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BEATA KUREK

Biblioteka  Jagiellońska w Krakowie

Biblioteki akademickie jako źródło wiedzy
o Unii Europejskiej.

Na podstawie badań przeprowadzonych w krakowskich bibliotekach akademickich
określono wielkość i rodzaj księgozbiorów europejskich, jakimi dysponują poszczególne
biblioteki. W badaniach wzięto pod uwagę 36 krakowskich bibliotek akademickich, w tym
8 bibliotek wydziałowych i 13 instytutowych. Oprócz informacji znajdujących się na
stronach internetowych bibliotek wykorzystano dane z kwestionariuszy wywiadów
przeprowadzonych z pracownikami bibliotek akademickich. Zapoznano się również
z katalogami bibliotecznymi i bazami elektronicznymi, jakimi dysponują wybrane
biblioteki.
 Słowa kluczowe: księgozbiór, europeistyka, Unia Europejska, biblioteki akademickie,
Polska, Kraków, XXI w.

Godzina „Zero” już wybiła. Data 1 maja 2004 roku na zawsze wpisze się w historię
Polski, aby jednak była początkiem pozytywnych zmian trzeba było poświęcić dużo czasu
i energii na wprowadzenie innowacji w całej strukturze Państwa. Proces ten został
zapoczątkowany już kilka lat temu, kiedy realnym stało się przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej. Celem integracji europejskiej jest, bowiem nie tylko Unia Gospodarcza
i Walutowa, wspólna polityka bezpieczeństwa, połączone działania polityczne, ale też
współpraca w takich sprawach jak wymiar sprawiedliwości, ochrona konsumenta, edukacja,
ochrona środowiska, transport, telekomunikacja, energetyka, ochrona zdrowia, kultura
oraz wspólnotowy stan prawny [Ruszkowski 2003, s. 392]. Aby zostać członkiem
Wspólnoty Europejskiej Polska musiała dostosować się do przedstawionych jej wymagań.

Biblioteki również dostosowują się do zachodzących zmian, między innymi przez
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji na temat UE. Szczególną rolę
w tym procesie mają biblioteki akademickie, które pełnią nie tylko zadania informacyjne,
usługowe, lecz również naukowe i dydaktyczne. To właśnie biblioteki akademickie są
warsztatem pracy dla studentów i pracowników nauki. Jako takie, powinny posiadać dostęp
do każdej, a przede wszystkim aktualnej informacji. W przypadku, kiedy biblioteka nie
posiada poszukiwanych przez użytkownika danych, powinna go poinformować, gdzie
może je znaleźć. Podobnie jest, jeśli chodzi o informację na temat Unii Europejskiej.
Zarówno biblioteki, tzw. główne, jak również wydziałowe i instytutowe są wyposażone
w odpowiednie źródła wiedzy. Jeśli chodzi o biblioteki poszczególnych wydziałów
i instytutów, źródła te mają odpowiedni profil związany z zakresem tematycznym danej
jednostki. W bibliotekach głównych, informacje o UE są bardziej uniwersalne i dotykają
wielu zagadnień związanych z integracją europejską.
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Strony internetowe
W Krakowie istnieje 36 bibliotek akademickich, w tym 8 bibliotek wydziałowych i 13

instytutowych [Komperda 2003, dok. elektr.]. Wszystkie biblioteki posiadają swoje strony
internetowe. Strony te różnią się między sobą zawartością i wyglądem. Większość bibliotek
(67 %) stworzyło rozbudowane serwisy informacyjne, zawierające takie dane jak:

informacje o bibliotece i jej strukturze organizacyjnej,
historia biblioteki,
aktualności,
charakterystyka zbiorów,
zasady udostępniania,
dostęp do elektronicznego katalogu biblioteki,
linki do wybranych stron WWW,
inne dane charakterystyczne dla wybranej biblioteki.
Informacje o bibliotece, to przede wszystkim dane teleadresowe, cele przyświecające

instytucji, zakres działalności, plan budynku biblioteki i rozmieszczenia poszczególnych agend.
Pod pojęciem struktura organizacyjna kryją się zazwyczaj informacje o administracji

(dyrekcji, sekretariacie) oraz opisy oddziałów: opracowywania, udostępniania, konserwacji,
magazynów, uzupełniania, komputeryzacji i in. Często zamieszczany jest tu również skład
osobowy, czyli lista pracowników wraz z opisem ich stopni oraz osiągnięć naukowych.

