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Wprowadzenie
Biblioteka szkoły wyższej w myśl Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym stanowi część systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni 
[13]. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki, organizację i zasa-
dy funkcjonowania systemu określa statut biblioteki. W tak krótki, lapi-
darny sposób określone zostały w ustawie ramy prawne funkcjonowania 
biblioteki w szkole wyższej, cedując szczegółowe regulacje na akty praw-
ne niższego rzędu, poczynając od statutu a na regulaminach różnego ro-
dzaju kończąc [15-17; 26]. Na konkretną uczelnię spada zatem obowiązek 
stworzenia danego systemu, jego ram organizacyjnych oraz wypełnienia 
ich treścią, to znaczy stworzenia zasobów materiałowych, personalnych 
i finansowych niezbędnych do jego funkcjonowania. Szukając odpowiedzi 
na pytanie, jak funkcjonuje konkretna biblioteka w danym okresie trzeba 
odpowiedzieć na następujące pytania: jak wygląda organizacja biblioteki, 
jej struktura organizacyjna, jakie są warunki udostępniania w tej placów-
ce, warunki prawne i finansowe funkcjonowania instytucji, jakim biblio-
teka dysponuje potencjałem (zbiory, ludzie, wyposażenie), infrastrukturą 
itd.? Być może nie jedynym, ale bliskim obiektywności i optymalnym 
sposobem odpowiedzi na te pytania jest zapoznanie się z dostępną do-
kumentacją biblioteczną, traktowaną jako źródło, jej analiza i krytyczna 
ocena. Tak właśnie zanalizowano działalność Biblioteki Głównej Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Warszawie (dalej BG AWF). Tekst ten 
będzie próbą odpowiedzi na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, jak 
biblioteka ta spełnia wyznaczone w dokumentach organizacyjnych oraz 
w dokumentach uczelni cele i zadania?, po drugie, jak radzi sobie z rea-
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lizacją podstawowych funkcji bibliotecznych (gromadzenie, opracowa-
nie, udostępnianie, przechowywanie zbiorów, działalność informacyjna)? 
Badając dokumenty, chciano również się dowiedzieć, jak placówka do-
stosowała się do zmian związanych z technologią IT, z komputeryzacją, 
digitalizacją, rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami użytkowników, bę-
dących coraz częściej nie tylko biernymi odbiorcami, ale aktywną stroną 
procesów biblioteczno-informacyjnych stosowanych w bibliotece dzięki 
narzędziom zewnętrznym (Biblioteka 2.0) oraz dzięki posiadanym włas-
nym instrumentom (komputery, tablety, smartfony i inne)? Badania objęły 
BG AWF w Warszawie, bez Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej. Zasięg chronologiczny analizy mieści się w latach 2009-2014. 
Jej podstawą były przede wszystkim dokumenty biblioteczne: sprawozda-
nia uczelni, sprawozdania biblioteki, statuty oraz regulaminy udostępnia-
nia zbiorów.

Stan badań
Dotychczas działalność BG AWF nie doczekała się kompleksowego 

opracowania. Dostępne opisy i omówienia działalności biblioteki miały 
charakter cząstkowy [12] albo informacyjny [19], dostarczając oczywi-
ście wiedzy na temat stanu biblioteki, etapów jej rozwoju. Nie próbowano 
jednak niczego oceniać ani wyjaśniać. Generalnym problemem badacza 
jest niedostępność wielu danych o bibliotece lub ich „niewidoczność”. 
Choć bowiem podstawowe informacje na jej temat dostępne są na stronie 
internetowej [6], nie dotyczy to już bardziej szczegółowych danych. Przy-
kładów tych szukać trzeba pomiędzy dokumentami uczelnianymi, zresztą 
też niewidocznymi na stronie głównej uczelni, co rodzi podejrzenia o nie-
chęć Biblioteki do dzielenia się z otoczeniem informacjami, a z drugiej 
strony stawia pod znakiem zapytania jej transparentność [10]. Problem ten 
nie dotyczy samego czytelnika/użytkownika, który znajdzie informacje 
o warunkach udostępniania zbiorów i inne użyteczne informacje, co bada-
cza, który zechciałby znaleźć więcej informacji o bibliotece i tym samym 
zdobyć realne wyobrażenie o efektach jej działalności.

Geneza i przechowywanie zbiorów
BG AWF w Warszawie w 2014 r. obchodziła jubileusz osiemdziesię-

