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Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek?

The librarian. The stereotype or image?

Abstrakt

Obraz bibliotekarza w kinie i literaturze jest zró¿nicowany, jednak zazwyczaj, niestety, odpo-
wiada powszechnemu stereotypowi. Bibliotekarze postrzegani s¹ jako postaci staro�wieckie, nudne,
zgry�liwe i bezbarwne. Aby to zmieniæ, nale¿y przeprowadziæ konsekwentn¹ kampaniê promowania
pozytywnego wizerunku. Nale¿y udowodniæ, ¿e budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego bez bi-
bliotek i bibliotekarzy nie bêdzie mo¿liwe.

The image of librarian in the cinema and literature is diverse but � in general � stereotypical.
Librarians are perceived as old-fashioned, boring, harsh and colourless persons. In order to change it,
a consistent campaign should be conducted to promote their positive image. It must be proved that
librarians are necessary for creating the network society.

We wrze�niu 2003 roku �rodowisko bibliotekarskie poruszy³a dyskusja. Wy-
wo³a³ j¹ artyku³ Anety Firlej-Buzon, która w swoim tek�cie Jak wygl¹da bibliote-
karka1  przedstawi³a dosyæ ponury obraz bibliotekarzy. Obraz ten, ujmuj¹c rzecz
eufemistycznie, jest bardzo nienowoczesny. W odpowiedzi na tê tezê przetoczy³a
siê przez media bibliotekarskie fala listów i polemik. Ich autorzy udowadniali, ¿e
w najmniejszym stopniu nie odpowiadaj¹ wizerunkowi opisanemu przez Firlej-
Buzon. Trudno dziwiæ siê ich oburzeniu, niemniej rodzi siê pytanie o to, gdzie le¿y
prawda. W tym przypadku paradoksalnie prawda nie le¿y po�rodku ani nie jest
w³asno�ci¹ ¿adnej ze stron. Nale¿y zadaæ sobie bowiem dwa pytania. Po pierwsze,
kogo tak naprawdê opisuje rzeczony artyku³, a po drugie czy rzeczywi�cie osoby
ura¿one jego tre�ci¹ s¹ w nim opisywane?

Bibliotekarze to grupa bardzo niejednorodna. W pewnym uroszczeniu mo¿na
podzieliæ ich na dwie grupy. Pierwsza to ta nowoczesna, aktywnie uczestnicz¹ca
w pracy, znaj¹ca media fachowe i nieboj¹ca siê zmian. Druga to ta czê�æ �rodowi-

1 Firlej-Buzon A.: Jak wygl¹da bibliotekarka? �Poradnik Bibliotekarza� 2003, nr 9, s. 3-6.
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ska, która na powa¿nie twierdzi, ¿e praca w bibliotece by³aby idealna, gdyby nie
czytelnicy i komputery. O� podzia³u nie przebiega tu poprzez kryterium wieku czy
wielko�ci biblioteki, w której owi bibliotekarze pracuj¹. Owa o� przebiega li tylko
w ludzkiej mentalno�ci. Je�li wiêc czytelnicy �Poradnika Bibliotekarza� oburzaj¹
siê na wyniki badañ przedstawionych w artykule Jak wygl¹da bibliotekarka? robi¹
to bez powodu. Nie o nich jest przecie¿ ten artyku³. Wszak statystyczna bibliote-
karka nie czytuje �Poradnika�. Jej ulubiona lektura to �Tina� i �Pani Domu�, a nie
literatura fachowa...

Przyjmuj¹c jednak za³o¿enie, ¿e ów obraz bibliotekarzy jest dla czê�ci �rodo-
wiska krzywdz¹cy, nale¿y pochyliæ siê nad problemem. Stereotyp bibliotekarza to
rzecz tak powszechnie znana, ¿e opisywanie jej wydaje siê bana³em. Warto jednak
zastanowiæ siê nad korzeniami tego zjawiska a mo¿e przede wszystkim nad meto-
dami walki z nim. Wed³ug definicji encyklopedycznej stereotyp to skrótowy, uprosz-
czony i zabarwiony warto�ciuj¹co obraz grupy ludzi (np. etnicznej, zaw., rasowej,
klasy spo³.), funkcjonuj¹cy w �wiadomo�ci cz³onków innych grup; stereotyp po-
wstaje w rezultacie bezrefleksyjnego przejmowania opinii rozpowszechnionych
w danym �rodowisku; jest b. trwa³y i odporny na zmianê, nawet w przypadku gro-
madzenia siê sprzecznych z nim do�wiadczeñ; wywiera silny wp³yw na zachowa-
nia cz³onków grup spo³., sprzyjaj¹c zw³. utrwalaniu uprzedzeñ wobec ludzi spoza
w³asnej grupy. W znaczeniu szerszym u¿ywa siê terminu stereotyp na oznaczenie
wszelkich pogl¹dów stanowi¹cych odbicie gotowego wzoru i przyswajanych bez
zastanowienia i konfrontowania ich z rzeczywisto�ci¹.2 Za� Jacek Wojciechowski
stawia �mia³¹ tezê, ¿e bez stereotypów nie da³oby siê ¿yæ. S¹ one wszak czê�ci¹
naszego postrzegania �wiata. Jednocze�nie akcentuje w sposób szczególny szko-
dliwo�æ stereotypów zawodowych, w tym stereotypu bibliotekarza.3

Na temat tego, jaki jest powszechny obraz zawodu bibliotekarza napisano
wiele. Czy jest to stereotyp przyjmowany bezrefleksyjnie, czy jest to wizerunek
wykreowany? Ów wizerunek, czy raczej image, jak mawiaj¹ specjali�ci od marke-
tingu, to subiektywne, nie dla wszystkich jednakowe, istniej¹ce w �wiadomo�ci
odbiorców, wyobra¿enie, obraz danej firmy, produktu czy osoby4, a tak¿e grup spo-
³ecznych i zawodowych. Jaki jest wiêc ów obraz oraz czy i jak mo¿na go kszta³to-
waæ? Oto pytania, które stoj¹ przed �rodowiskiem bibliotekarskim nie tylko
w Polsce.

