W roku 2020
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

przypada na
8 maja (piątek)

Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze
z czasów starożytnych. Święto zainicjowane zostało natomiast
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przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - obchodzone jest
każdego roku w dniu 8 maja.

Krótko o zawodzie Bibliotekarza

Bibliotekarze biblioteki

Bibliotekarka

Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w
bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według
przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48) osoba zatrudniona jako bibliotekarz
musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa.

Historia
Pierwsze wzmianki o zawodzie bibliotekarza pochodzą już ze starożytności. Był
to najczęściej uczony. W Odrodzeniu i oświeceniu mógł nim zostać każdy
człowiek posiadający wykształcenie. Bibliotekarzami byli urzędnicy książęcy i
królewscy, miłośnicy ksiąg, poeci i uczeni. Często bibliotekarstwo było
traktowane jako zajęcie uboczne, dorywcze. Bibliotekarze nie interesowali się w
ogóle lub w bardzo małym stopniu bibliotekami, w których pracowali. Jedynie
nieliczni przeszli do historii jako zasłużeni.
Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęto wymagać od
bibliotekarzy fachowego przygotowania i stałego zatrudnienia. W II połowie
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XIX wieku zostały wprowadzone pierwsze oficjalne egzaminy bibliotekarskie
we Francji, Anglii i Niemczech. Otworzono również pierwsze szkoły zawodowe
oraz pierwszą katedrę bibliotekoznawstwa.
Zadania bibliotekarza
Dawniej bibliotekarz był kustoszem dorobku kulturalnego – dziś jego zadaniem
jest udostępnianie zbiorów oraz zawartych w nich informacji. Do zadań
bibliotekarza należą m.in.:




gromadzenie, opracowanie (rzeczowe i przedmiotowe), przechowywanie i
udostępnianie zbiorów biblioteki
wyszukiwanie, wstępna selekcja i udzielanie informacji, tworzenie narzędzi
przydatnych do przeszukiwania zbioru informacji i klasyfikacja wiedzy.

Zadania bibliotekarza naukowego




organizuje warsztat pracy naukowej
prowadzi prace badawcze (bibliotekoznawstwo, księgoznawstwo)
współpracuje ze studiami wyższymi w procesie kształcenia kadr

Zadania bibliotekarza oświatowego



propagowanie książki
doradztwo i wychowywanie czytelnika

Stopnie biblioteczne
W bibliotekach publicznych (podległych Ministerstwu Kultury)







młodszy bibliotekarz
bibliotekarz
starszy bibliotekarz
kustosz
starszy kustosz
bibliotekarz dyplomowany (po zdaniu egzaminu przed komisją państwową)

W bibliotekach naukowych (podległych Ministerstwu Nauki)





pomocnik biblioteczny
magazynier biblioteczny
młodszy bibliotekarz
starszy magazynier biblioteczny
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bibliotekarz
starszy bibliotekarz
kustosz

Bibliotekarze dyplomowani:





asystent biblioteczny
adiunkt biblioteczny
kustosz dyplomowany
starszy kustosz dyplomowany

Cytaty o książkach i czytaniu
1.
Jedni kochają konie, inni ptaki, jeszcze inni zwierzęta różne. Ja
natomiast od dziecka namiętnie pragnąłem posiadać książki.
Julian Apostata
2.
Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi
ludźmi minionych czasów
Kartezjusz
3.
Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić
dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.
Georges Duhamel (1884 - 1966)
pisarz francuski
4.
Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie schron
przed większością przykrości życia codziennego.
William Somerset Maugham
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5.
Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I
to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych,
którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła
ich wyobraźnią.
Carlos Ruiz Zafón
Cień wiatru
6.
Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło
ich umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu
brukowej literatury.
G.M. Travelyan
7.
Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co
też to inni wybierają
Andre Maurois
8.
Z książkami jest tak, jak z ludźmi:
bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.
Reszta po prostu ginie w tłumie
Wolter
9.
Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami jest na bakier na
jeden żywot jest skazany - Czechowicz
10.
Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia.
Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz
sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc.
Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić
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różne złe rzeczy - samotność, upiory i tym podobne gówna. Czasem
się zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko wy, które nie czy...
Arturo Perez-Reverte - Królowa Południa
11.
Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie schron
przed większością przykrości życia codziennego. William Somerset
Maugham
12.
"Istnieję po to, żeby czytać książki..." ("Zdumiewające błyski barw" Clare Morrall)
13.
„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie
niosące swój
drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.” - Francis Bacon
14.
„Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat,
że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.” Jarosław Iwaszkiewicz
15.
„Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do
czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem
autora do przyjaciela.” - Jarosław Iwaszkiewicz
16.
"Zawsze gdy znalazłam się w promieniu stu metrów od księgarni,
czułam, jak w moich żyłach krąży zwiększona dawka adrenaliny
Uwielbiałam książki. (…)
Uwielbiałam je dotykać. Kochałam ich zapach.
Księgarnia była dla mnie jaskinią Alladyna. Za tą lśniącą okładką
można znaleźć inne światy, historie życia wielu ludzi. Wystarczy
tylko zajrzeć”
M. Keyes „Arbuz”
6

17.
Istnieje (...) przenośnia nazywająca grubą książkę „cegłą”.
Otóż gdy czyta się z pasją, cegła staje się obłokiem i ulatuje wysoko,
unosząc nas ze sobą.
(„Jak powieść” Daniel Pennac)
18.
"Czy ja kiedyś zmądrzeję, Maisie? Książki, nic, tylko książki,
uzależnienie od opowieści... Nikt nie powinien żyć w taki sposób.
Wiem o tym, naprawdę, ale nie jestem w stanie się z tego wyleczyć..."
("Krajobraz miłości" S. Beauman)
19.
"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów
ludzkiej cywilizacji." (Maria Dąbrowska)
20.
"Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce, za każdym
razem, gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem, z każdym nowym
czytelnikiem jej duch odradza się i staje się coraz silniejszy." ("Cień
wiatru", Carlos Ruiz Zafón)
21.
"I oto były one, Śniące Książki. Tak w tym mieście nazywano
antykwaryczne zasoby, ponieważ z handlowego punktu widzenia nie
były one ani już naprawdę żywe, ani jeszcze całkiem martwe,
znajdowały się bowiem w stanie przypominającym sen. Właściwy
żywot miały już za sobą, a rozkład przed sobą, tak więc drzemały
sobie milionami milionów na wszystkich regałach i we wszystkich
skrzyniach, w piwnicach i katakumbach Ksiegogrodu. Jedynie książka
chwycona poszukującą ręką i otwarta przez nią, książka zakupiona i
wyniesiona stamtąd, mogła ożyć nowym życiem. I to było to, o czym
śniły wszystkie te książki." ("Miasto Śniących Książek", Walter
Moers)
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