbardziej złożoną funkcją realizowaną przez bibliotekę. Wszystkie 
czynności, działania, które musi wykonać bibliotekarz w większości są 
pochodną przyjętych przez bibliotekę zasad gromadzenia zbiorów3, za-
wartych w dokumentach określających funkcjonowanie biblioteki. Takim 
dokumentem dla BUŚ, poza aktami wyższego rzędu, jest statut Uniwersy-
tetu Śląskiego, a szczegółowe przepisy i zadania zawarte są w regulami-
nie biblioteki. Powyższe dokumenty regulują pracę Oddziału Gromadze-
nia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, który w swych działaniach jest 
nakierowany na zaspokojenie potrzeb użytkowników oraz wypełnienie 
przez bibliotekę jej zadań statutowych.

W gromadzeniu księgozbioru BUŚ nie stosuje się żadnych ograni-
czeń pod względem form wydawniczych czy piśmienniczych. Nabywa 
się zarówno literaturę bieżącą, jak i uzupełnia retrospektywnie zbiory, 
niezależnie od języka publikacji oraz miejsca i roku wydania (włącznie 
ze starymi drukami). Profil biblioteki określa formy i metody pracy nad 
księgozbiorem.

Gromadzenie zbiorów odbywa się w BUŚ drogą zakupu, wymia-
ny i darów4. Każda z tych metod odgrywa inną rolę i ma inne znacze-
nie dla zbiorów bibliotecznych, a jednocześnie metody te uzupełniają się 
i wspólnie składają na jedno działanie, czyli realizację polityki groma-
dzenia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Najbardziej racjonalną metodą 
gromadzenia zbiorów jest zakup. Umożliwia on celowy, systematyczny, 

3 Profil gromadzenia w formie pisemnej tzn. w postaci dokumentu wyznaczające-
go ramy treściwe i formalne gromadzenia zbiorów na dzień obecny jest w Polsce 
rzadkością. Na temat zasad gromadzenia zbiorów znajdziemy w literaturze przed-
miotu zaledwie kilka publikacji. Zob. [5, s. 7-32], [6, s. 15-18], [7, s. 143-157], 
[8, s. 6-8].

4 O dynamice rozwoju zbiorów, formach pozyskiwania książek m.in. w: [10, 
s. 157-187], [16, s. 188-194], [17, s. 195-207].
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zgodny z potrzebami biblioteki dobór wydawnictw. Wpływające w jego 
ramach publikacje to wynik celowych wyborów, podyktowanych zapo-
trzebowaniami czytelniczymi oraz koniecznością uzupełniania już istnie-
jącego zasobu5. BUŚ prowadzi zakup literatury krajowej i zagranicznej6. 
Zakupy są dokonywane w oparciu o literaturę programową, bieżące za-
mówienia wykładowców, sugestie czytelników oraz na podstawie oferty 
wydawców, księgarń i hurtowni. Decyzje o zakupie ułatwia monitorowa-
nie wykorzystania zbiorów za pomocą systemu komputerowego.

Największą część zakupów stanowi prenumerata zagranicznych 
czasopism drukowanych i elektronicznych oraz baz danych dla całego 
Uniwersytetu7. Związane są z tym procedury przetargowe. Na zmniejsze-
nie kosztów pozwala udział w konsorcjach, licencje krajowe oraz bieżące 
monitorowanie wykorzystania baz, dzięki czemu rezygnuje się z baz o ni-
skim stopniu przydatności dla użytkownika.

Kolejną formą uzupełniania zbiorów jest wymiana publikacji 
z innymi bibliotekami. Aktualnie w BUŚ prowadzona jest wymiana 
wydawnictw uczelnianych ze 105. instytucjami zagranicznymi i 74. in- 
stytucjami krajowymi. W wyniku wymiany biblioteka otrzymuje wie-
le cennych publikacji naukowych z całego niemal świata. Szczególnie 
wartościowe są publikacje naukowe niedostępne na rynku księgarskim, 
zwłaszcza jeśli chodzi o rynki, którymi importerzy nie są zainteresowa-
ni ze względu na małe zyski. Niestety od kilku lat maleje liczba kontra-
hentów wymiany. Dotyczy to zarówno bibliotek krajów zachodnich jak 
i bibliotek krajowych. Powodem są oczywiście finanse – wymiana uwa-
żana za czasochłonną i kosztowną, ograniczona do minimum pozwala 
zmniejszyć koszty zatrudnienia.

