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Coś o zawodzie bibliotekarza… 

 

Zawód bibliotekarza – fakty i mity 

Powszechnie uważa się, że praca bibliotekarza jest 

nudna, a jedyną funkcję, którą biblioteka realizuje jest 

wypożyczanie książek i nic poza tym.  

Postrzeganie zawodu bibliotekarza zmieniało się na 

przestrzeni wieków. Dawniej bibliotekarz był kustoszem dorobku 

kulturalnego, bardzo często osobą uczoną. Dzisiaj jest to również 

osoba, która znajduje dla nas książkę na półce, pomoże w 

obsłudze katalogu bibliotecznego, ale też spełnia rolę 



kulturotwórczą, dlatego że często informuje o najciekawszych 

wydarzeniach kulturalnych w okolicy.  

 

Jaki powinien być bibliotekarz? 

 

Bibliotekarz musi być przede wszystkim cierpliwy, 

systematyczny, powinien posiadać wszechstronną wiedzę, 

powinien również, szczególnie w dzisiejszych czasach, być biegły 

w obsłudze zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi 

informacyjnych. Jednym słowem powinien iść  

z duchem czasu, nie zapominając przy tym o tradycji, historii, 

wartościach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  

W ostatnich latach zawód bibliotekarza ewoluował. Można 

zaobserwować duże zmiany w metodach pracy bibliotekarzy. 

Ostatnimi czasy bardzo przydatne w jego pracy okazuje się 

posiadanie cech animatora kultury. Stereotyp bibliotekarza 

siedzącego za biurkiem powoli ustępuje na rzecz nowoczesnego 

bibliotekarza, czyli takiego, który nie boi się nowych wyzwań, 

podnosi stale swoje kwalifikacje i umiejętności, po to, by mieć 

coraz lepszy kontakt z czytelnikami.  

Bibliotekarz musi przy tym wszystkim lubić ludzi oraz mieć 

łatwość w nawiązywaniu kontaktów.   

 

 



Jakie obowiązki ma bibliotekarz? 

 

Do jego obowiązków należy m.in. udostępnianie zbiorów 

tzn. wypożyczanie książek lub umożliwianie skorzystania z nich 

na miejscu – w czytelni; gromadzenia zbiorów, które polega na 

kupowaniu nowych książek, przyjmowaniu darów; 

opracowywanie, czyli opisanie i skatalogowanie każdej książki 

według starannie określonych norm bibliotecznych; 

przechowywanie i umożliwianie korzystania ze zbiorów biblioteki 

takich jak np. czasopisma, materiały audiowizualne, rękopisów, 

starodruków; wyszukiwanie, selekcja i udzielanie informacji.  

 

 

 



W Polsce wyróżniamy 3 kategorie bibliotekarzy: 

 

➢ Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych 

(podlegają Ministerstwu Kultury); 

➢ Bibliotekarze pracujący w bibliotekach naukowych 

(podlegają Ministerstwu Nauki); 

➢ Bibliotekarze Pracujący w bibliotekach szkolnych  

i pedagogicznych (podlegają Ministerstwu Edukacji). 

 

 

 



Schemat pokazuje zajęcia bibliotekarza 
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