ciopięciolecia istnienia [18]. W tym czasie rozrosła się pod każdym wzglę-
dem, z początkowego kilkusettomowego księgozbioru stała się książnicą 
liczącą ponad 100 000 woluminów, co wpłynęło oczywiście na warun-
ki lokalowe. Powoli wyczerpywało się miejsce w magazynie liczącym 
376 m2. Obecnie założyć można, że w magazynie są jeszcze niewielkie 
rezerwy, biorąc pod uwagę powierzchnię globalną, i zakładając, że zbiory 
ustawione są według numerus currens, ścieśnione (300-350 woluminów 
na metr kwadratowy). Przy takim założeniu magazyn powinien wystar-
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czyć jeszcze na 10 000 do 20 000 książek, a uwzględniając stosunkowo 
nieznaczny przyrost zbiorów w ostatnich latach – 1 000-1 300 rocznie – 
oznacza to, że magazyn biblioteczny może jeszcze wystarczyć na kilka 
do kilkunastu lat, uwzględniając utrzymanie trendu nieznacznej selekcji 
oraz bardzo prawdopodobny stały przyrost gromadzonych dokumentów 
elektronicznych (Tabela 1). Biblioteka dysponuje także dużą czytelnią 
obejmującą 291 m2 z osiemdziesięcioma pięcioma miejscami do pracy 
i niewielką, jak na oczekiwania nowego, wyposażonego w kompetencje 
informacyjne użytkownika, pracownią komputerową, licząca tylko dwa-
dzieścia stanowisk komputerowych.

Tab. 1. Zbiory BG AWF w Warszawie w latach 2009-2014

Typ zbiorów
Rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Druki zwarte wol. 89 228 89 976 90 823 109 429 95 118

Czasopisma wol. 14 845 15 088 15 334 15 990 15 907

Zbiory specjalne 2 578 2 595 2 605 2 638 1011

Ogółem 106 651 107 659 108 762 128 057 112 036

Przybyłoksiążek 829 748 1 191 1 483 2379

Ubyło książek 43 17 17 138 459

Przybyło 
czasopism 257 243 24 18 317

Źródło: [20-25].

Gromadzenie zbiorów
BG AWF w Warszawie, zgodnie ze statutem uczelni [25], jest jed-

nostką centralną systemu biblioteczno-informacyjnego AWF Warszawa, 
która, jak można przypuszczać, gdyż nie zostało to sformułowane ani 
w statucie, ani w towarzyszącym mu regulaminie bibliotecznym, jest 
powołana do wsparcia środowiska uczelni (pracowników i studentów) 
w realizacji pracy badawczej i dydaktycznej, stosownie do profilu uczelni 
[17]. Profil uczelni jest niewątpliwie głównym wyznacznikiem realizowa-
nej polityki gromadzenia zbiorów. Wychowanie fizyczne, sport, kultura 
fizyczna, rehabilitacja, turystyka, pielęgniarstwo, kosmetologia to główne 
determinanty treściowe gromadzenia – zgodne z kierunkami kształcenia. 
Niestety, również potwierdzenia tej konstatacji trudno szukać w dokumen-
tach bibliotecznych. Sprawozdania w ogóle nie zajmują się statystyką rze-
czową, a katalog komputerowy SOWA – w obecnej wersji – uniemożliwia 
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praktycznie takie rozpoznanie. Nieco więcej można powiedzieć o struktu-
rze formalnej wpływów biblioteki. Zważywszy na fakt, że AWF Warsza-
wa nie należy do beneficjentów egzemplarza obowiązkowego, struktura 
nabytków powinna napawać obawami i niepokojem. Chodzi zwłaszcza 
o proporcje między podstawową formą gromadzenia, czyli kupnem a nie-
planową formą gromadzenia, tj. darami. Niepokoi z jednej strony oscylacja 
wielkości zakupu od 12,6 do 62%, a z drugiej utrzymujący się na bardzo 
wysokim poziomie, w stosunku do pozostałych form gromadzenia, wskaź-
nik darów. Rodzi to podejrzenia o niestabilność polityki finansowej uczelni, 
a w pewnym sensie również o niepewną politykę gromadzenia zbiorów ze 
strony samej biblioteki (Tabela 2). 

Tab. 2. Formy gromadzenia zbiorów w BG AWF w Warszawie w latach 2009-
2014. Nabytki

Forma
gromadzenia

Rok
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Książki

Kupno 368 (41,2%) 204 (27,3%) 745 (62%) 174 (16 %) 289 (12,6%)

Dary 89 (10%) 264 (35,3%) 203 (16,9%) 427 (40,3%) 2090 (87,4%)

Dublety - - - 203 -

Wymiana 141 (15,8%) 97 (12,9%) 84 (6,9%) 98 (9,3%) -

Ekwiwalent 74 12 53 19 -

Inne źródła - 84 44 8 -

Przydział 220 82 72 203 -

Razem
książek

892 kupno
(368 kupno +524 

pozostałe)
748

(204+544)
1201 

(745+456)
1058

(174+884)
2379 

(289+2090)

Czasopisma

Kupno 168 tytułów/
221 egz.

127 tytułów/
149 egz.

148 t./
188 egz.

122 t./
149 egz.

128 t./
154 egz.

Dary 76 453 476 451 1028 egz.

Dublety - - - 355 -

Wymiana 40 147 84 109 -

Przydział 4 309 - 355 -

Razem
czasopism

341 egz. (120 
dary+221 kupno)

1058 
(909+149)

744 
(560+188)

1419 
(1270+149)

1182 egz.
(1028+154)

Źródło: [20-25].
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Nieco lepiej wygląda prenumerata czasopism polskich i zagranicz-
nych, która co prawda spada z roku na rok, ale nie jest to spadek alarmu-
jący i zapewne w dużym stopniu wynikający z „rekompensaty” w postaci 
gromadzonych dokumentów elektronicznych, o tych ostatnich, niestety, 
w sprawozdawczości bibliotecznej nie ma właściwie mowy (Tabela 3).

