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Świat bibliotek w czasach epidemii  

 

 W momencie pisania tego tekstu mijają już dwa miesiące odkąd 12 marca 2020 r. 

zamknięto szereg instytucji upowszechniania kultury i edukacji, w tym uczelni wyższych. 

Zarówno biblioteki miejskie, jak i uniwersyteckie musiały ograniczyć swój kontakt  

z czytelnikami1. Wskutek zaleceń wydawanych przez poszczególne kraje na całym świecie2 

bibliotekarzom przyszło się nagle zmierzyć z nową, do tej pory niespotykaną sytuacją. 

 Jedną z największych zmian, jakie zaistniały w codziennej pracy bibliotekarzy stała się 

konieczność zdalnego wykonywania swojej pracy. W czasach, kiedy kontakt z drugim 

człowiekiem jest ograniczony ze względu na możliwość zachorowania, wiele bibliotek 

szkolnych, miejskich i uniwersyteckich zdecydowało się na wykorzystanie potencjału pracy 

wirtualnej. 

 Wobec potrzeby stałego kontaktu czytelników z biblioteką (a także kontaktu 

biblioteki z użytkownikami) wiele placówek przystąpiło do korzystania z powszechnie 

znanych kanałów komunikacyjnych, takich jak poczta elektroniczna czy media 

społecznościowe. Dodatkowo, niektóre placówki poszły o krok dalej – Biblioteka 

Uniwersytetu w Salerno poszerzyła popularne sposoby komunikacji o Skype’a czy program 

do bezpośredniego kontaktu za pomocą telefonów komórkowych z jednoczesną możliwością 

pobierania książek w otwartym dostępie3. Ze względu na ograniczony dostęp  
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 #Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, 
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https://pro.bpi.fr/international/la-bibliotheque-universitaire-de-salerne-au-temps-de-lepidemie-de-cov 
[dostęp, 14.05.2020]. 

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/
https://twitter.com/BibliotekaPG
https://www.facebook.com/BibliotekaPG/
https://www.youtube.com/channel/UCC48_Yee8_uphn5bfIADTEw
https://www.instagram.com/bpg_gut/
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
https://pro.bpi.fr/international/la-bibliotheque-universitaire-de-salerne-au-temps-de-lepidemie-de-cov


2 
 

do komputerów czy Internetu w USA wiele tamtejszych bibliotek, które często są jedynym 

miejscem korzystania z Internetu, udostępniło swoje sieci WiFi4. 

  Dla wielu ludzi potrzeba obcowania ze słowem pisanym okazała się zadziwiająco 

duża. Efektem braku dostępu do zbiorów tradycyjnych stała się popularyzacja zbiorów 

cyfrowych. W całej Anglii, ku zaskoczeniu bibliotekarzy, liczba osób, które po 23 marca 

dołączyły do grona czytelników bibliotek publicznych w celu skorzystania z zasobów 

elektronicznych (e-booków, e-czasopism, audiobooków), wzrosła sześciokrotnie w stosunku 

do roku 20195. Podobną sytuację odnotowała Sieć Bibliotek Miejskich w Montrealu,  

gdzie wielkim zainteresowaniem zaczęła cieszyć się tymczasowo otwarta dla wszystkich 

chętnych możliwość dostępu do zasobów cyfrowych. Jak wiele bibliotek uniwersyteckich, tak 

również wspomniana już Biblioteka Uniwersytetu w Salerno zachęca do korzystania z 

elektronicznych baz danych, zwiększając ofertę e-booków na portalu uniwersyteckim. 

Dodatkowo, dla studentów ostatniego roku stworzono możliwość „wirtualnego zwrotu” – 

student przesyła specjalną deklarację, zobowiązując się do oddania książek po okresie 

izolacji6. 

