Zestawienie bibliograficzne
w wyborze za lata 2006-2016

Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne
w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy
bibliograficzne artykułów z czasopism i książek.
1. Zawód bibliotekarz
Artykuły z wydawnictw ciągłych
1. Architekt informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. 2008, [nr] 1, s. 2-5
Architektura informacji to dziedzina wiedzy, której celem jest projektowanie środowisk
informacyjnych w sposób funkcjonalny i użyteczny, ułatwiający użytkownikom dotarcie do
poszukiwanej informacji. Osobami, które w sposób szczególny mogą ją rozwijać, są
bibliotekarze.
2. Bibliotekarz musi wiedzieć więcej! / Danuta Konieczna // Bibliotekarz. - 2012, [nr] 7/8, s. 4-9
Rozważania na temat samokształcenia, doskonalenia zawodowego oraz weryfikowania
wcześniej zdobytej wiedzy przez bibliotekarzy. Nowe technologie na gruncie kształcenia i
doskonalenia bibliotekarzy.
3. Bibliotekarz naukowiec - przeszłość a nowe możliwości : refleksje / Małgorzata Całka. Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 3, s. 6-9
Organizacja działalności naukowej w bibliotekach.
4. Bibliotekarz regionalista / Bogusława Grzywińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 4-5
Do zadań bibliotekarza regionalisty należy przede wszystkim gromadzenie wszelkich
materiałów dotyczących historii regionu.
5. Bibliotekarz szkolny - substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca? : zagadnienia etyczne /
Małgorzata Gwadera. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 5, s. 1-3
6. Bibliotekarz uczący się - ważne ogniwo w bibliotece / Anna Konieczko. - Bibliogr. // Poradnik
Bibliotekarza. - 2009, [nr] 1, s. 3-6
Ucząca się biblioteka opiera się na wiedzy, którą dysponują poszczególni bibliotekarze.
7. Bibliotekarz w małej bibliotece - dobre i złe strony, trudności / Elżbieta Broda // Poradnik
Bibliotekarza. - 2008, [nr] 11, s. 6-8
Bibliotekarz to obecnie pracownik świetnie wykształcony, nie tylko w dziedzinie
bibliotekoznawstwa, ale w wielu innych dziedzinach.
8. Bibliotekarz w sieci stereotypów i uprzedzeń - o postawach wobec osób z
niepełnosprawnością czytelniczą / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Bibliogr. //
Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 2-8
"Niepełnosprawność czytelnicza" jako nowe pojęcie definiujące niezdolność fizyczną,
intelektualną lub społeczną, spowodowaną różnego rodzaju dysfunkcjami do korzystania i
odbioru tradycyjnie wydawanych publikacji.