Księgozbiór powiększa się również dzięki darom. Darczyńcami są 
wydawnictwa, instytucje krajowe i zagraniczne, kościoły i ruchy religij-
ne z zagranicy, ministerstwa i stowarzyszenia, osoby prywatne. Zdarzają 
się dary autorów i naukowców, ofiarujących bibliotece swoje publikacje 
lub wydawnictwa uzyskane dzięki swym zawodowym kontaktom. Przy-
jęte dary wymagają wnikliwej oceny przydatności do ustalonego zakresu 

5 W chwili obecnej staramy się, poza literaturą podręcznikową, naukową i popu- 
larnonaukową z zakresu odpowiadającego kierunkom reprezentowanym na 
uczelni, gromadzić pozycje uzupełniające dotychczasowe zbiory. W ten sposób 
uzupełniany jest księgozbiór harcerski, zbiory dotyczące wieku XVIII oraz 
księgozbiór z zakresu literatury pięknej – światowej.

6 W 1991 r. nastąpiła zmiana dotycząca finansowania zakupu książek zagranicz- 
nych, którego skutkiem była decyzja o zwolnieniu Biblioteki z obowiązku za-
opatrywania w literaturę obcą pozostałych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. 
Biblioteka stała się tylko pośrednikiem przy składaniu zamówień. Obecnie 
współpracujemy z dystrybutorami literatury obcej w kraju oraz za granicą.

7 Zakres tematyczny baz online obejmuje wszystkie dziedziny nauki – od 
humanistycznych po nauki ścisłe.
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gromadzenia zbiorów. Jeżeli nie stanowią uzupełnienia gromadzonej 
kolekcji, zbędne publikacje trafiają do magazynu dubletów. Dary to róż-
norodne źródło wpływu. Bibliotece ofiarowywanych jest – obok cennych 
materiałów – dużo publikacji o niskiej wartości. Trudność sprawiają 
także duże spuścizny, ofiarowane przez osoby prywatne, obwarowane 
warunkami niezmienności składu i kształtu kolekcji. Często zdarza się, 
że umowa z darczyńcą zakłada przejęcie księgozbioru w całości i umiesz-
czenie go w wyodrębnionym miejscu. Darczyńca nie dopuszcza możliwo-
ści rozdzielenia kolekcji.

Zbiory biblioteczne są traktowane jako wartościowe w całości, dla-
tego dba się o istniejącą kolekcję poprzez ciągłe jej uzupełnianie (zakup, 
wymiana, dary). Oprócz działań na rzecz pozyskiwania nowości, muszą 
równolegle przebiegać prace nad badaniem wykorzystania zbiorów już 
istniejących. Nieocenioną w tym zakresie pracę wykonują bibliotekarze 
Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej. Gromadzenie zbiorów 
to system przenikającej się wiedzy o potrzebach, możliwościach i szu-
kaniu optymalnych rozwiązań do zaspokojenia potrzeb użytkowników. 
Automatyzacja procesów gromadzenia za pomocą systemu Prolib8 zdecy-
dowanie usprawniła pracę bibliotekarzy zajmujących się pozyskiwaniem 
zbiorów. Jednocześnie Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego stara się spro-
stać wyzwaniom współczesności, rozszerzając propozycje dla czytelnika, 
wprowadzając nowe formy dostępu do informacji, zmieniające się wraz 
z postępem technicznym i rozwojem technik informacyjnych.

Przemiany zachodzące w polityce gromadzenia zbiorów mają swoje 
źródło w potrzebach użytkowników, a te z kolei w zachodzących zmia-
nach technologicznych. Chcąc sprostać tym wyzwaniom konieczne jest 
stałe monitorowanie tego, co dzieje się na rynku wydawniczym, i stała 
współpraca z użytkownikami. Biblioteka stara się wykorzystać wszel-
kie rodzaje komunikacji z użytkownikiem, aby za ich pomocą poznać 
jego potrzeby. Bowiem rozbieżność między oczekiwaniami czytelników 
i możliwością realizacji ich przez bibliotekę może mieć źródło w efektyw-
ności świadczenia przez nią usług.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego daje użytkownikowi możliwość 
różnorodnego kontaktu. Do pośrednich źródeł informacji o potrzebach 
czytelników BUŚ należą:

8 Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego pracuje w systemie Prolib M21. Podstawą 
pracy modułu Gromadzenia jest rekord bibliograficzny utworzony w module 
Opracowania. Do rekordu dołączone są wszystkie operacje związane z plana-
mi zakupu, zamówieniami, rejestracją wpływów, akcesją książek i czasopism. 
Blok finansowo-księgowy zapewnia kontrolę nad procesem zarządzania finans-
ami, dzięki możliwości planowania i podliczania budżetu według różnych kry-
teriów (np. fundusze, rodzaje dokumentów). Moduł Gromadzenia współpracuje 
z pocztą elektroniczną, co umożliwia korespondencję z dostawcą bezpośrednio 
z systemu (zamówienia, odwołania, monity).
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 – wystawy książek zagranicznych;
 – zakładka Zaproponuj książkę na stronie WWW biblioteki;
 – zakładka Zapytaj bibliotekarza.