Akcja Ksi¹¿kowy Maraton Fundatorów pod has³em �1 firma � 1 ksi¹¿ka�,
której celem by³o pozyskanie nowych zbiorów dla bibliotek, reklamowana by³a

2 Encyklopedia PWN [on-line], [dotêp 15.03.2005], Dostêpny w World Wide Web:
 http://encyklopedia.pwn.pl/70436_1.html.
3 Wojciechowski J.: W imadle stereotypów, �Bibliotekarz� 2004, nr 2, s. 3.
4 Image � to, co dobrze siê sprzedaje, Twoja Firma [on-line], [dotêp 20.01.2005], Dostêpny

w World Wide Web: http://www.twoja-firma.pl/pl/artykul/250.html.
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przez spot telewizyjny z udzia³em Bohdana Smolenia.5 W spocie tym na pytania
dzieci o ksi¹¿ki bibliotekarz grany przez Smolenia odpowiada kilka razy nie ma!
nie ma! Mimo ¿e si³¹ reklamy by³o przerysowanie obrazu bibliotekarza i ukazanie
nêdzy ma³ych bibliotek, �rodowisko zareagowa³o oburzeniem. Tak wiêc akcja,
która mia³a pomóc bibliotekarzom zosta³a przez czê�æ z nich potraktowana jako
obra�liwa. Opinie na ten temat formu³owano na Forum EBIB-u w w¹tku o zna-
miennym tytule I znów ten stereotyp.6 Nie jest to jedyny przyk³ad przedstawiania
bibliotekarzy w mediach. S³ynny cytat z Psów 2 W³adys³awa Pasikowskiego, gdzie
M³ody grany przez Cezarego Pazurê mówi do Maurera granego przez Bogus³awa
Lindê ja to moj¹ Mariolkê zapozna³em w bibliotece s³u¿y podkre�leniu, jak s³a-
bym i ma³o mêskim cz³owiekiem jest ów M³ody. Oczywi�cie, nie wiemy czy wspo-
mniana Mariolka by³a bibliotekark¹, czy czytelniczk¹. Niemniej w serialu Glina
tak¿e w re¿yserii Pasikowskiego widz nie ma ju¿ tych w¹tpliwo�ci. Tutaj bêd¹cy
apoteoz¹ mêsko�ci nadkomisarz Gajewski (wspania³a rola Jerzego Kawalerowi-
cza) nie potrafi zrozumieæ, dlaczego jego by³a ¿ona Krystyna (Ewa Telega) opu-
�ci³a go dla ¿yciowego nieudacznika Karola (Andrzej Dêbski). Z ust Gajewskiego
pada nawet pytanie, dlaczego on siê nie we�mie za uczciw¹ robotê? Jak siê ³atwo
domy�liæ, Karol jest bibliotekarzem...

Taki obraz bibliotekarzy nie jest oczywi�cie tylko udzia³em twórców filmów
sensacyjnych. Harry Potter, bohater ksi¹¿ek Joanne Rowling, mimo ¿e czêsto zwie-
dza szkolon¹ bibliotekê w Hogwarcie, to tamtejsza bibliotekarka Irmy Pince budzi
tylko jego strach. Zreszt¹ Irma Pince jest chud¹, dra¿liw¹ kobiet¹ przypominaj¹c¹
niedo¿ywionego sêpa. Ma ponadto okropne buty - poza skrobaniem piór s³ychaæ
by³o tylko skrzypienie jednego z butów pani Pince, przechadzaj¹cej siê czujnie miê-
dzy stolikami.7 Po takim opisie, bior¹c pod uwagê opiniotwórcz¹ rolê Harry´ego
Pottera w�ród dzieci, lekcje biblioteczne w szko³ach wydaj¹ siê rzecz¹ coraz bar-
dziej potrzebn¹. Za� Miros³awa Zygmunt w swoim artykule o znamiennym tytule
Mysz uzbrojona w mysz, czyli o stereotypie bibliotekarki w spo³eczeñstwie informacyj-
nym przytacza inny przyk³ad. W 93. odcinku popularnego serialu Na dobre i na z³e
pojawia siê postaæ bibliotekarki. Jest to kobiecina poczciwa a¿ do przesady, ale przy
tym ubrana tak koszmarnie, ¿e nikt nie mo¿e mieæ w¹tpliwo�ci co do jej profesji.8

5 Ca³a Polska czyta dzieciom, [on-line], [dostêp 31.03.2005], Dostêpny w World Wide Web:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nowa/final_2004.htm.

6 I znów ten sterotyp, W: Forum EBIB, Na ka¿dy temat 2003-2004, [on-line], [dostêp 31.03.2005],
Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=469&postdays=0&po-
storder=asc&start=0&sid=f3a837f6fe218e06bc682655d17b46e1.

7 �niechowska-Karpiñska A.: Zgry�liwa, podobna do sêpa, czyli: kto rz¹dzi w bibliotece
w Hogwarcie? �EBIB� 2004, Nr 4 [dostêp 1.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://
ebib.oss.wroc.pl/2004/55/sniechowska.php.

8 Zygmunt M.: Mysz uzbrojona w mysz, czyli o stereotypie bibliotekarki w spo³eczeñstwie infor-
macyjnym �Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej� 2002, nr 1, s. 33.
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Bycie bibliotekark¹ czy bibliotekarzem w filmie czy literaturze zazwyczaj
postrzegane jest jednak jako symbol ¿yciowej pora¿ki. W filmie Patrice�a Lecon-
te�a Bliscy nieznajomi jedna z bohaterek Jeanne (Anne Brochet) jest niespe³nion¹
pisark¹, pracuj¹c¹ jako bibliotekarka. Czasem jednak praca w bibliotece jest nie
tyle sukcesem, co wybawieniem, jak w filmie Godziny Stephena Daldry, gdzie
jedna z bohaterek Laura (Julianne Moore) postanowi³a odrodziæ siê na nowo. Przy-
je¿d¿a sama do Kanady, podejmuje prace jako bibliotekarka i zaczyna ¿yæ w³a-
snym ¿yciem.