Tabela 3. Prenumerata czasopism w BG AWF w Warszawie w latach 2009-2014

Typ zbiorów
Rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Czasopisma 
zagraniczne 25 t./25 egz. 20 t./20 egz. 20 t./20 egz. 13 t./13 egz. 13 t./13 egz.

Czasopisma 
polskie

143 t./196 
egz.

107 t./129 
egz.

128 t./168 
egz.

109 t./136 
egz.

115 t./141 
egz.

Razem 168 t./221 
egz.

127 t./149 
egz.

148 t./188 
egz.

122 t./149 
egz.

128 t./154 
egz.

Źródło: [20-25].

Finanse
Potwierdzenie nie najlepszej w ostatnich latach kondycji finansowej 

biblioteki znaleźć można w części finansowej sprawozdań. Średnio co 
roku wydawanych jest zaledwie 12 500 zł na zakup książek (brak danych 
z roku 2010/2011). Do roku akademickiego 2011/2012 najważniejszą po-
zycją w wydatkach była prenumerata czasopism (ok. 50 000 zł rocznie), 
jednak w ostatnim analizowanym roku akademickim nastąpiło znaczne 
obniżenie wydatków (13 183 zł) w roku sprawozdawczym 2012/2013 
i 9 190 zł w stosunku do „rekordowego” roku 2011/2012, czego nie moż-
na tłumaczyć wzrostem kosztów zakupu baz danych (Tabela 4)1.

Tab. 4. Wydatki BG AWF w Warszawie w latach 2009-2014

Typ wydatków
Rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Zakup książek 7 068,48 10 127,02 31 502,17 11 239,20 17 172,09

Bazy danych 10 855 9 689,76 18 842,75 17 221,42 11 919

SOWA 8 616 9 703 9 024 12 250 14 796

1 Wydatki na zakup książek wynosiły w przeliczeniu na jednego studenta: 2009 
– 1,47 zł; 2010 – 2,60 zł; 2011– 6,20 zł; 2011 – 2,85 zł), jak i na jednego użyt-
kownika (2009 – 1,24 zł; 2010 – 2,14 zł; 2011– 5,34 zł; 2011 – 2,36 zł.
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Typ wydatków
Rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Prenumerata 
ogółem 
w tym
Prenumerata cza-
sopism zagranicz-
nych 
Prenumerata cza-
sopism polskich

50 781,62

35 981,08

15 388,14

43 880,66

34 485,50

9 394,50

54 544,13

40 479,66

14 064,47

41 360,21

27 846,99

13 513,22

45 354

Program Expertus 17 385 - - - 30 750

Atlas anatomiczny 16 451,58 - - - 12 522

Zakup kompute-
rów ? ? ? ? 28 706

Zakup kolekcji 
e-wydawnictw wy-
dawnictwa LWW

- - - - 12 620

Zakup Index Co-
pernicus - - - - 984

Oprawa zbiorów ? ? ? ? 885

Konferencje ? ? ? ? 2 623

Razem 111 157,68 73 400,44 113 463,05 82 070,83 161 948

Źródło: [20-25].

Właściwie niemożliwe jest ścisłe określenie skali wydatków po-
noszonych przez bibliotekę z uwagi na pewne ograniczenia wynikające 
z niedoskonałości danych zawartych w sprawozdaniach, ujmujących np. 
jedynie „niektóre wydatki”2. To nie pozwala skonstatować udziału wy-
datków biblioteki w skali budżetu całej uczelni. Podsumowanie „niektó-
rych wydatków” dowodzi, że również w tej kwestii biblioteka nie może 
liczyć na stabilizację finansową, jeżeli wahania między budżetami w skali 
rocznej wynoszą od 30 000 do 40 000 zł, a pomiędzy rokiem 2013/2014 
i 2012/2013 ponad 80 000 zł.3

Spojrzenie na wpływy biblioteki, rosnące z roku na rok, każe kry-
tycznie ocenić politykę finansową nie tylko samej biblioteki, ale również 
organów zarządzających aktualnie uczelnią, decydujących ostatecznie 
o rozdysponowaniu wpływów. Mowa tu zwłaszcza o wpływach z tytułu 
przetrzymania książek oraz licznych usług bibliotecznych (Tabela 5). 