W historii biblioteki opisywane są dzieje powstania instytucji, zmiany, jakie zachodziły
w trakcie jej działalności, wymieniane są nazwiska kolejnych dyrektorów i osiągnięcia
biblioteki.

Aktualności składają się z komunikatów bieżących przeznaczonych dla pracowników
i użytkowników biblioteki. Ogłasza się tu również otwarcia wystaw i inne wydarzenia
kulturalne, które mają miejsce na terenie biblioteki.

Charakterystyka zbiorów jest zazwyczaj najszerszym działem na stronie WWW.
Znajdują się w nim, bowiem opisy wszystkich posiadanych przez bibliotekę rodzajów
zbiorów: bibliografie publikacji pracowników, listy tytułów czasopism i bazy danych
dostępnych na miejscu lub on-line. Pozycje książkowe (ze względu na ilość) ujęte są
w katalogach bibliotecznych, dostępnych drogą elektroniczną. Wyszukiwanie informacji
w katalogach odbywa się za pośrednictwem okna wyszukiwarki po wybraniu
odpowiedniej kategorii (autora, tytułu, hasła przedmiotowego, sygnatury, tytułu
czasopisma).

Zasady udostępniania to dane na temat tego, kto może korzystać ze zbiorów biblioteki,
ile można wypożyczyć książek oraz jakie są kary za przetrzymanie wypożyczonych
zbiorów. Jest tu też cennik usług reprograficznych, zasada wypełniania rewersów
tradycyjnych oraz treść regulaminu określającego zasady korzystania ze zbiorów.
Informacje o zamawianiu komputerowym znajdują się w tzw. helpach, czyli
podpowiedziach zamieszczanych na stronie WWW katalogu on-line.

Biblioteki często prezentują również na swoich witrynach fragmenty swoich kolekcji,
które są szczególnie cenne ze względu na wiek pochodzenia lub wartość naukową.
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Osobno zamieszczane są linki do innych uczelni, instytucji macierzystych, wybranych
bibliotek w kraju i na świecie. Często są to odnośniki do stron kulturalnych, rozkładów
jazdy, baz danych, czasopism, wyszukiwarek oraz innych przydatnych stron internetowych.
Jest tu też miejsce dla najbardziej aktualnego tematu, jakim jest przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej, stąd odsyłacze do stron przedstawicielstw, Komisji i rzeczników UE
oraz witryn, na których znajdują się teksty konwencji jak również programy unijne.

W formie serwisów informacyjnych przedstawiono informacje na temat:
  1. Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej
  2. Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej
  3. Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej
  4. Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej
  5. Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych
  6. Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego
  7. Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej
  8. Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9. Biblioteki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
10. Biblioteki Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
11. Biblioteki Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
12. Biblioteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
13. Biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
14. Biblioteki Jagiellońskiej
15. Biblioteki Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
16. Biblioteki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
17. Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
18. Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej
19. Biblioteki Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
20. Biblioteki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej
21. Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej
22. Biblioteki Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej
23. Wydziałowej Biblioteki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
24. Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oprócz tych bogatych serwisów informacyjnych istnieją również prostsze i mniej
szczegółowe strony bibliotek. Stanowią one 25 % spośród wszystkich stron internetowych
krakowskich bibliotek akademickich. Są to strony WWW, ograniczone zazwyczaj do
informacji teleadresowych, krótkie informacje o specyfice i godzinach udostępniania
zbiorów. Rzadko są na nich linki do kilku podstron, zazwyczaj zawartość całej strony jest
częścią większego serwisu danego wydziału lub instytutu i nie ma na niej prawie żadnych
informacji związanych z Unią Europejską.
W formie stron WWW przedstawiono informacje na temat:
  1. Biblioteki Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
  2. Biblioteki Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  3. Biblioteki Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
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  4. Biblioteki Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  5. Biblioteki Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Przemysłowej Uniwersytetu

Jagiellońskiego
  6. Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  7. Biblioteka Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej
  8. Biblioteki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9. Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pozostałe strony nie działają (stanowią 8 % stron internetowych krakowskich bibliotek
akademickich). Są to strony:
  1. Biblioteki Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej
  2. Biblioteki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej
  3. Biblioteki Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tylko w dwóch bibliotekach akademickich, które posiadają witryny internetowe, powstały
specjalne agendy udostępniające informacje na temat UE. Jest to Biblioteka Jagiellońska
i Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej. W pozostałych bibliotekach materiał dotyczący
integracji europejskiej łączy się w całość z innymi źródłami wiedzy. Jest to nieuniknione,
gdyż  zakres działalności wspólnoty europejskiej obejmuje większość dziedzin wiedzy. We
wszystkich bibliotekach zarówno w katalogu tradycyjnym jak i komputerowym znajdują
się publikacje na temat Unii Europejskiej oraz jej działalności na każdym polu.