Na amerykañskiej stronie www.FilmLibrarian.info powsta³ nawet zbiór naj-
ciekawszych filmów zawieraj¹cych w¹tki zwi¹zane z bibliotekarzami. Zobaczyæ
mo¿na tu ca³y kalejdoskop obrazów bibliotekarza w filmie. W komedii UKF
w re¿yserii Jay Levey, g³ówny bohater Yankovic (George Newman) buduje sukces
swojej stacji telewizyjnej m.in. na emisji programu Conan the Librarian. W pro-
gramie tym bibliotekarz o wygl¹dzie wojownika mordowa³ czytelników przetrzy-
muj¹cych ksi¹¿ki.9 W futurologicznych horrorze Soylent Green (tytu³ polski Zie-
lona po¿ywka) w re¿yserii Richarda Fleischera bibliotekarze s¹ grup¹ rz¹dz¹c¹
ca³ym �wiatem, poniewa¿ tylko oni maj¹ dostêp do wiedzy.10 Marian Paroo, grana
przez Shirley Jones, bohaterka komedii The Music Man w re¿yserii Mortona Da-
Costa, to typowa stara panna � bibliotekarka z w³osami spiêtymi w kok zostaje
przy³apana na wypo¿yczaniu m³odzie¿y niemoralnych ksi¹¿ek.11 Ciekawym przy-
k³adem jest tak¿e klasyczny film To wspania³e ¿ycie Franka Capry. G³ówny boha-
ter George Baily (James Stewart) zniechêcony ¿yciowymi pora¿kami pragnie po-
pe³niæ samobójstwo. Powstrzymuje go Anio³ Clarence (Henry Travers), pokazuj¹c
jak o wiele gorsze mog³oby byæ jego ¿ycie. Jednym z takich przyk³adów jest mo-
ment, kiedy ¿ona George�a Mary (Donna Reed) zmienia siê z pogodnej, weso³ej
osoby w brzydk¹, zakompleksion¹ star¹ pannê i zostaje bibliotekark¹.12 Inaczej
sprawa ma siê w filmie Storm Center w re¿yserii Daniela Taradasha, gdzie biblio-
tekarka Alicia Hull (Bette Davies) wystêpuje jako krzewicielka walki z cenzur¹.13

Za� jak¿e aktualna kwestia komputeryzacji danych i trudno�ci adaptacyjnych pra-
cowników informacji naukowej starej daty pojawia siê w filmie Desk Set (tytu³
polski Biuro na tranzystorach) w re¿yserii Waltera Langa. Ciekawostk¹ jest to, ¿e

9 UHF, [on-line], [dostêp 4.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.filmlibrarian.in-
fo/uhf.html.

10 Soylent Green, [on-line], [dostêp 4.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.film-
librarian.info/soylent_green.html.

11 The Music Man, [on-line], [dostêp 4.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.film-
librarian.info/music_man.html.

12 It�s a Wonderful Life, [on-line], [dostêp 4.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://
www.filmlibrarian.info/wonderful_life.html.

13 Storm Center, [on-line], [dostêp 5.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.film-
librarian.info/storm_center.html.

PIOTR MARCINKOWSKI



97

film pochodzi z roku 1957.14 Rozterki m³odej, pe³nej temperamentu kobiety roz-
poczynaj¹cej pracê bibliotekarki bardzo zabawnie pokazano w komedii Party Girl
w re¿yserii Daisy von Scherler Mayer. Konflikt miêdzy Mary (Parker Posey) a jej
szefow¹ i babci¹ jednocze�nie, jest stereotypowym konfliktem miedzy starszymi i
m³odszymi bibliotekarzami.15 W filmie Salomonberries w re¿yserii Percy Adlon
bohaterka Roswitha (Rosel Zech) odkrywa w sobie trudn¹ mi³o�æ lesbijsk¹. To, ¿e
jest bibliotekark¹ stanowi niejako symbol jej konserwatywnych zahamowañ.16

Najpowszechniejszy, niestety, stereotyp zarozumia³ego, nie¿yczliwego bibliote-
karza znale�æ mo¿na w g³o�nym Wyborze Zofii Alana Pakuli. Bohaterka tytu³owa
(Meryl Streep) zostaje w bibliotece wy�miana i poni¿ona, poniewa¿ niepoprawnie
wymówi³a nazwisko amerykañskiego poety.17

Tak, jak ró¿nie przedstawia siê bibliotekarzy w kinie, tak te¿ ró¿nie przedsta-
wia siê ich w literaturze. W najnowszym bestsellerze Dona Browna Kod Leonarda
da Vinci pojawia siê mi³a i bardzo fachowa bibliotekarka Pamela Gettum. Mia³a
sympatyczn¹, szczer¹ i m¹dr¹ twarz i przyjemnie brzmi¹cy g³os. By³a pasjonatk¹
swojej pracy wiêc oczy Pameli Gettum zal�ni³y, kiedy stuknê³a w przycisk SZU-
KAJ. Biblioteka Wydzia³u Teologii i Religioznawstwa King�s College to miejsce
nowoczesne, a pracownica po kilku zdaniach zwraca siê do swoich czytelników
per przyjaciele.18

Na temat obrazu bibliotek i bibliotekarzy w opowiadaniach i powie�ciach to-
czy³a siê w 2004 roku dyskusja na Forum EBIB-u. Bibliotekarka w Jedenastu
minutach Paulo Coelho jest samotna, dyskretna i wstydliwa.19  O wygl¹daniu jak
bibliotekarka mówi fragment z Ekspedientki Steve�a Martina o bohaterce, która
w tych okularach wygl¹da jak bibliotekarka - z czasów, kiedy nie by³o jeszcze
bibliotek na CD-ROM-ach - do bibliotekarskiej pensyjki pasuje równie¿ pó³ciê¿a-
rówka toyota rocznik 89.20  W s³ynnym Love story Ericha Segala bohater po wej-
�ciu do biblioteki spotyka dwie m³ode bibliotekarki jedna wysoka, taka raczej
bezp³ciowa, druga myszowata okularnica.21

Jednak chyba najs³ynniejszy bibliotekarz w literaturze zosta³ opisany przez
Umberto Eco w Imieniu ró¿y nastêpuj¹cymi s³owami wyszed³ nam na spotkanie

14 Desk Set, [on-line], [dostêp 5.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.filmlibra-
rian.info/desk_set.html.