 Chcąc zainteresować czytelników, wiele bibliotek stworzyło specjalną ofertę 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i udowadniając, jak wielki potencjał drzemie w tych 

placówkach. Wśród oferty kulturalnej znalazły się projekty i warsztaty dla każdego – 

pracownicy Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej Republiki Serbii zorganizowali specjalne 

warsztaty języka serbskiego dla obcokrajowców oraz języka angielskiego  

w formie telekonferencji7, z kolei Biblioteka McArthura w Stanach Zjednoczonych za 

pomocą różnych serwisów internetowych zorganizowała czytanie bajek, granie, naukę 

robienia na drutach czy gotowania8. 

 Z powodu COVID-19 Biblioteka PG większość swoich usług przekierowała na tok 

pracy zdalnej. Użytkownicy, w tym zagraniczni, od połowy marca 2020 r. mogą cały czas 

korzystać z zasobów elektronicznych. Do zdalnego korzystania z zasobów niezbędne jest 
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 ALA news. Public libraries launch, expand services during COVID-19 pandemic, 

http://www.ala.org/news/press-releases/2020/04/public-libraries-launch-expand-services-during-covid-
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aktywne konto biblioteczne. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi nadal jest 

kontynuowana. Jedyną, tymczasową, zmianą, podobnie jak w przypadku obsługi 

użytkowników, jest „przeniesienie” aktywności do Internetu – spotkania i innego rodzaju 

kontakty odbywają się w trybie pracy zdanej oraz poprzez media społecznościowe. 

 Udział wszystkich instytucji partycypujących w programie Erasmus+ przechodzi w 

tym momencie tymczasową reformulację. Wyjazdy typu Erasmus ☞Staff Training Week 

(STW) oraz ☞Student Mobility For Traineeship zostały zawieszone. Podejmowane są 

jednakże próby utrzymania nawiązanych wcześniej kontaktów zawodowych z pracownikami 

bibliotek akademickich, którzy brali udział w organizowanych przez Bibliotekę PG 

szkoleniach STW w poprzednich latach. Biblioteka PG wzięła udział w ankiecie 

przygotowanej przez ☞Biblioteque publique d’information, Centre Pompidou na temat 

działalności bibliotek w dobie COVID-19. W zamieszczonym na stronie biblioteki opisie 

dobrych praktyk realizowanych w wybranych instytucjach, znalazła się także ☞relacja☜ 

przygotowana przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG. 

Podczas kwarantanny spowodowanej COVID-19, usługi Biblioteki PG nieustannie są 

realizowane w przestrzeni internetowej. Najważniejszymi praktykami, kontynuowanymi 

podczas kwarantanny były następujące działania: 

1. Informowanie użytkowników na bieżąco o usługach biblioteki za pośrednictwem 

strony internetowej i mediów społecznościowych. 

2. Utrzymanie kontaktu z użytkownikami za pomocą mediów społecznościowych oraz 

poczty elektronicznej. 

3. Promowanie e-zasobów i e-usług w mediach społecznościowych. 

4. Kontynuowanie, w miarę możliwości, codziennych obowiązków pomimo izolacji 

społecznej. 

5. Korzystanie z darmowego programu Cisco Webex Meeting do organizowania 

spotkań zespołów w celu utrzymania kontaktu, zachowania pozytywnego 

nastawienia oraz sprawnego zarządzania przepływem informacji.  

Dowody na zaangażowanie i kreatywność bibliotekarzy można by wymieniać bez końca. 

Swoją aktywnością pokazują, jak ważna jest ich obecność we współczesnym świecie. 

 

 

 

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/staff-week
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/summer-internship
https://www.bpi.fr/bpi
https://bit.ly/2zA2Irz
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Kreatywność bibliotekarzy  

i oddanie bibliotecznym sprawom 

nawet w czasach izolacji,  

niech zobrazuje twórczość naszej 

koleżanki Anny Sobali, która 

dostarczyła nam w tym czasie 

inspirujących ilustracji dedykowanych 

licencjom Creative Commons. 

 

Newsletter przygotowały członkinie Zespołu  

ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej 

(ZMWA) działającego w Bibliotece Politechniki 

Gdańskiej w składzie: Anna Sobala (tekst i rys.), Urszula 

Szybowska (koordynator), Anna Kowalska (oprac. graf.). 
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