Na stronie Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Serwisie informacyjnym OIN
znajdują się programy edukacyjne pt. Unia Europejska z propozycjami zajęć lekcyjnych
oraz zestawienie bibliograficzne na temat UE. W dziale Eduforum można się zapoznać
z informacjami na temat oświaty w UE, prawem oświatowym i nadchodzącymi reformami.

Dzięki środkom finansowym Komisji Europejskiej przekazanym w ramach programu
Jean Monnet Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-
Hutniczej wzbogaciła swój księgozbiór z zakresu integracji europejskiej. Jest to nowa
biblioteka wydziałowa, która powstała w 2002 roku. Posiada około 9 000 tysięcy
woluminów. Pieniądze otrzymane od Komisji Europejskiej biblioteka przeznaczyła na
zakup 50 książek i wydawnictw broszurowych związanych z tematyką  funkcjonowania
oraz integracji Unii Europejskiej. Z pieniędzy wydziałowych kupiono około 30 pozycji
książkowych z dziedziny mediów i komunikacji społecznej.

Biblioteka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej systematycznie
uzupełnia swoje zbiory dotyczące problemów związanych z wejściem Polski do Unii
Europejskiej, jak również z tematyką zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów,
ekologii, bankowości i ubezpieczeń społecznych.

Na stronie Biblioteki Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Przemysłowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się informacja „w ostatnim okresie wiele uwagi
poświęca się w szczególności zagadnieniom integracji i przystosowania polskiego prawa
do europejskiego prawa własności intelektualnej” [Instytut Prawa Własności
Intelektualnej, dok. elektr.].
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Wydziałowa Biblioteka Prawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego posiada System
Informacji Prawnej Lex Polonica Prima, który obejmuje prawo obowiązujące i uchylone
publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz dziennikach urzędowych
poszczególnych resortów, prawo kanoniczne, ustawodawstwo Unii Europejskiej,
orzecznictwo i in. [Biblioteka Prawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego, dok. elektr.].

Większość spraw związanych z tematyką UE umieszczanych jest w dziale: Prawo
Międzynarodowe Publiczne. Niektóre książki związane z konkretną tematyką umieszczane
są w innych działach np. dotyczące prawa pracy europejskiego w dziale Prawo Pracy,
dotyczące prawa  gospodarczego europejskiego w dziale Prawo Gospodarcze itp. Zbiory
poświęcone UE bardzo się rozrastają, są coraz bardziej obszerne, poświęcone konkretnym
zagadnieniom i stąd też coraz częściej umieszcza się je w różnych działach.

Na podstawie przedstawionych sposobów gromadzenia i udostępniania źródeł wiedzy
o UE, można stwierdzić, że biblioteki akademickie są w stanie odpowiedzieć na głód
wiedzy o integracji europejskiej.

Czytelnie Specjalistyczne
Wraz z propozycją przystąpienia Polski do UE, oraz związanych z tym zmianami

w każdej dziedzinie życia, pojawiło się zapotrzebowanie na informacje europejską.
W krakowskich bibliotekach akademickich proces ten zachodził w różnym stopniu.
W dwóch, spośród 36 bibliotek, stworzono specjalne agendy udostępniania informacji na
temat Unii Europejskiej. Jest to Czytelnia Europejska w Bibliotece Jagiellońskiej oraz
Czytelnia Europejska i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej
Akademii Ekonomicznej.