15 Party Girl, [on-line], [dostêp 5.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.filmli-
brarian.info/party_girl.html.

16 Salomonberries, [on-line], [dostêp 5.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.film-
librarian.info/salmonberries.html.

17 Sophie�s Choise, [on-line], [dostêp 5.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://www.film-
librarian.info/sophies_choice.html.

18 Brown D.: Kod Leonarda da Vinci Warszawa: �wiat Ksi¹¿ki, 2004, s. 370-373.
19 Coelho P.: Jedena�cie minut Warszawa: Drzewo Babel, 2004, s. 197.
20 Martin S.: Ekspedientka Warszawa: Wydaw. Albatros, 2003, s. 13.
21 Segal E.: Love story Poznañ: Podsiedlik, Raniowski i s-ka, 1992, s. 6-7.
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bibliotekarz, o którym wiedzieli�my ju¿, ¿e nazywa siê Malachiasz z Hildesheimu.
Jego twarz przybra³a wyraz wymuszonej ¿yczliwo�ci, lecz nie mog³em powstrzy-
maæ siê od dr¿enia na widok fizjonomii tak osobliwej. Postaci by³ wysokiej i cho-
cia¿ niezwyczajnie szczup³ej, cz³onki mia³ wielkie i niezdarne. Kiedy szed³ wielki-
mi krokami, owiniêty w czarne zakonne szaty, w jego wygl¹dzie by³o co� niepoko-
j¹cego. Kaptur, który nasun¹³ na g³owê, albowiem przychodzi³ z zewn¹trz, rzuca³
cieñ na blado�æ twarzy i sprawia³, ¿e w wielkich, smutnych oczach widoczne by³o
jakie� nieokre�lone cierpienie. To oblicze nosi³o �lady jakby licznych namiêtno�ci,
które wola podda³a dyscyplinie, lecz doprowadzaj¹c, zdawa³o siê, do zastygniêcia
rysów, a¿ ulecia³o z nich tchnienie ¿ycia. Smutek i surowo�æ dominowa³y w tej
twarzy, a oczy by³y tak badawcze, i¿ jednym spojrzeniem przenika³y serce ka¿de-
go, kto rozmawia³ z bibliotekarzem i czyta³y sekretne my�li, tak, ¿e z trudem mo¿na
by³o znie�æ ich dociekliwo�æ i cz³owiek unika³ powtórnego spotkania z tym uwa¿-
nym wzrokiem.22 Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ, poniewa¿ wiedza forumowiczów
EBIB-u jest w tym wzglêdzie ogromna.23

Obraz bibliotekarza a szczególnie bibliotekarki w kinie i literaturze jest, jak
widaæ, zró¿nicowany, jednak zazwyczaj, niestety, odpowiada powszechnemu ste-
reotypowi. Staropanieñstwo, zgry�liwo�æ, niechêæ dzielenia siê swoimi ksi¹¿kami
z czytelnikami, którzy traktowani s¹ jak intruzi � oto stereotyp tam pokutuj¹cy.
Bibliotekarze, poza wyj¹tkami, to postaci staro�wieckie, nudne i bezbarwne. Szkoda,
¿e w ¿adnej z opowie�ci o najs³ynniejszym kochanku wszechczasów Casanovie
nie wyeksponowano w¹tku o jego pracy jako bibliotekarza u hrabiego Waldsteina
w Dux na pograniczu czesko-niemieckim.

Oczywi�cie, �rodowisko bibliotekarskie mo¿e siê oburzaæ na tak krzywdz¹ce
przedstawianie go w literaturze i filmie. Nic to jednak nie zmieni. Istotniejsze
wydaje siê okre�lenie przyczyn takiego zjawiska i metod zmiany tego stanu rze-
czy. W koñcu przys³owie mówi jak nas widz¹, tak nas pisz¹.

Co gorsza, w�ród studentów bibliotekoznawstwa opinia o ich przysz³ym za-
wodzie nie jest wcale inna. Sonda¿ ankietowy, który by³ podstaw¹ badañ Anety
Firlej-Buzon, zosta³ przeprowadzony na studentach I roku bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Kryterium okre�laj¹cym bibliotekarzy jako grupê
spo³eczn¹ jest tu wygl¹d zewnêtrzny. Ankietowani nakre�lili ten wizerunek nega-
tywnie. W ich oczach bibliotekarz to siwow³osa kobieta ubrana szaro i niemodnie,
nosz¹ca stare buty na p³askim obcasie. Osoba ta ma na twarzy wypisan¹ nie�mia-
³o�æ, poczciwo�æ i naiwno�æ oraz niechêæ do jakichkolwiek zmian.24 Prze�wiad-

22 Eco U.: Imiê ró¿y Kraków: Mediasat Poland, 2004, s. 78-79.
23 Biblioteki w opowiadaniach i powie�ciach, W: Forum EBIB, Na ka¿dy temat 2003-2004,

[on-line], [dostêp 5.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewto-
pic.php?t=475

24 Firlej-Buzon A.: Jak wygl¹da bibliotekarka? Cz. 2, �Poradnik Bibliotekarza� 2004, nr 1, s. 8.
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czenie o z³ym gu�cie w ubiorze bibliotekarzy jest powszechne nie tylko w Polsce.
Miêdzy innymi temu zagadnieniu zosta³a po�wiêcona amerykañska strona inter-
netowa You don�t look like a librarian25  w ca³o�ci po�wiêcona stereotypowi bi-
bliotekarza oraz przyczynom tego zjawiska.