Wystawy książek zagranicznych są organizowane dwa razy w roku, 
dzięki czemu pracownicy naukowi i studenci mają wpływ na kształto-
wanie zbiorów. Zaproponuj książkę to formularz dostępny ze strony do-
mowej biblioteki. Każdy czytelnik może wypełnić go i przesłać pocztą 
elektroniczną do Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania 
Zbiorów. W formularzu należy podać: autora, tytuł, rok wydania oraz na-
zwę wydawnictwa. Dzięki zakładce Zapytaj bibliotekarza, użytkownicy 
mogą szybko uzyskać potrzebną informację na interesujący ich temat.

Znajomość nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych usuwa 
bariery komunikacyjne między bibliotekarzem a użytkownikiem. Jak 
słusznie zauważyła Iwona Dalati, „efektem zmian w podejściu do użyt-
kownika jest wyznaczenie mu nowej roli i miejsca w bibliotece – z od-
biorcy, konsumenta informacji, staje się również współtwórcą procesu 
informacyjnego. Użytkownika nie identyfikuje się jako ostatnie ogniwo 
spinające wszystkie działania i zabiegi biblioteczne, ale – współuczestni-
ka procesów toczących się w bibliotece” [3, s. 262].

Aby sprostać oczekiwaniom czytelników, bibliotekarze muszą nie-
ustannie doskonalić swój warsztat pracy, poznawać nowe technologie, 
śledzić to, co dzieje się na rynku wydawniczym, ściśle współpraco-
wać z użytkownikami i między sobą – między poszczególnymi działa-
mi biblioteki9. W przypadku BUŚ chodzi również o współpracę z pra-
cownikami Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
12 października 2012 r. zostało otwarte Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka. CINiBA10 to wspólna biblioteka główna dwóch 
katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekono-
micznego. Nowa siedziba BUŚ i BUE stwarza nowe możliwości dzia-
łania, ale również nowe bariery, z którymi muszą się zmierzyć pracow-
nicy biblioteki hybrydowej [13, s. 11-24], umożliwiającej gromadzenie 
i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie 
od nośnika, na jakim się znajdują. Bariery w świadomości bibliotekarzy 
i użytkowników spowodowane niewiedzą, utrwalonymi od lat stereoty-
pami i uprzedzeniami zostały dzisiaj przekroczone. Obecnie „właściwa 
struktura zbiorów (m.in. uwzględniająca ich podział funkcjonalny, tema-
tykę, rodzaj nośnika) będąca wynikiem linii rozwojowej biblioteki, ocena 

9 Pracownik Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 
musi mieć rozeznanie w źródłach, którymi dysponują inne oddziały Biblioteki, 
bowiem coraz częściej wydawnictwa w wersji papierowej są dostępne w wersji 
elektronicznej.

10 CINiBA ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice.
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stopnia kompletności i przydatności zgromadzonego piśmiennictwa z po-
szczególnych dziedzin nauki, a w szczególności bieżąca analiza wyko-
rzystania aktualnie gromadzonych dokumentów wymagają podjęcia sto-
sownych badań” [10, s. 187]. Teraz, po pierwszym roku wspólnej pracy są 
prowadzone różnego rodzaju analizy zasobu. Tylko w ten sposób będzie 
możliwe harmonijne i proporcjonalne kształtowanie księgozbiorów zgod-
ne z oczekiwaniami użytkowników w nowych warunkach. Tym bardziej, 
że BUŚ i BUE realizują własną politykę gromadzenia zbiorów oraz mają 
ustalone odrębne budżety.

Zasygnalizowane wyżej problemy wymagają wdrażania szerokiego 
zakresu zintegrowanych działań bibliotekarzy w pracę poprzez rozpo-
znanie i likwidowanie barier mentalnych, technicznych, informacyjnych 
i finansowych w nowych warunkach.
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AbStrAct:
The article presents the rules of acquisitions and methods for gat-

hering data being crucial for the acquisitions policy are briefly presented, 
as well as users’ expectations and forms of cooperation with readers in 
the selection of new titles. Challenges facing modern libraries in the time 
of dynamic changes at the level of both technology and readers’ needs 
are also shown. The discussion is based on the case of the Library of the 
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