Czytelnia Europejska została założona 1 października 2001 i weszła w skład oddziałów
udostępniania zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Księgozbiór składa się z trzech części:

angielskiego – jest to pozostałość po istniejącej od 1959 roku Czytelni Anglistycznej
(ok. 1 550 wol.), książki są w języku angielskim
austriackiego – dawna Czytelnia Austriacka istniejąca od 1986 roku (ok. 7 200 wol.),
książki w jęz. niemieckim
europejskiego – istnieje od 1 października 2001 (ok. 760 wol.), książki w jęz. polskim,
francuskim, niemieckim, angielskim
Zalążkiem księgozbioru europejskiego Biblioteki Jagiellońskiej stały się pozycje ze

zlikwidowanej biblioteki katedry europeistyki. Dalsze zbiory pochodzą z bieżącego
wpływu przez kupno oraz egzemplarz obowiązkowy. Uzupełnieniem stają się dary na
przykład z British Council w Warszawie, a także wydawnictwa z wystawy towarzyszącej
konferencji „Europe 2021”. Bibliotekarki czytelni europeistycznej współpracują również
z pracownikami Katedry Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, konsultując
zawartość księgozbioru oraz potrzeby użytkowników korzystających z zasobów czytelni.
Ta część zbiorów czytelni jest najbardziej ukierunkowana na program nauczania
studentów kierunku „Europeistyka”, ale korzystać z niego mogą wszyscy do tego
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uprawnieni czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej. W roku 2003 z księgozbioru europejskiego
skorzystały 7 904 osoby.

Księgozbiór klasyfikowany jest według schematu stworzonego przez pracowników
czytelni. Zbiory podzielone są na poszczególne działy, takie jak:

encyklopedie, słowniki
filozofia
religia
socjologia, etnografia, antropologia
historia
polityka, historia najnowsza ( w tym integracja europejska)
ekonomia
prawo
nauka, kultura
sztuka
goegrafia
Wyszukiwanie opiera się na przeglądaniu katalogu tradycyjnego alfabetycznego

i systematycznego, lub katalogu komputerowego Biblioteki Jagiellońskiej.
Na miejscu w czytelni udostępniane są bazy danych zaprenumerowane przez Bibliotekę

Jagiellońską (89 tytułów). Pracownicy stworzyli również listę tytułów czasopism (21
pozycji) związanych z tematyką europejską, a udostępnianych w Czytelni Czasopism
Bieżących. Dla ułatwienia czasopisma te są zgromadzone w jednym miejscu na
wydzielonym od pozostałych tytułów regale. Znajduje się tam m.in.: Biuletyn Analiz UKIE,
Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy, Europe INFOS, Europejski Przegląd
Gospodarczy, Wspólnoty Europejskie, Przegląd Prawa Europejskiego i in.

Pracownicy Czytelni Europejskiej są też wykonawcami wystaw. Od 2001 roku
przygotowano i zrealizowano 4 wystawy:
 1. „Dni Książki Brytyjskiej w Krakowie”
 2. „Innovation UK” (zakończenie w marcu 2003)
 3. plakatów Andrzeja Krauzego dotyczących praw człowieka (od czerwca do lipca 2003)
 4. książek Dylana Thomasa (od listopada do grudnia 2003)

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej
powstało w 1995 roku „na mocy porozumienia między Dyrektorem Generalnym Komisji
Europejskiej a Rektorem AE w Krakowie” [BG 2002, dok. elektr.]. Czytelnia
Europejska została otwarta w 1999 roku. Księgozbiór udostępniany czytelnikom składa
się z dwóch części: zasobu posiadanego przez bibliotekę oraz zbiorów należących do
Centrum Dokumentacji Europejskiej. Przy czym w przypadku, kiedy pracownik dostaje
egzemplarz książki o tematyce związanej z UE i integracją, to w pierwszej kolejności
uzupełnia zbiory biblioteki, a dopiero drugi egzemplarz włącza do księgozbioru Centrum.

Nowości wydawnicze zdobywane są dla czytelni poprzez zakup oraz dary od Instytutu
Europejskiego z Łodzi, Ośrodka Badań Integracji Europejskiej z Sopotu, Punktu
Informacyjnego Przedstawicielstwa UE i z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Są to
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przede wszystkim informatory i przewodniki zawierające ogólne wiadomości o UE oraz
jej instytucjach, a także wydawnictwa prawnicze oraz inne publikacje na temat życia
gospodarczego  i społecznego krajów będących członkami Unii.