2 Określenie podawane w sprawozdaniach uczelni.
3  Wynika to jednak z faktu nieumieszczania wszystkich wydatków w sprawozda-

niach bibliotecznych, będących częścią sprawozdań uczelni.
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Tab. 5. Wpływy BG AWF w Warszawie w latach 2009-2014

Typ wpływów
Rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Dotacje ze środków ogólnouczelnianych i wydziałowych

Sprzedaż wydaw-
nictw uczelnianych - - 20 000,00 48 891,50 44 182,00

Sprzedaż wydaw-
nictw uczelnianych 
(czasopism)

- - - - 13 459,00

Dotacja na prenu-
meratę czasopism 
polskich

15 388,14 9 394,50 9 562,03 8 706,80 43 354,00

Dotacja na prenu-
meratę czasopism 
zagranicznych

35 981,08 34 485,50 40 479,66 27 846,99

EBSCO 10 855,00 9 689,76 11 842,75 17 221,42 11 919,00

Sowa 8 616,00 9 703,00 9 024,00 12 250,00 14 796,00,

EXPERTUS - - - - 6 390,00

Atlas anatomiczny - - - - 12 522,00

Zakup kolekcji 
e-czasopism - - - - 12 620,00

Zakup komputerów - - - - 28 706,00

Przychody własne Biblioteki
Analizy
bibliometryczne - 370,00 2699,00 5 630,00 180,00

Karty biblioteczne 188,00 4 560,00 3000,00 2 750,00 1 865,00

Kserokopie i skany 905,34 1 829,31 413,40 1 912,30 1 934,00

Przetrzymane książki - 19 106,50 1 1704,50 5 297,50 5 299,00

Sprzedaż - - - 28 391,00

Wydruki
komputerowe 1 184,20 1 298,40 961,00 1 268,70 1 274,00

Zestawienia
bibliograficzne - 109,90 550,00 120,00 -

Nagrania CD - - 20,00 - -
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Pozyskane ze środków zewnętrznych

Dofinansowanie 
MNISW na działal-
ność upowszechniają-
cą naukę

- - - - 163 600,00

Dofinansowanie przez 
firmę zewnętrzną 
zakupu księgozbioru 
medycznego

- - - - 4 043,00

Dar rzeczowy prywat-
nej firmy na odmalo-
wanie korytarza

- - - - 1 200,00

Dar firmy Aleph na 
organizację „Jędrzejek 
w Bibliotece”

- - - - 1 700,00

Sprzedaż dubletów - 586,00 72,00 - -

Razem 73 117,23 91 132,87 110 328,34 160 286,21 371 676,00

Dane w sprawozda-
niach 106 946,16 91 136,37 110 328,91 160 185,71 371 676,00

Źródło: [20-25].

Analiza wpływów biblioteki pokazuje brak alternatywnych źródeł 
finansowania, przynajmniej do roku sprawozdawczego 2013/14. Tym 
bardziej należy docenić, że uczelnia utrzymuje na podobnym poziomie 
istotne pozycje w budżecie biblioteki, jak zakup baz danych, serwis opro-
gramowania bibliotecznego oraz prenumeratę czasopism. Dzieje się tak 
dzięki dotacjom pochodzącym ze środków ogólnouczelnianych i wydzia-
łowych. Niestety, trudno na podstawie sprawozdań dociekać, jak wydat-
kowane są pieniądze pochodzące ze sprzedaży wydawnictw uczelnianych 
oraz za przetrzymanie książek. Wpływy osiągane z tytułu działalności 
usługowej (analizy bibliometryczne, skanowanie, wydruki komputerowe, 
zestawienia bibliograficzne) są na tyle niewielkie, że nie są w stanie za-
spokoić aktualnych potrzeb biblioteki. 

Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna
Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna należą do podsta-

wowych funkcji bibliotecznych. Według nich określana jest efektywność 
i jakość pracy bibliotecznej, a poniekąd i przydatność pracy biblioteki do 
realizacji funkcji naukowo-badawczych uczelni. Ową użyteczność można 
próbować określić w przypadku biblioteki warszawskiej AWF w ujęciu 
statystycznym, choć dostępna jest tylko informacja zbiorcza, pokazująca 
globalne wartości statystyczne osiągane przez bibliotekę w obrębie takich 
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parametrów, jak: odwiedziny, udostępnianie zbiorów, wypożyczenia mię-
dzybiblioteczne, usługi reprograficzne, udzielone informacje biblioteczne 
i bibliograficzne czy opracowane zestawienia tematyczne. Na ich podsta-
wie można dojść do wniosków, że udostępnianie i działalność informacyj-
na w bibliotece AWF podlega wahaniom, wzrostom, spadkom, niestety, 
trudnym do jednoznacznego zinterpretowania. Przykładowo w roku aka-
demickim 2011/2012 aż o dwadzieścia procent zmalała liczba odwiedzin, 
aby w następnym roku sprawozdawczym wzrosnąć o blisko dziewiętna-
ście procent. Podobną fluktuację można zaobserwować spoglądając na 
wskaźniki udostępnień prezencyjnych oraz udostępnień poza biblioteką. 
W roku akademickim 2012/2013 liczba książek udostępnionych prezen-
cyjnie wzrosła po trzyletniej tendencji spadkowej. Wzrosła również licz-
ba udostępnień poza bibliotekę, ale nadal znajduje się poniżej poziomu 
z roku sprawozdawczego 2011/2012. Oscylacji podlega też liczba wy-
pożyczeń międzybibliotecznych, ale w skali całej uczelni, zestawiając ją 
z liczbą pracowników, jest ona marginalna. Rośnie natomiast systema-
tycznie liczba wykonywanych kserokopii (Tabela 6). 