Wracaj¹c jednak do ankietowanych studentów. Jest to tym bardziej cieka-
we, ¿e studenci ocenili negatywnie przedstawicieli zawodu, do którego, przy-
najmniej teoretycznie aspiruj¹. Rodzi siê zatem uzasadnione pytanie o moty-
wacje m³odych ludzi do studiowania tego, a nie innego kierunku, a co za tym
idzie przygotowywania siê do takiego, a nie innego zawodu. Mo¿liwo�ci od-
powiedzi s¹ trzy. Pierwsza mówi o tym, ¿e s¹ to ludzie zupe³nie przypadkowi.
Studiuj¹ ten kierunek albo przez pomy³kê, albo z braku jakiegokolwiek pomy-
s³u na swój rozwój zawodowy. To dosyæ smutna wizja przysz³ych biblioteka-
rzy, ale druga jest jeszcze smutniejsza. Byæ mo¿e s¹ to ludzie, którzy znaj¹c
stereotyp nudnej, ale spokojnej pracy w bibliotece akceptuj¹ go. Grupa ta to
jednostki bierne, staraj¹ce siê znale�æ sobie jaki� cichy k¹t. Pozostaje mieæ
nadziejê, w co autor g³êboko wierzy, ¿e dominuj¹c¹ grup¹ w�ród bibliotekarzy
s¹ ludzie aktywni. Owa trzecia grupa, dostrzegaj¹c negatywny wizerunek za-
wodu, pragnie go zmieniæ. Byæ mo¿e wymiana mentalna nios¹ca ze sob¹ wy-
mianê pokoleniow¹ spowoduje now¹ jako�æ w tej materii.

Sk¹d postulat zmiany mentalnej? Smutna prawda, która wy³ania siê z ba-
dañ opisanych przez Anetê Firlej-Buzon, ale te¿ z wielu innych obserwacji,
jest taka, ¿e stereotyp bibliotekarza kultywuj¹ w ogromnej mierze oni sami.
«Powszechnym motywem w rozmowach miêdzybibliotecznych jest poczucie
tymczasowo�ci. Wobec wysokiego obecnie bezrobocia, tak¿e w�ród osób z wy-
kszta³ceniem wy¿szym, praca w bibliotece zyska³a na atrakcyjno�ci. Mimo to
czêstym motywem w rozmowach miêdzybibliotecznych jest poczucie tymcza-
sowo�ci. Drugim ³¹cz¹cym siê z pierwszym jest motyw przypadkowo�ci. Pra-
cownikami bibliotek, celowo nie u¿ywam tu terminu bibliotekarz, zostaj¹ na-
dal czasem osoby szukaj¹ce jakiejkolwiek pracy. Nawet fakt ukoñczenia przez
nie studiów bibliotekoznawczych czy pokrewnych nie ma tu nic od rzeczy. Jak
wspomniano wy¿ej, nie ka¿dy student bibliotekoznawstwa tak naprawdê chce
zostaæ bibliotekarzem. Absolwenci tacy niejako si³¹ rozpêdu sk³adaj¹ podania
o pracê we wszystkich bibliotekach w okolicy swego miejsca zamieszkania.
Niestety, kiedy zaczynaj¹ pracê zawodow¹, czêsto spotyka ich rozczarowanie
i zamiast anga¿owaæ siê aktywnie w swój rozwój zawodowy wertuj¹ gazety
w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnego zajêcia. Osoby takie wystawiaj¹ pó�-
niej negatywn¹ opiniê pracy w bibliotece rozpowszechniaj¹c stereotypowe po-
strzeganie tego zawodu. Na Forum EBIB-u wspomniano o piosenkarce Reni

25 You don�t look like a librarian, [on-line], [dostêp 9.04.2005], Dostêpny w World Wide Web:
http://www.librarian-image.net/
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Jusis, która ponoæ pracuj¹c przez krótki czas w ma³ej bibliotece wspomina to
zajêcie jako wyj¹tkowo nudne.26

Innym problemem, który dotyka bibliotekarzy jako grupê spo³eczn¹ jest swo-
isty fatalizm. Wi¹¿e siê on ze zjawiskiem, które mo¿na okre�liæ jako autostere-
otyp. W �rodowisku czêsto s³ychaæ g³osy o tym, ¿e a to senat naszej uczelni, a to
minister, a to burmistrz nas nie lubi¹ i nie doceniaj¹. Kwestia niskich zarobków
bibliotekarzy powoduje, ¿e czuj¹ siê oni poni¿eni i zakompleksieni. Na uczelniach
wy¿szych s³ynne jest ju¿ porównywanie siê w tabeli p³ac ze sprz¹taczkami. Rodzi
to wspomniany wy¿ej fatalizm i tak popularne w naszym spo³eczeñstwie licyto-
wanie siê kto ma gorzej. St¹d tylko krok do marazmu, który objawia siê w niskiej
aktywno�ci naukowej bibliotekarzy. Bior¹c przecie¿ pod uwagê mo¿liwo�ci, wiêk-
szo�æ m³odych pracowników bibliotek powinna albo przygotowywaæ siê do egza-
minu na bibliotekarza dyplomowanego, albo pisaæ prace doktorskie. Bo przecie¿
skoro kto� ma³o zarabia nie powinien szukaæ winnych w z³ym oczywi�cie syste-
mie, ale braæ siê aktywnie do pracy. Wszak nie s¹ to drogi awansu ponad si³y
wspó³czesnych adeptów tego piêknego zawodu. Kolejnym powszechnym autoste-
reotypem jest przekonanie o wszechogarniaj¹cych uk³adach nieformalnych i ne-
potyzmie. Wszak o tym, ¿e biblioteki s¹ przystani¹ dla ¿on profesorów i lokalnych
polityków mówi siê najczê�ciej w gronie kole¿anek i kolegów. Nie wydaje siê
przecie¿, ¿eby w czasach obecnych zjawiska te by³y bardziej rozpowszechnione
ni¿ w innych sferach ¿ycia publicznego. Smutna to prawda, ale biblioteki nie s¹
w tej materii wyj¹tkiem. Powoduje to jednak opiniê o bezsensowno�ci wychylania
siê.