W 2003 roku ze zbiorów Czytelni skorzystało 5 085 osób.
Gromadzony księgozbiór jest skatalogowany według klasyfikacji Biura Oficjalnych

Wydawnictw Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European
Communities) w Luksemburgu. Do głównych działów klasyfikacji KWE należą:

Instytucje WE
Unia celna i polityka handlowa
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Zatrudnienie i praca
Zagadnienia społeczne
Prawo i procedury
Transport
Konkurencja i przedsiębiorstwa
Finanse
Zagadnienia gospodarcze. Konsument
Stosunki zewnętrzne
Energia
Polityka regionalna
Środowisko naturalne
Badania naukowe i techniczne
Informacja, oświata i kultura
Statystyki
Wyszukiwanie opiera się na przeglądaniu katalogu bazy Euro, który został stworzony

specjalnie dla Czytelni Europejskiej. Na miejscu udostępnia się ponad 200 tytułów czasopism
(z zasobów Centrum i księgozbioru biblioteki) oraz 593 woluminy wydawnictw na temat
integracji europejskiej, a wchodzących w skład zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Można również skorzystać z dwóch bazy danych Celex i Eurostat. Eurostat to baza
statystyczna, dotycząca takich zagadnień wiedzy jak gospodarka i finanse, ludność, warunki
społeczne, energia, przemysł, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, handel zagraniczny,
usługi i transport oraz ochrona środowiska.

Celex to bibliograficzna i pełnotekstowa baza prawnicza. Centrum Dokumentacji
Europejskiej posiada do niej dostęp. Od lipca baza będzie ogólnie dostępna.

Zasoby Centrum początkowo prezentowano pod hasłem nowości. Z czasem zaczęto
przygotowywać wystawy tematyczne m.in.: prawo w Unii Europejskiej, polityka regionalna
UE, jednolity rynek, ochrona środowiska w krajach UE i w Polsce. Od chwili otwarcia
czytelni zorganizowano 17 wystaw, w tym trzy towarzyszące konferencjom organizowanym
przez Katedrę Studiów Europejskich.

Porównując obie Czytelnie Europejskie, trzeba uwzględnić niewątpliwy atut jakim
jest współpraca Akademii Ekonomicznej z Komisją Europejską. Dzięki temu Centrum
Dokumentacji Europejskiej ma większe zasoby i ułatwiony dostęp do wiedzy o Unii
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Europejskiej. Z drugiej jednak strony Biblioteka Jagiellońska dostaje tzw. egzemplarz
obowiązkowy, z którego czerpie bardzo duże korzyści uzupełniając księgozbiór Czytelni
Europejskiej. Obie czytelnie prowadzą podobną politykę informowania o zbiorach,
organizują wystawy i wychodzą na przeciw oczekiwaniom użytkowników. W większości
bibliotek akademickich zauważa się chęć oswojenia społeczeństwa z tematyką Unii
Europejskiej. Rynek wydawniczy odpowiada na to zapotrzebowanie wręcz zalewając
biblioteki literaturą europejską. Dużo zależy od sposobu opracowania i informowania
o posiadanych zasobach. Wyszukiwanie jest ułatwione, kiedy możliwe jest skorzystanie
z katalogu komputerowego. Większość bibliotek tworzy jednolitą sieć biblioteczną, wraz
ze wspólnym katalogiem – to bardzo pomaga, nie tylko użytkownikom, ale też pracownikom
bibliotecznym. Wejście do Unii, to nie tylko przyłączenie Polski do wspólnoty europejskiej,
ale też zmiana sposobu myślenia. Godną pochwały staje się integracja na każdym poziomie
struktury państwa, również integracja bibliotek akademickich.

Opisywane biblioteki zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy, większość z specjalizuje
się w wybranej dyscyplinie podyktowanej przez program dydaktyczny oraz Wydział lub
Instytut, któremu biblioteka podlega. W każdej bibliotece znajdują się materiały na temat
wspólnoty europejskiej, gdyż współpraca państw członkowskich jest bardzo szeroka.
Biblioteki akademickie już teraz są wiarygodnym i pełnym źródłem wiedzy o Unii
Europejskiej. Pozostaje dbać oto, aby nadal mogły korzystać z dostępnych zasobów wiedzy
i pomyśleć o ich integracji.
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The report on the size and type of the book collections, on the subject of European Union,
was based on research conducted in academic libraries in Krakow. Among the total of
thirty-six libraries under investigation were eight associated with departments and thirteen
connected with institutes. Necessary information for the research was gathered from the
Internet sites of the aforementioned libraries as well as from questionnaires used in
interviews with academic library service workers.
Also examined on the subject of the European Union were catalogues and electronic data
bases available at academic libraries.
keywords: Book collection - Studies on European Union - European Union - Academic
Libraries - Poland - Krakow - XXI century.