Tab. 6. Udostępnianie zbiorów w BG AWF w Warszawie w latach 2009-2014

Formy
udostępniania

Rok
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Odwiedziny 38 909 40 940 36 561 43 360 38 048

Udostępnianie
prezencyjne (wol.) 66 113 58 785 43 038 55 574 71 613 

Udostępnianie poza 
bibliotekę (wol.) 24 698 33 081 23 730 29 887 23 134.

Udostępnianie
ogółem (wol.) 90 811 91 866 66 768 85 461 94 747.

Wypożyczanie
międzybiblioteczne 
(wol.)

62 25 21 13 11.

Kserokopie 475 567 1 485 6 376 273

Pracownicy 888 829 819 813 386

Studenci 4 802 3 888 5 076 3 939 3 722

Razem Użytkownicy 5 690 4 717 5 895 4 752 4 108

Źródło: [20-25].

Sprawozdawcy nie ujęli w materiałach informacji o czytelnikach. 
Z ogólnych sprawozdań uczelni można natomiast pozyskać liczbę studen-
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tów i pracowników, ale statystyka ta jest częściowo bezużyteczna, ponie-
waż nie sposób jej zestawiać z ogólną liczbą udostępnień i odwiedzin, bez 
obawy, że część z nich należy do grupy tylko zapisanych, ale nie korzy-
stających z biblioteki. Uwaga ta dotyczy również udzielonych informacji 
bibliotecznych i bibliograficznych, których liczebność podano szacunkowo. 

Oferta biblioteki obejmuje również różne formy informacji zbioro-
wej, w szczególności wykazy nabytków (udzielano ich zaledwie kilka-
krotnie), zestawienia tematyczne, wystawy, szkolenia, analizy bibliome-
tryczne i cytowania publikacji. Zaskakuje niewielka liczba tego typu form 
aktywności biblioteki, a przy tym, niestety, nieścisłość w podawaniu da-
nych. Jednym z powodów stosunkowo niskiej skuteczności biblioteki na 
polu udostępniania zbiorów, a także odpływu użytkowników z biblioteki 
mogą być mało przyjazne i dość rygorystyczne warunki udostępniania 
zbiorów. Chodzi przede wszystkim o krótkie godziny otwarcia czytelni 
(trzydzieści osiem godzin i czterdzieści pięć minut tygodniowo), wypo-
życzalni (czterdzieści dwie godziny tygodniowo), i pracowni komputero-
wej (dwadzieścia osiem godzin i czterdzieści pięć minut), oraz zamykanie 
biblioteki w weekendy [6]. Ograniczenia jednak na tym się nie kończą: 
obowiązują też niskie limity wypożyczeń zarówno dla pracowników na-
ukowych (dziesięć woluminów lub więcej w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach na sześć miesięcy; pracownicy naukowi, doktoranci i sta-
żyści – pięć woluminów na trzy miesiące; pozostali pracownicy – trzy 
woluminy na trzy miesiące). Limity wypożyczeń dotyczą również stu-
dentów i bibliotekarzy: dla studentów (trzy woluminy / sześć wolumi-
nów – studia na dwóch kierunkach / na miesiąc; inni użytkownicy – trzy 
woluminy na miesiąc, bibliotekarze – trzy woluminy na miesiąc) [17]. 
Do tego trzeba dodać krótki czas wypożyczeń oraz zakaz udostępniania 
na zewnątrz druków wydanych przed 1945 r. [15]. Nawet w czytelni do-
stęp do tej grupy zbiorów jest uzależniony od zgody dyrektora biblioteki, 
a czasopisma wydane przed 1945 r. udostępniane są tylko w formie mi-
krofisz. Ponadto w myśl punktu ósmego regulaminu pracowni kompute-
rowej, Internet służy jedynie do wyszukiwania informacji potrzebnych do 
nauki i pracy [16]. Zniechęcająco może też oddziaływać na czytelników 
BG AWF cennik opłat i usług [11]. Za wystawienie karty bibliotecznej 
ważnej dwa dni należy zapłacić dziesięć złotych; za kserokopię formatu 
A4 – trzydzieści groszy, za skan – od siedmiu do czternastu złotych, a za 
wystawienie karty bibliotecznej rocznej osobom spoza uczelni bez prawa 
wypożyczania na zewnątrz – pięćdziesiąt złotych [11]. Te niedogodności 
dostrzegła Rada Biblioteczna: „Opłaty za karty, wydruki i kserokopie […] 
odstraszają potencjalnych użytkowników do korzystania z usług” [20-
26]. Jak się wydaje, do korzystania z biblioteki nie zachęca również dość 
uboga strona internetowa, funkcjonująca w dodatku jako podstrona strony 
głównej uczelni (Tabela 7).
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W świetle sprawozdań, o czym już wspomniano, nie funkcjonuje 
w sposób zadowalający informacja zbiorowa. Poza cyklicznymi wystawa-
mi nabytków, pozostałe formy występują sporadycznie. Za niewystarcza-
jącą należy uznać ofertę informacji zbiorowej reprezentowaną przez dru-
kowane wydawnictwa biblioteki, jak informatory, broszury informacyjne, 
foldery, ulotki itd. Prawie nieobecne w ofercie biblioteki są natomiast takie 
formy informacji zbiorowej jak: wycieczki oraz grupowe i indywidualne 
zwiedzanie Biblioteki na życzenie. Nieobecna jest też oferta szkoleniowa 
w trybie online (na WWW zamieszczono jedynie instrukcję użytkowania 
biblioteki w formacie PDF, dość dobrze zresztą wykonaną). Należy nato-
miast podkreślić działania wobec środowiska naukowego uczelni, w tym 
wykonywane analizy bibliometryczne oraz cytowania publikacji4.