Obraz bibliotekarzy w spo³eczeñstwie nie jest dobry. Praca w bibliotece po-
strzegana jest jako nudna i ma³o ambitna. Osoby wykonuj¹ce j¹ obarczone s¹ ste-
reotypem ludzi mrukliwych, szarych, �le ubranych i zamkniêtych na wszystko co
nowoczesne. Jacek Wojciechowski zauwa¿a, ¿e stereotyp biblioteki jako instytu-
cji jest o wiele bardziej pozytywny od stereotypu jej pracowników. Byæ mo¿e
wynika to z tego, ¿e bibliotekarze postrzegani s¹ jako stra¿nicy wiedzy ukrywanej
w bibliotece a nie przewodnicy po niej. Z rozmów z czytelnikami wy³ania siê
obraz bibliotekarzy jako tych, którzy ograniczaj¹ i reglamentuj¹ dostêp do �róde³.
O ile wiêc wielu bibliotekarzy ¿artuje, ¿e biblioteka bez czytelników by³aby miej-
scem idealnym, o tyle wielu czytelników marzy o bibliotece wyzwolonej od biblio-
tekarzy.27

Nale¿y w tym miejscu zadaæ trudne pytanie o s³uszno�æ tego obrazu. Czy ów
stereotyp ma swoje podstawy i czy je�li jest prawdziwy, to do jakiego stopnia?

26 Bibliotekarze w czasopismach �kolorowych�, kobiecych, W: Forum EBIB, Na ka¿dy temat
2003-2004, [on-line], [dostêp 31.03.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/
phpBB/viewtopic.php?t=1033

27 Wojciechowski J.: W imadle stereotypów �Bibliotekarz� 2004, nr 2, s. 3.

PIOTR MARCINKOWSKI



101

Dyskusja, która odby³a siê min. na ³amach �Poradnika Bibliotekarza� na prze³o-
mie 2003 i 2004 roku w zwi¹zku z artyku³em Anety Firlej-Buzon Jak wygl¹da
bibliotekarka mo¿e sprawiaæ wra¿enie, ¿e autorka siê myli. W jednym z listów
nades³anych do redakcji �Poradnika� Ma³gorzata Zychowicz pisze w imieniu swoich
kole¿anek o tym, ¿e bibliotekarki koszaliñskie s¹ inteligentne i kompetentne [...]
Tropimy i dedukujemy lepiej ni¿ Sherlock Holmes, wyszukuj¹c literaturê na poda-
ny temat [...] Siwe w³osy ochoczo farbujemy, a nasze zadbane g³owy ja�niej¹ fe-
eri¹ od blond, przez rude, burgundy do rubinowych czerwieni.28  Oczywi�cie, ta
piêkna charakterystyka nie dotyczy li tylko kole¿anek z Koszalina. Wiele osób
pracuj¹cych w bibliotekach to nie tylko ludzie zdolni, wykszta³ceni i inteligentni
ale tak¿e kreatywni, aktywni i ambitni. Niestety, nale¿y powtórzyæ tezê o wielora-
ko�ci spo³eczno�ci bibliotekarskiej. S³uszne jest oburzenie osób, które zapozna³y
siê z tezami Firlej-Buzon. Jednak oburzenie to jest niejako nie na temat. Mo¿na
zastosowaæ tu metaforê wiejskiego proboszcza krzycz¹cego podczas niedzielnej
sumy na wiernych dlaczego nie chodz¹ do ko�cio³a. Bo przecie¿ owi stereotypowi
bibliotekarze nie czytaj¹ �Poradnika�.

Wed³ug danych SBP w Polsce jest prawie trzydzie�ci tysiêcy bibliotekarzy
(17.447 w bibliotekach publicznych, 9.461 w bibliotekach naukowych, 1.814
w bibliotekach pedagogicznych)29, natomiast na Forum EBIB-u zarejestrowanych
jest 461 osób za� HORBIB-L ma zaledwie 130 subskrybentów. Oczywi�cie, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e nie ka¿dy lubi wymianê my�li w tej formie ale jest to zestawie-
nie szokuj¹ce. W naszym kraju odbywa siê wiele konferencji naukowych organi-
zowanych przez bibliotekarzy dla bibliotekarzy. To piêkna rzecz, jednak trzeba
zauwa¿yæ, ¿e w wiêkszo�ci materia³ów konferencyjnych pojawiaj¹ siê te same
nazwiska. Nale¿y sobie zadaæ pytanie, na ile grupa bibliotekarzy protestuj¹ca prze-
ciw postrzeganiu ich jako pañ z koczkami jest reprezentatywna. Badania Anety
Firlej-Buzon, mimo ich niew¹tpliwej warto�ci, a¿ prosz¹ siê o rozszerzenie ich na
obszar ca³ej Polski. Byæ mo¿e wtedy analiza ich wyników sk³oni do jeszcze g³êb-
szej refleksji, bo przecie¿ Wroc³aw jest relatywnie du¿ym i bogatym miastem
a przy tym prê¿nym o�rodkiem akademickim...

Wiele ju¿ pisano o stereotypie bibliotekarza, jednak nadal pozostaje otwarta
kwestia, jak go zwalczaæ. W³a�nie zwalczaæ, a nie tylko zmieniaæ, dzia³aj¹c
w sposób planowy, celowy i skoordynowany. Wydaje siê, ¿e na chwilê obecn¹
jedyn¹ instytucj¹ zdoln¹ t¹ walkê koordynowaæ mo¿e byæ tylko Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Przy wszystkich minusach tej organizacji jest to najbar-
dziej reprezentatywne cia³o �rodowiska bibliotecznego. Naturalnie rodzi siê pyta-

28 Zychowicz M.: Jaka bibliotekarka? Polemika, �Poradnik Bibliotekarza� 2003, nr 11, s. 11.
29 Statystyka bibliotek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich � Serwis Informacyjny, [on-line],