9. Bibliotekarz – zawód kształtowany przez cywilizację i kulturę / Kazimiera Atamańczuk. (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, [nr] 10, s. 4-8
Autorka przypomina czytelnikom znakomite sylwetki polskich uczonych, którzy pełnili
również obowiązki bibliotekarzy, jak m.in.: Joachim Lelewel, Józef Grycz, Helena
Radlińska, ale też innych znanych ludzi, jak: Jarosław Kaczyński czy Małgorzata Tusk
(odnotowujących w swoich życiorysach zawodowych pracę w bibliotece).
10. Bibliotekarze nie okradają twórców / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2014, [nr] 12, s. 42-46
Refleksje dotyczące zależności między usługami bibliotecznymi a prawami twórców, z
odniesieniem do przepisów ustawy o prawie autorskim, dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz ustawy o bibliotekach.
11. Bibliotekoznawstwo, bibliotekarz, informacja naukowa? / Jacek Tomaszczyk. - Bibliogr. //
Bibliotekarz. - 2006, [nr] 5, s. 7-11
Stan przygotowania polskich absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do
wykonywania zawodu infobrokera, taksonoma, architekta informacji i projektanta interakcji
człowiek - komputer.
12. Broker informacji - alternatywa dla absolwentów bibliotekoznawstwa / Zbigniew Gruszka. (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 11, s. 12-14
Broker informacji to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego
zadaniem jest wyszukiwanie (nie tylko w Internecie) najistotniejszych informacji według
ściśle określonego kryterium. Broker pomaga także w zdobywaniu i ocenie informacji.
Infobroker jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich
potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i
opracowanie.
13. Co (de)motywuje bibliotekarza? / Adriana Hopkins // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 3, s.
7-9
Motywacja bibliotekarza do pracy.
14. Czy bibliotekarz może być doradcą informacyjnym? / Anna Konieczko // Poradnik
Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 2-6
Opis zawodu doradcy informacyjnego, określenie zadań i cech osobowości potrzebnych do
wykonywania tej profesji, kompetencje oraz system doskonalenia zawodowego.
15. Deregulacja/degradacja, czyli co dalej z rozwojem zawodowym bibliotekarzy? / Małgorzata
Całka // Bibliotekarz. - 2016, [nr] 2, s. 4-8
Stan prawny po wprowadzeniu w 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów. Modele związane z opracowaniem kryteriów oceny
osiągnięć zawodowych bibliotekarzy.
16. Hybryda w bibliotece, czyli działalność bibliotekarza systemowego / Anna Góra. - Bibliogr. //
Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 1, s. 6-10
Funkcje bibliotekarza systemowego.
17. Jak włączyć pracowników w procesy zarządzania biblioteką? : część druga / Bożena
Jaskowska. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 4, s. 11-15
Bariery na drodze partycypacji pracowniczej (osobowościowe, kulturowe, formalne).
18. Jakie kompetencje mają bibliotekarze prowadzący spotkania w bibliotekach - i co z tego
wynika? / Beata Tarnowska // Książka i Czytelnik. - 2015, nr 2, s. 28-33
Celem artykułu jest zainspirowanie bibliotekarzy do rozwijania ich kompetencji w
prowadzeniu spotkań - ważnych dla wizerunku biblioteki.
19. Jeszcze o zawodzie bibliotekarza (po deregulacji) / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2014,
[nr] 2, s. 46-48
Problematyka statusu bibliotekarzy dyplomowanych oraz wymagań kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich, po wejściu w
życie "ustawy deregulacyjnej".