Tab. 7. Działalność informacyjna w BG AWF w Warszawie w latach 2009-2014

Formy
działalności

Rok
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Informacja 
biblioteczna 
i bibliograficzna

ok. 52 000 ok. 36 000 ok. 43 000 ok. 46 000 bd

Zestawienia 
tematyczne 7 9 4 20 bd

Wystawy 
nabytków 10 4 Kilkadziesiąt Kilkadziesiąt bd

Cytowanie 
publikacji liczba 
pracowników 
naukowych

232 7 6 12 bd

Wystawy 4 - - - bd

Szkolenia - - 2 3 bd

Artykuły książki - 1 - 10 -

Źródło: [20-25].

Personel, organizacja, zarządzanie
Źródeł niedostatków BG AWF w Warszawie można szukać również 

w zasobach osobowych, w ich organizacji i zarządzaniu. W bibliotece we-
dług stanu na rok akademicki 2013/2014 było zatrudnionych dwadzieścia 
osób, w tym osiemnaście na pełnym etacie i dwie na pół etatu. Ośmiu 
pracowników posiadało wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze, czte-

4 Brak na ten temat szerszych informacji w dostępnych dokumentach źródłowych 
AWF w Warszawie.
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rech – wyższe licencjackie, czterech – średnie bibliotekarskie, a cztery 
osoby – inne wykształcenie. W skład biblioteki wchodzą trzy komórki 
organizacyjne: Oddział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów (cztery 
osoby), Oddział Informacji Naukowej i Czasopism (sześć) oraz Oddział 
Udostępniania Zbiorów (siedem). 

Być może właśnie liczebność komórek organizacyjnych ma wpływ 
na działalność poszczególnych agend biblioteki – chodzi o pewną nierów-
nomierność obsady personalnej komórek organizacyjnych, zwłaszcza nie-
wielką obsadę działu gromadzenia i opracowania. Negatywnego wpływu 
można się także dopatrywać w obszarze udostępniania zbiorów i działal-
ności informacyjnej, co zaświadczają nie tylko ograniczony czas otwarcia 
biblioteki, ale również stosunkowo niskie osiągane parametry (Tabela 6). 
Pozytywny wyjątek można natomiast odnaleźć w opracowaniu zbiorów, 
czego świadectwem może być rosnąca liczba wprowadzonych rekordów 
do katalogu komputerowego książek (oprócz roku 2011/2012, kiedy to 
odnotowano spadek, w roku 2012/2013 nastąpił wzrost o blisko 300 %)5. 

W stronę nowoczesności (komputeryzacja i digitalizacja zbiorów)
BG AWF w Warszawie jest otwarta na zachodzące w otoczeniu zmia-

ny, wymuszające modernizację warsztatu informacyjnego, co łączyć nale-
ży z zastosowaniem komputerów, udostępnieniem bibliotece łącz interne-
towych, a w ostatnich latach z tworzeniem zasobów cyfrowych. Pierwszą 
próbę komputeryzacji podjęła biblioteka w 1992 r. W roku akademickim 
2000/2001 została natomiast podłączona do Internetu. W roku akademi-
ckim 2011/2012 opracowany został projekt pracowni digitalizacji zbio-
rów, aczkolwiek cyfryzacja zasobów była prowadzona już od kilku lat.

Warsztat informacyjny biblioteki tworzą obecnie własne bazy da-
nych oraz bazy zewnętrzne. Pośród własnych baz pierwszoplanową rolę 
odgrywają dwa katalogi komputerowe książek i czasopism, tworzone 
w programie bibliotecznym SOWA. Biblioteczny warsztat informacyjny 
współtworzą też bazy danych rejestrujące dorobek naukowo-badawczy 
i dydaktyczny uczelni w programach EXPERTUS i ISIS (prace magister-
skie). BG AWF stara się też stale poszerzać dostęp do platform oferu-
jących dziedzinowe bazy danych. Aktualna oferta obejmuje platformy: 
EBSCO, Science Direct Springer, a ponadto dostęp testowy do szeregu 
innych baz danych.