[dostêp 23.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/biblioteki_statysty-
ka.html.
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nie, czy SBP chce i jest zdolne do takich dzia³añ. My�lê, ¿e przy szerszym zaanga-
¿owaniu siê �rodowiska w te prace jest to mo¿liwe. Bardzo dobrym przyk³adem
dla SBP w przeprowadzeniu takiej akcji mo¿e byæ model amerykañski. Stowarzy-
szenie Bibliotek Amerykañskich rozpoczê³o w 2001 r. akcjê @ your library®, ob-
szernie opisa³a j¹ Lidia Derfert-Wolf. Kampania edukacyjno-marketingowa ma na
celu u�wiadomienie spo³eczeñstwu amerykañskiemu znaczenia bibliotek i biblio-
tekarzy w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych i rozwoju edukacji w XXI wie-
ku. Pomys³ ten podchwyci³a IFLA, inicjuj¹c Kampaniê na rzecz Bibliotek na �wie-
cie. Kampania ma swój znak graficzny, stronê internetow¹ oraz publikuje wspólne
materia³y. W akcji tej bior¹ udzia³ 22 organizacje bibliotekarskie z Armenii, Au-
stralii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Brazylii, Bu³garii, Georgii, Islandii, Japonii, Ka-
nady, Kazachstanu, Korei, Meksyku, Mo³dawii, Nepalu, Nigerii, Portugalii, Ser-
bii, Singapuru, Turcji, Wenezueli i W³och. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z niezrozumia³ych powodów w tym gronie nie ma.30  Jak¹� form¹ tego typu dzia-
³alno�ci jest Tydzieñ Bibliotek 31. Niestety, akcja ta nie jest tak nag³o�niona medial-
nie jak by mo¿na tego oczekiwaæ.

Nie sposób zmieniaæ naszego obrazu w oczach innych ludzi, je�li sami nie zmie-
nimy go we w³asnych oczach. To bana³, ale jak to czêsto bywa bardzo prawdziwy.
Podstawowym warunkiem, aby to siê uda³o jest umiejêtne dobieranie kadry. Nale¿y
zatrudniaæ ludzi, którzy nie tyle szukaj¹ jakiej� pracy, ale którzy bêd¹ chcieli robiæ
w³a�nie to. Mimo niewielkich zarobków praca w bibliotece to co�, co mo¿e sprawiaæ
satysfakcjê. Wszak nie tylko ta grupa zawodowa jest w Polsce �le op³acana. Para-
doksalnie wysokie bezrobocie w�ród absolwentów szkó³ wy¿szych mo¿e byæ dla
dyrektorów bibliotek szans¹. Gruntowna weryfikacja chêtnych do pracy w bibliote-
kach umo¿liwia wybór najlepszych. Regulacje prawne, które nie pozwalaj¹ pracow-
nikowi na poczucie nieusuwalno�ci zaraz po pomy�lnie odbytym okresie próbnym32

s¹ oczywi�cie niewygodne dla pracobiorców. Jednak w d³u¿szym okresie czasu s¹
one z po¿ytkiem tak dla pracodawców, jak i dla ca³ej firmy, w tym dla jej pracowni-
ków. Nie inaczej jest z bibliotekami. Odpowiednia polityka rekrutacyjna i personal-
na jest wiêc jedn¹ z metod walki ze stereotypem bibliotekarzy.

Aby jednak ta metoda by³a mo¿liwa i skuteczna, potrzebna jest sprawna poli-
tyka kszta³cenia. Wydaje siê, ¿e model absolwentów kierunkowych studiów magi-
sterskich uzupe³nianych o podyplomowe studia bibliotekoznawcze jest optymal-
ny. Szczególnie w du¿ych bibliotekach naukowych tylko takie wykszta³cenie gwa-

30 Derfert-Wolf L.: Jak to robi¹ w bibliotekach amerykañskich (i nie tylko) czyli o �Kampanii
na rzecz Bibliotek Akademickich i Naukowych � @ your library®, EBIB 2004 nr 5 [on-line], [dostêp
14.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/derfert.php

31 Tydzieñ Bibliotek 8-15 maja 2005 r., [on-line], [dostêp 23.04.2005], Dostêpny w World Wide
Web: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/tydzien_bibliotek_2005.html

32 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw, Dz.U. 03.213. 2081.
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rantuje odpowiedni poziom kontaktu ze stosunkowo w¹sk¹ grup¹ czytelników
w czytelniach podzielonych merytorycznie, a nie formalnie, jak do tej pory. Po-
dobnie z dydaktyk¹ biblioteczn¹, która mo¿e byæ tylko wtedy skuteczna, kiedy
oparta jest na przyk³adach bliskich czytelnikom. Tylko w ten sposób mo¿na ich
zachêciæ do skorzystania z oferty biblioteki.

Podobnie z ma³ymi bibliotekami w terenie. Tamtejsi bibliotekarze nie mog¹
byæ ju¿ tylko magistrami od katalogowania. Rozwój zainteresowania kulturami
poszczególnych regionów wymaga zatrudniania w tych instytucjach bibliotekarzy
� kulturoznawców. W oparciu m. in. o dokumenty ¿ycia spo³ecznego mog¹ oni
tworzyæ w bibliotekach centra kultury regionalnej, bêd¹ce bardzo ciekaw¹ ofert¹.
Podobnie, je�li chodzi o Uniê Europejsk¹. Po co tworzyæ od podstaw centra infor-
macji europejskiej, skoro istnieje struktura bibliotek gminnych i powiatowych?
Wymaga to oczywi�cie od bibliotekarzy odpowiedniego wykszta³cenia, ale niesie
bardzo konkretne korzy�ci. Po pierwsze, poprawi wizerunek bibliotekarzy w spo-
³eczeñstwie. Nikt nie spyta ju¿, po co w gminie biblioteka. Z drugiej strony na tak¹
dzia³alno�æ s¹ i to niema³e �rodki, a na ich nadmiar przecie¿ biblioteki nie narze-
kaj¹. Biblioteki szkolne, które ju¿ obecnie zmieniaj¹ siê bardzo dynamiczne, mog¹
dalej rozszerzaæ swoj¹ ofertê przyjmuj¹c rolê centrów edukacji multimedialnej.

