
  

ZAWÓD:
BIBLIOTEKARZ

 



  

BIBLIOTEKARZ - definicja

BIBLIOTEKARZ – pracownik biblioteczny, ściślej 
pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie. 
Jest to także tytuł w hierarchii służby bibliotecznej.    

Źródło:  Encyklopedia wiedzy o książce. - Wrocław : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1971.                                           
                                                                                         
                                                                                         
             



  

TROCHĘ HISTORII...    
  



  

STAROŻYTNOŚĆ

Bibliotekarz to uczony, 
np. ZENODOT z Efezu, 
grecki poeta, gramatyk 
i filolog; pierwszy 
dyrektor Biblioteki 
Aleksandryjskiej (od 
ok. 269 r. p.n.e.)



  

ŚREDNIOWIECZE
BIBLIOTEKARZ to 
przeważnie mnich klasztorny, 
który nadzorował 
skryptorium i jako armarius 
lub librarius zawiadywał 
biblioteką. Urząd 
bibliotekarza nakładał 
obowiązek czuwania nad 
porządkiem i czystością 
książek oraz nad 
opracowywaniem katalogów.



  

ODRODZENIE, OŚWIECENIE
Bibliotekarzem może 
zostać każdy 
wykształcony 
człowiek. 
Bibliotekarzami są 
również urzędnicy 
królewscy i książęcy, 
miłośnicy ksiąg i 
poeci.



  

WIEK XIX
Pierwsze oficjalne 
egzaminy zawodowe 
oraz szkoły uczące 
bibliotekarstwa.
 Na Uniwersytecie 
w Getyndze powstaje 
pierwsza katedra 
bibliotekoznawstwa, 
której kierownikiem 
zostaje Karl Dziatzko.



  

WIEK XIX
Najbardziej zasłużonymi 
dla rozwoju bibliotekarstwa 
polskiego w XIX byli m.in. 
Joachim Lelewel – autor 
pierwszego polskiego 
podręcznika bibliotekarstwa 
„Bibliograficznych ksiąg 
dwoje” oraz Karol J. 
Estreicher – zwany „ojcem 
bibliografii polskiej”. 



  

WIEK XX W POLSCE
Kształtuje się zawód 
bibliotekarza:

● 1917 r. - powstaje Związek 
Bibliotekarzy Polskich,

● opracowano przepisy 
dotyczące zbiorów 
bibliotecznych,

● powstaje prasa fachowa 
oraz literatura fachowa



  

WIEK XXI 

BIBLIOTEKARZ nie tylko gromadzi, opracowuje 
i udostępnia książki, ale jest również m. in.:
* animatorem kultury,
* redaktorem czasopism fachowych,
* brokerem informacji,
* menedżerem informacji,
* aktywnym członkiem społeczności lokalnej.



  

WSPÓŁCZESNY BIBLIOTEKARZ...

… powinien nie tylko znać literaturę polską i 
światową, ale powinien posiadać umiejętności:

* wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
* posługiwania się nowymi technologiami,
* obsługiwac i tworzyć bazy danych (zwłaszcza 
bazy bibliograficzne),
* tworzyć publikacje drukowane i elektroniczne.



  

SZKOŁY BIBLIOTEKARSKIE W 
POLSCE

Uniwersytet Łódzki - 
pierwsza Katedra 
Bibliotekoznawstwa w 
Polsce. Nauka
o książce i bibliotece 
staje się dyscypliną 
akademicką. Katedrę 
zorganizował
prof. Jan Muszkowski.



  

SZKOŁY BIBLIOTEKARSKIE W 
POLSCE W XX WIEKU

● licea bibliotekarskie,
● studium 

bibliotekarskie,
● studia wyższe 

(bibliotekoznawstwo 
i informacja 
naukowa)



  

SZKOŁY BIBLIOTEKARSKIE W 
POLSCE W XXI WIEKU

● Studia I stopnia 
(licencjat)

● Studia II stopnia 
(magisterium)

● Studia III stopnia 
(doktorat)



  

STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO

PRACOWNICY SŁUŻBY BIBLIOTECZNEJ:

Młodszy bibliotekarz – stopień najniższy

Bibliotekarz

Starszy bibliotekarz

Kustosz

Starszy kustosz – stopień najwyższy



  

STEREOTYP BIBLIOTEKARZA

Płeć? Wiek? Cechy szczególne?