Cyfryzacja zbiorów biblioteki znajduje się w fazie budowy. Niewąt-
pliwą zaletą kolekcji cyfrowych jest ich dostępność w Internecie; należy 

5 Nie ma pewności co do liczby rekordów w katalogu komputerowym książek, 
bowiem sprawozdanie za rok 2010/2011 podaje liczbę 83 250, natomiast spra-
wozdanie za rok akademicki 2011/2012 już tylko 52 800 [22] (Tabela 8). Powoli 
postępuje także rozwój własnych baz danych (Publikacje, BIBLIO, DYPLO-
MY, drhab).



Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie…
89

jednak zwrócić uwagę na ubogi interfejs programów, umożliwiający wy-
szukiwanie tylko według czterech kryteriów (tytuł, autor, hasło przedmio-
towe, symbol UKD) oraz zupełną nieobecność w nim elementów Biblio-
teki 2.0 (Tabela 8).

Tab. 8. Opracowanie i digitalizacja zbiorów w BG AWF w Warszawie w latach 
2009-2014

Formy
działalności

Rok
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba wpisanych rekordów
Baza danych
Publikacje
rekordy

481 605 389 1 336 985

BIBLIO
rekordy 159 188 112 81 88

DYPLOM
rekordy 481 129 bd bd 304

Drhab
rekordy 52 bd bd 6 45

Stan bazy danych

Katalog 
komputerowy 
książek
rekordy

30 377 83 520 52 804 bd 54 928

Katalog 
komputerowy 
czasopism
rekordy

8 344 14 791 14 791 bd 21 316

Digitalizacja

Digitalizacja
Wyd. zwarte 104 1 505 2 142 5803 bd

Skany
wyd. ciągłe 601 bd 8 8 bd

Skany
pocztówki 323 bd bd bd bd

Źródło: [20-25].

Ocena i propozycje
BG AWF, niestety, odbiega od oczekiwań użytkowników. Na tę kry-

tyczną ocenę składa się długa lista niedostatków biblioteki, właściwie we 
wszystkich obszarach jej działalności, jak: niewystarczająca powierzch-
nia magazynowa; niewielka liczba kupowanych nabytków, a jednocześnie 
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nadmiar darów; niestabilna sytuacja finansowa Biblioteki; niskie wskaź-
niki udostępniania zbiorów; restrykcyjne warunki udostępniania zbiorów; 
tradycyjna i słabo rozwinięta oferta usług informacyjnych, w tym zwłasz-
cza uboga oferta szkoleniowa; nieaktualny wykaz nowych nabytków 
(ostatni ze stycznia 2012 r.); do tego niekompletna sprawozdawczość. 

Większość zauważonych błędów można stosunkowo łatwo naprawić 
przy odrobinie dobrej woli i przy nieznacznych nakładach finansowych, 
jak np. warunki udostępniania zbiorów czy ofertę szkoleń. Inne niedosko-
nałości wymagają głębszej ingerencji. Ich usunięcie jest uzależnione od 
wzrostu nakładów na bibliotekę (np. zakupy książek). 

Należy też dostrzec mocne strony BG AWF. Należy do nich roz-
winięta wymiana wydawnictw; stały dopływ darów, który wskazuje co 
prawda na dobre relacje biblioteki z użytkownikami, ale niestety nie idzie 
w parze z poziomem zakupów nowości wydawniczych odpowiednim dla 
ich potrzeb. Do zalet zaliczyć też należy szeroką ofertę baz danych oraz 
bogatą kolekcję czasopism polskich i zagranicznych6 

Przy założeniu, że budowa nowego, nowoczesnego gmachu nie zi-
ści się w najbliższej przyszłości, niezbędne byłyby inne doraźne działa-
nia, jak np. wymiana regałów stacjonarnych na przesuwne, zwiększenie 
liczby terminali dla użytkowników, zakup nowocześniejszego serwera, 
przyspieszenie łączy internetowych. Modernizacji powinny podlegać 
również katalogi komputerowe. Tu możliwe są dwa rozwiązania: zakup 
rozbudowanej wersji programu SOWA albo też zakup bardziej efektyw-
nego oprogramowania, np. ALEPH. Te działania są możliwe po uzgodnie-
niu z Radą Biblioteczną i innymi statutowymi organami uczelni. Zmiany 
może ułatwić także przeprowadzona diagnoza organizacji i formułowanie 
szczegółowych rozwiązań. Niemniej ważne jest posiadanie wizji i mi-
sji Biblioteki; chodzi przede wszystkim o świadomość, czym biblioteka 
powinna być i do czego powinna dążyć, i jak należy osiągnąć założone 
cele? Warto sięgnąć również do doświadczeń bibliotek innych akademii 
wychowania fizycznego, zdecydowanie lepiej prezentujących się od war-
szawskiej, zwłaszcza pod względem dostępności do zasobów bibliotecz-
nych oraz oferty szkoleniowej, nie mówiąc o innych wyszczególnionych 
elementach (Tabela 9).

W tym swoistym rankingu warszawska biblioteka znajduje się mniej 
więcej pośrodku (tylko w przypadku jednego parametru zajmując ostatnią 
pozycję)7.

6 Na te właśnie elementy zwróciła uwagę Państwowa Komisja Akredytacyjna 
w raporcie z wizytacji kierunku fizjoterapia, przeprowadzonej w dniach 6-7 
maja 2010 r. [14].