Wbrew powszechnej praktyce kreowanie nowego, lepszego wizerunku biblio-
tekarza nie wymaga zmiany nazwy zawodu. Broker informacji to nazwa tyle¿ dzi-
waczna, co zabawna. Istotniejsze od przekonywania, ¿e wcale nie jeste�my gorsi
od innych grup zawodowych jest przekonanie o tym, jak jeste�my potrzebni. Pie-
ni¹dze w bibliotekach pojawi¹ siê dopiero wtedy, kiedy decydenci uznaj¹, ¿e jest
to nie tylko moralnie szlachetne, ale tak¿e ekonomicznie op³acalne. Aby tak siê
sta³o, biblioteki musz¹ rozszerzaæ swoj¹ dzia³alno�æ. Za� kreowanie nowego ima-
ge´u bibliotekarza (jak powiedzieliby specjali�ci od reklamy) jest nieroz³¹cznie
zwi¹zane z kreowaniem nowego image´u bibliotek.

Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y stworzyæ jasn¹ i spójn¹ koncepcjê public relations
biblioteki. Po zbadaniu wizerunku biblioteki w otoczeniu nale¿y okre�liæ cele. Rodzi
to pytanie, czym ma byæ biblioteka w swoim �rodowisku i jak ma byæ postrzegana.
Nie da siê tego zrobiæ bez odpowiedniej taktyki marketingowej, wspó³pracy
z mediami, no i oczywi�cie bud¿etu. Czasem konieczne mo¿e okazaæ siê zatrud-
nienie firmy zewnêtrznej do przeprowadzenia takiej akcji. Najistotniejsze jednak
wydaje siê tu zbadanie potrzeb czytelników i potencjalnych czytelników oraz opra-
cowanie planu zaspokojenia ich.33

Wokó³ bibliotek i bibliotekarzy naros³o wiele mitów. Wspomina o nich Dag-
mara Sawicka w swoim artykule Obaliæ mity.34  Jeden z nich g³osi ¿e bibliotekarze

33 Huczek M.: Public relation a wizerunek biblioteki �EBIB� 2004, nr 5 [on-line], [dostêp
14.04.2005], Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/huczek.php.

34 Sawicka D.: Obaliæ mity �EBIB� 2004, nr 5 [on-line], [dostêp 14.04.2005], Dostêpny
w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php.

Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek?



104

to szare myszy. O tym, ¿e wcale nie musi tak byæ �wiadczy wspomniany ju¿ list
bibliotekarek z Koszalina. Pomijaj¹c ju¿ wspomnian¹ sprawê wykszta³cenia, bar-
dzo istotnymi kwestiami w wizerunku bibliotekarza jest jego sposób komunikacji
werbalnej i niewerbalnej z czytelnikiem. Jasno�æ wypowiedzi, umiejêtnie dobra-
ny jêzyk i erudycja to co�, co nie tylko u³atwia komunikacjê w relacji bibliotekarz
� czytelnik. To tak¿e element budowania pozytywnego wizerunku tego pierwsze-
go. Nie sztuk¹ jest powiedzieæ czytelnikowi NIE MA! Sztuk¹ jest takie przekaza-
nie informacji np. o zagubieniu ksi¹¿ki, aby czytelnik nie zrazi³ siê do instytucji.
W tej kwestii nie trzeba wywa¿aæ otwartych drzwi. Szkolenia na temat komunika-
cji z klientami odbywaj¹ siê w bardzo wielu firmach, np. w bankach. Dlaczego
wiêc dyrektorzy bibliotek nie mieliby siêgn¹æ po te gotowe wzorce?

Inn¹ spraw¹ kszta³tuj¹c¹ wizerunek jest ubiór. Jak ju¿ wspomniano wy¿ej
bibliotekarze postrzegani s¹ jako osoby wyj¹tkowo �le ubrane. Wprawdzie kufaj-
ki gin¹ ju¿ powoli z krajobrazu bibliotecznego, jednak bywaj¹ miejsca, gdzie na-
dal s¹ bibliotekarskim mundurkiem. Z drugiej strony wielu m³odych adeptów sztu-
ki bibliotekarskiej pojawia siê w pracy w stroju, ujmuj¹c to oglêdnie, niedba³ym.
Szorty, sanda³y, trzydniowy zarost na mêskich twarzach wielu, niestety, nie ra¿¹.
Tu znów warto wzi¹æ przyk³ad z banków, których szeregowi pracownicy wbrew
mitom nie zarabiaj¹ wcale du¿o wiêcej od bibliotekarzy. Mo¿e nale¿a³oby wpro-
wadziæ standard bia³ej koszuli w pracy? Mo¿e dyrektorzy du¿ych bibliotek mogli-
by zachêciæ do tego pracowników funduj¹c im gustowne krawaty lub apaszki
z logo swojej biblioteki? No chyba, ¿e kole¿anki i koledzy wol¹ image swetrowca,
jaki przylgn¹³ do jednego z najbardziej znanych polskich bibliotekarzy...

Jak s³usznie zauwa¿a Miros³awa Zygmunt, bycie bibliotekarzem to zawód jak
ka¿dy inny.35 Nie ma sensu uprawianie demagogicznej propagandy o swojej wy-
j¹tkowo�ci. Do walki ze stereotypami nale¿y podej�æ spokojnie, ale z konsekwencj¹.
Warto promowaæ siebie ale nie w sposób, który przez innych mo¿e byæ odebrany
jako walka z w³asnymi kompleksami. W ciê¿kiej sytuacji finansowej w Polsce s¹
nie tylko biblioteki i nie jest tak, ¿e s¹ one niedofinansowane ze z³o�liwo�ci rz¹du,
w³adz uczelni czy burmistrzów miast. Sytuacja bud¿etowa jest i bêdzie trudna,
i miêdzy innymi dlatego w³a�nie bibliotekarze musz¹ nauczyæ siê promowaæ i sprze-
dawaæ swoje us³ugi. Aby to robiæ najskuteczniej, nale¿y wypromowaæ wizerunek
bibliotekarza nie tylko u�miechniêtego, kompetentnego, spolegliwego, ale przede
wszystkim w dobie budowania spo³eczeñstwa informacyjnego niezbêdnego.

35 Zygmunt M.: Mysz uzbrojona w mysz, czyli o stereotypie bibliotekarki w spo³eczeñstwie
informacyjnym �Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej� 2002, nr 1, s. 36.
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