  

STEREOTYP BIBLIOTEKARZA
Płeć: kobieta
Wiek: średni
Makijaż: brak
Ubranie: szare
Uczesanie: kok
Rekwizyt: okulary



  

AKTORZY, JAKO BIBLIOTEKARZE

Marilyn Monroe 

„the ‘sexy librarian look”



  

AKTORZY, JAKO BIBLIOTEKARZE

Shirley Jones – 
laureatka Oscara 
z 1960 roku, jako 
tańcząca 
bibliotekarka w filmie 
„Muzyk”.



  

AKTORZY, JAKO BIBLIOTEKARZE

Rachel Weisz,
laureatka Oscara
z 2006 r.



  

AKTORZY, JAKO BIBLIOTEKARZE

Magdalena Wójcik
w serialu
„Na Wspólnej”



  

AKTORZY, JAKO BIBLIOTEKARZE

Noah Wyle,
jako bibliotekarz w 
filmach...
„Bibliotekarz. Tajemnica 
Włóczni”
i „Bibliotekarz. 
Tajemnice króla 
Salomona”



  

I ONI BYLI BIBLIOTEKARZAMI...

 



  

GIACOMO CASANOVA
Najbardziej znany 
kochanek świata, 
jako emeryturę 
wybrał sobie posadę 
bibliotekarza 
u hrabiego Waldstein 
na zamku Dux. 
W bibliotece stworzył 
większość swoich 
literackich dzieł.



  

ADAM MICKIEWICZ
Od 1852 roku aż do 
śmierci pracował 
w Bibliotece 
Arsenału w Paryżu.



  

JAKUB GRIMM
Pracował jako 
bibliotekarz w Kassel 
w Nadrenii-Palatynacie, 
gdzie wraz z bratem 
zbierał ludowe 
podania i gawędy, 
będące inspiracją do 
napisanych przez 
braci Grimm baśni.



  

PAPIEŻ PIUS XI
Jako włoski kardynał 
Achilles Ratti 
pracował 
w Bibliotece 
Ambrozjańskiej 
w Mediolanie, 
a także kierował 
Biblioteką 
Watykańską.



  

STEFAN  ŻEROMSKI
Prozaik, publicysta
i dramaturg. 
W latach 1892-1896 
pracował, jako 
bibliotekarz 
w Muzeum 
Narodowym Polskim 
w Papperswilu.



  

JOHN EDGAR HOOVER
Wieloletni szef FBI 
(1924-1972). Służył 
ośmiu prezydentom 
USA.  W trakcie 
studiów na George 
Washington 
University pracował
w Bibliotece 
Kongresu.



  

MARIA KOWNACKA
Autorka 
„Plastusiowego 
pamiętnika” 
pracowała jako 
bibliotekarka 
w Bibliotece 
Ministerstwa Reform 
Rolnych.



  

MAO TSE TUNG
Chiński 
rewolucjonista, 
marksizmem 
zafascynował się  
pracując jako 
pomocnik 
bibliotekarza na 
Uniwersytecie 
Pekińskim.



  

LAURA  BUSH
Z wykształcenia 
bibliotekarka. 
Pracowała  jako 
bibliotekarka w 
Kashmere Gardens 
Branch w Houston, 
a także jako 
bibliotekarka-
nauczycielka 
w Austin.



  

PIOTR MACHALICA
Aktor teatralny i 
filmowy. W czasach 
licealnych dorabiał 
m.in. jako pomocnik 
bibliotekarza.



  

IWONA PAVLOVIĆ
Z wykształcenia jest 
bibliotekarką, ale jak 
sama przyznaje 
liczba godzin 
przepracowanych 
w bibliotece równa 
się 0 (zero).



  

BATGIRL
Dyrektor Gotham 
City Public Library 
z doktoratem 
w dziedzinie 
bibliotekoznawstwa 
i informacji 
naukowej. 
Po godzinach walczy 
ze złem… 



  

MINI FIGURKA LEGO

LEGO - bibliotekarka



  

Dziękuję za uwagę...

Anna Wojtkowska-Witala
(starszy kustosz)



  

Dziękuję za uwagę...

Anna Wojtkowska-Witala
(starszy kustosz)
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