7 Już po przygotowaniu tego tekstu ukazał się w „Przeglądzie Bibliotecznym” 
tekst porównujący ze sobą biblioteki akademii wychowania fizycznego w Polsce. 
Tekst ten nawiasem mówiąc wywołał spore kontrowersje w środowisku i, co 
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Tab. 9. Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Stan 2014

Parametry Lokalizacja

Warszawa Kraków Gdańsk Poznań Wrocław Katowice

Wielkość
zbiorów

ponad 
100 000

ponad
100 000

ponad
100 000

ponad
80 000

83 000 58 000

Dni otwarcia pn-pt pn-so pn-so pn-so pn-so pn-so
Godziny otwarcia
wypożyczalni 42 24 47 60 33 41,30

Godziny otwarcia 
czytelni 42 30 55 66 57 34,30

Liczba wypożycza-
nych jednorazowo 
książek /pracownicy/

10 7 20 5 25 20

Liczba wypożycza-
nych jednorazowo 
książek /studenci/

6 30 5 20 10 7

Czasokres wypoży-
czenia /pracownicy/ 90 90 60 30 365 365

Czasokres wypoży-
czenia /studenci/ 30 365 365 365 180 365

Liczba komputerów bd bd bd 34 bd bd

Źródło: [1-7].

Biblioteki akademii wychowania fizycznego właściwie nie różnią się 
między sobą pod względem rodzaju świadczonych usług informacyjnych. 
Elementem je różnicującym jest jednak zasięg i zakres dostępu do za-
granicznych baz danych oraz zakres przeprowadzanych analiz bibliome-
trycznych (Tabela 10).

jest rzadkością, od kilku numerów „Przeglądu Bibliotecznego” jest przedmi-
otem polemik i replik – zob. V. Perzyńska: Biblioteki Akademii Wychowania 
Fizycznego w Polsce – realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny” 2014 
nr 1, s. 25-39. Polemika: J. Andrzejczak, M. Francuz, K. Kalkowska: Komentarz 
do artykułu – Perzyńska Violetta: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego 
w Polsce – realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny” 2014, z.  1, s. 25-
39. „Przegląd Biblioteczny” 2014 nr 2, s. 225-229. Zob. też R. Mroczek: Ko-
mentarz do artykułu - Perzyńska Violetta: Biblioteki Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Polsce – realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 1, 
s. 25-39. „Przegląd Biblioteczny” 2014 nr 2, s. 230-231. Polemika doczekała się 
już repliki V. Perzyńskiej, zamieszczonej w niedostępnym jeszcze najnowszym 
numerze „Przeglądu Bibliotecznego” – zob. V. Perzyńska: W odpowiedzi na ko-
mentarze do artykułu: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce – 
realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 1, s. 25-39. „Przegląd 
Biblioteczny” 2014 nr 4, s. 25-39.
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Tabela 10. Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Stan 2014

Usługi
Lokalizacja

Warszawa Kraków Gdańsk Poznań Wrocław Katowice

Dostęp biblio-
teki dla obcych 
innych bibliotek

+ + + + + +

Dostęp
do Internetu + + + + + +

Informacja 
o nowościach 
wydawniczych

+ + + + + +

Szkolenia biblio-
teczne + + + + + +

Szkolenia biblio-
teczne online - - + - + +

Bazy danych 
własne + + + + + +

Bazy danych 
zagraniczne + + + + + +

Katalog OPAC + + + + + +
Propozycja 
zakupów + + + + + +

Lokalizacja - - - + + +

Dane kontaktowe + + + + + +
Katalogi
kartkowe + + + - - +

Galeria - - + + + +
Prezentacja 
biblioteki + - _ - - _

Linki + + + + + +

Źródło: [1-7].

Stosowne byłoby też sięgnięcie do innowacyjnych rozwiązań orga-
nizacyjnych. Jeżeli ta konstruktywna krytyka przydałaby się w dziele na-
prawy biblioteki, autor nie miałby nic przeciwko temu i nie rościłby sobie 
z tego powodu „praw autorskich”. Tymczasem, niejako rozprawiając się 
z przedstawionymi we wstępie hipotezami, po ich weryfikacji „u źródeł” 
doszedł do niezbyt pozytywnych dla biblioteki konstatacji. Po pierwsze, 
biblioteka spełnia zaledwie dostatecznie wyznaczone jej zadania; po dru-
gie, biblioteka tylko w stopniu dostatecznym radzi sobie z realizacją pod-
stawowych funkcji bibliotecznych; a po trzecie tylko połowicznie radzi 
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sobie z wyzwaniami czasu, jak się wydaje świadomość tego mają również 
władze AWF w Warszawie, o czym świadczy strategia rozwoju uczelni do 
roku 2020, w której wymieniono szereg zauważonych i podkreślonych tu 
niedomagań biblioteki, w tym: przestarzały, niedostosowany do potrzeb 
budynek, niedobór [27] alternatywnych źródeł finansowania, moderniza-
cja sprzętu komputerowego i wyposażenia8. 
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