20. Kariera zawodowa w bibliotece wyższej / Mirosław Garbacz, Łucja Maciejewska. - Bibliogr. //
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2012, nr 3/4, s. 71-79
Wrocławskie studia bibliotekoznawcze i ich charakterystyka. Umiejętności zdobyte w
trakcie studiów. Dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego w trakcie studiów. Cechy
osobowości i kompetencje przyszłego pracownika biblioteki naukowej. Zapotrzebowanie
biblioteki akademickiej na wiedzę i kompetencje absolwenta INiB. Rola wizerunku w pracy
bibliotekarza. Możliwości rozwoju zawodowego. Ścieżka zawodowa i kariera absolwenta
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w bibliotece szkoły wyższej na przykładzie
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
21. Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego - potrzebny? możliwy? / Zdzisław Gębołyś. - Bibliogr.
// Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 4, s. 3-5
22. Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i pracowników informacji / Zdzisław Gębołyś //
Bibliotekarz. - 2012, [nr] 11, s. 15-16
Ogólne omówienie międzynarodowego kodeksu etycznego dla środowiska bibliotekarzy.
23. Kompetencje miękkie przyszłością zawodu bibliotekarza / Katarzyna Kapek. - (Z Warsztatu
Metodyka) // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, [nr] 7/8, s. 57-58
Do kompetencji miękkich (soft skills) możemy zaliczyć komunikatywność, asertywność,
kreatywność. Autorka tekstu proponuje czytelnikom proste ćwiczenia poprawiające nasz
nastrój: uśmiech, zamiana słowa muszę na chętnie lub z przyjemnością.
24. Komunikowanie się bibliotekarzy z użytkownikami / Jerzy Kondras. - (Problemy
doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, [nr] 12, s. 14-16
Biblioteki XXI wieku przekształcają się w nowoczesne centra dostępu do wiedzy.
25. Krajowe ramy kwalifikacji a kształcenie bibliotekarzy na przykładzie programów i planów
studiów kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie - rok akad. 2012/13 / Agnieszka Fluda-Krokos. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. //
Przegląd Biblioteczny. - 2015, z. 4, s. [579]-590
26. Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej
nauczycieli bibliotekarzy / Hanna Langer, Agnieszka Bajor. - (Modalne aspekty treści
kształcenia /red. Wojciech Kojs). - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - 2009, Tom jubileuszowy,
s. [111]-126
W relacjach między bibliotekami szkolnymi a pedagogicznymi można wydzielić kilka
modeli. Ich rozróżnienie wynika przede wszystkim z zadań postawionych przed
publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.
27. Nauczyciel bibliotekarz wobec paradoksów zachowań informacyjnych uczniów / Bogumiła
Staniów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 5, s. 3-5
Autorka, bazując na wynikach badań angielskiego badacza Andrew K. Shentona,
przedstawiła wyłonione przez niego najbardziej typowe zachowania informacyjne
czytelników. Pracownik informacji powinien posiadać wiedzę nt. tych często błędnych
zachowań i umieć je niwelować.
28. Nauczyciel plus bibliotekarz / Maria Mendela // Biblioteka w Szkole. - 2012, [nr] 4, s. 11-12
Nauczyciel bibliotekarz w nowoczesnej szkole to profesjonalista, to nauczyciel plus
bibliotekarz. O stereotypach. Promocja biblioteki szkolnej.
29. ''Nawigator wiedzy'' : nauczyciel bibliotekarz opiekunem internetowego centrum informacji
multimedialnej / Renata Sowada. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 5, s. 7-10
Zadania, jakie musi podjąć opiekun biblioteki szkolnej, centrum informacyjnego.
30. Niezbędnik bibliotekarza, czyli co zabrać w swoją zawodową podróż? / Urszula Tobolska. (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, [nr] 4, s. 6-15
Tę podróż ułatwiają różnego rodzaju informatory znajdujące się w sieci: portale, strony
www, linki itp., z których bibliotekarz w swojej pracy zawodowej powinien korzystać.

31. O powinnościach bibliotekarza : zaproszenie do wspólnego myślenia / Stefan Kubów //
Książka i Czytelnik. - 2009, nr 3, s. 31-33
32. O stanowiskach, funkcjach i wynagrodzeniach bibliotekarzy / Bolesław Howorka //
Bibliotekarz. - 2014, [nr] 7/8, s. 55-58
Status bibliotekarza wobec zmieniających się przepisów prawnych.
33. O zawodzie "bibliotekarz" - kontynuacja / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2014, [nr] 10, s.
38-44
Przepisy prawne o zawodzie bibliotekarza.
34. Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności /
Elżbieta Barbara Zybert. - Summ. - Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. - R. 74, z. 1 (2006), s.
[27]-49
W artykule omówiono ogólnie zjawisko mobbingu, zwracając uwagę na jego rodzaje, a
także na metody i techniki stosowane przez dręczyciela - mobbera. Przedstawiono wyniki
badań ankietowych dotyczących mobbingu i sytuacji sprzyjających jego zaistnieniu w
bibliotekach.
35. Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka
Frankowska. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 6, s. 11-14
Bibliotekarz jest aktywnym uczestnikiem kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.
Bibliotekarz musi być przewodnikiem po wiedzy, umieć wyszukać potrzebną informację, na
bieżąco ją dostarczać i oceniać jej wartość.
36. Samodoskonalenie nauczyciela bibliotekarza / Marta Kostecka // Biblioteka w Szkole. - 2012,
[nr] 7/8, s. 5-6
Omówienie możliwości samodoskonalenia nauczycieli bibliotekarzy w centrach
doskonalenia, konferencje, WDN, TNBSP.
37. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia zawodowego nauczycieli
bibliotekarzy / Anna Płusa. - (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. 2014, [nr] 1, s. 4-8
Autorka omówiła: rodzaje sieci, spotkania członków, zadania koordynatora, formy i metody
pracy.
38. Skontrum i po skontrum... czyli ciąg dalszy rozważań o odpowiedzialności materialnej
bibliotekarza / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2016, [nr] 3, s. 36-40
39. Szczęście, poczucie spełnienia i osobowość jednostki a wyzwania zawodu bibliotekarza /
Alina Goworko. - (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, [nr[ 7/8,
s. 8-12
Charakterystyka pracy bibliotekarza.
40. W chaosie biblioteki - uwagi o trudnych bibliotekarzach / Sylwia Bielawska, Małgorzata Całka
// Bibliotekarz. - 2014, [nr] 11, s. 14-20
Źródła niewłaściwych postaw bibliotekarzy. Typy zachowań trudnych bibliotekarzy. Wzorce
destruktywnych zachowań bibliotekarza. Sposoby na radzenie sobie z nieprofesjonalnym
bibliotekarzem.
41. Wielozadaniowość bibliotekarza w małej bibliotece / Mirosław Rzeszowski. - Bibliogr. //
Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 10, s. 3-8
Mimo bardzo dobrego przygotowania bibliotekarza do wypełniania poleconych mu zadań,
wspierają go fachowcy z innych dziedzin (informatyk czy programista).
42. Współpraca bibliotekarza ze środowiskiem zawodowym / Danuta Zielińska-Kowalik //
Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 9, s. 12
43. Współpraca bibliotekarzy / Jolanta Dorobisz // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 7-8
Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy.

44. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony : podstawy prawa pracy dla
bibliotekarzy / Marta Wójtowicz-Kowalska // Bibliotekarz. - 2015, nr 11, s. 44-48
45. Zawód bibliotekarz : świadomość i tożsamość / Magdalena Karciarz. - Bibliogr. // Bibliotekarz.
- 2006, [nr] 10, s. 11-14
46. Zawód bibliotekarza został poddany deregulacji / Krystyna Kuźmińska. - (Prawo w Bibliotece)
// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, [nr] 2, s. 21-23
Deregulacja to zwolnienie pewnych zawodów od wymogów formalnych, a więc wszelkich
form kształcenia, specjalizacji egzaminów. Jest procesem likwidacji zbyt wysokich,
nieuzasadnionych barier dostępu do zawodów. Proces deregulacyjny określiła ustawa z
dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych
zawodów (Dz.U. z dnia 23 lipca 2013 r., poz. 829). Wśród zawodów znalazł się też zawód
bibliotekarza.

Wydawnictwa zwarte
1. Bibliotekarz : przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji / pod red. Mai
Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. - Gdańsk :
Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm.
"(...) Dynamiczny rozwój nowych technologii udostępniania informacji
zdeterminował zawód bibliotekarza, który ewoluuje w ostatnich latach
szybciej niż kiedykolwiek. Współczesna biblioteka postrzegana jest
często jako hybryda łącząca świat tradycyjny z wirtualnym, a
hybrydowy bibliotekarz scala działania tradycyjne z nowoczesnymi.
Nowe zadania bibliotek wymagają od pracowników zaangażowania
oraz sporego wysiłku włożonego w zdobycie nowych i udoskonalenie
posiadanych już umiejętności. Mimo wysokich wymagań
kwalifikacyjnych zawód bibliotekarza wciąż nie cieszy się społecznym
uznaniem i nie daje finansowej satysfakcji, zarówno w Polsce jak i w
wielu innych krajach świata. O aktywności bibliotekarzy świadczy
chociażby ilość opublikowanych w niniejszej monografii referatów
poświęconych właśnie zawodowi bibliotekarza. Prace autorstwa zarówno bibliotekarzy –
praktyków, jak i pracowników naukowych, podzielono na dwie części. W części pierwszej
zgromadzono teksty związane z bibliotekarstwem współczesnym, natomiast część druga
prezentuje bibliotekarstwo i bibliotekarzy w ujęciu historycznym".
Ze Wstępu
Źródło adnotacji
2. Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie nowe wyzwania / Stanisław Skórka, Michał Rogoż
redakcja naukowa ; Ewa Piotrowska współpraca. 215, [1] s. : il. ; 24 cm.
W niniejszym tomie zebrane zostały teksty dotyczące przede
wszystkim technologicznych kompetencji bibliotekarzy, omawiające
wszechstronnie takie zagadnienia, jak wpływ mediów
społecznościowych na pracę bibliotekarza i rozwój usług
bibliotecznych, nowe formy doskonalenia zawodowego, możliwości
stosowania współczesnych technologii w szkoleniu użytkowników
bibliotek. Ponadto na kilku konkretnych przykładach zaprezentowano
nowe funkcje biblioteki współpracującej ze środowiskiem
akademickim.
Źródło adnotacji

3. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. - 375, [1] s. ; 24 cm.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o prawie autorskim.
Rozdziały wstępne dotyczą historii prawa autorskiego, przepisów i
dyrektyw Unii Europejskiej (Konwencja berneńska) oraz przepisów o
kosztach uzyskania przychodów przez twórców. Autor omówił kolejno
wszystkie artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę
na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Uwagi i komentarze autora są
opatrzone informacjami o orzeczeniach sądowych oraz o wyjaśnienia
ministerstw, zwłaszcza Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ostatnim rozdziale omówione są inne ustawy
związane z prawem autorskim. Załączniki do książki stanowią:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł
literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971
r. oraz Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i
pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
Źródło adnotacji: katalog DBP

Rozdziały z wydawnictw zwartych
1. Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Nauczyciel
bibliotekarz, s. 55-72.
2. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2013. Zawód i ramy kształcenia bibliotekarzy. Nowe role
bibliotekarza, s. 652-662.
3. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2013. Etyka biblioteczna i informacyjna, s. 663-678.
4. Cyran K., Dziołak M. Bibliotekarz: cyfrowy imigrant czy przewodnik w labiryncie
informacji i wiedzy? W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w
służbie użytkownikowi /red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. - Kraków :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 209-221.
5. Cyran K., Borkowicz S. Bibliotekarz brokerem informacji w opinii beneficjentów projektu
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Edward Mitek, 2013, s. [193]-207.

9. Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece : tradycja i współczesność /
Małgorzata Pietrzak. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. Zadania
bibliotekarza, s. 46-53.
10. Paradowski M. Nie samą książką bibliotekarz żyje. W: Fizyczna przestrzeń biblioteki / pod
red. Mai Wojciechowskiej. - Gdańsk ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2013,
s. [261]-279.
11. Szeligowski P. Bibliotekarz wśród współczesnych źródeł komunikacji. W: Biblioteka,
książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty
Malesy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 131-137.
Zawartość katalogu Ibuk libra
1. Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa
Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 176 s.
Lidia Nowak stworzyła poradnik, w którym ujawnia klucz do przemiany
osobistej i społecznej - asertywność. Autorka pokazuje, jak
ewoluowało rozumienie asertywności i prezentuje trening zachowań
asertywnych jako skuteczne narzędzie do budowania postaw
obywatelskich, przywracania poczucia autonomii, godności. Dzięki
osobistym opowieściom bibliotekarek poradnik staje się zapisem
rzeczywistych sytuacji, podpowiada jak radzić sobie z codziennymi
zachowaniami współpracowników i czytelników oraz jak budować
pozytywne kontakty w relacjach zawodowych i rodzinnych. W swojej
książce Lidia Nowak skupia się bardziej na uchwyceniu duchu
asertywności, a mniej na technikach, wychodząc z założenia, że to nie
znajomość technik czyni człowieka asertywnym, ale postawa. Lidia
Nowak porusza także trudny temat mobbingu. W sumie blisko 200
stron pożytecznej podróży po krainie asertywności.
http://libra.ibuk.pl/book/129595

2. Wizerunek bibliotekarza
Artykuły z wydawnictw ciągłych
1. Biblioteka dla odważnych / Lidia Nowak. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 4, s.
7-11
Cechy osobowościowe bibliotekarza - badania.
2. Bibliotekarz – zawód dla wybranych? / Dariusz Ziarkowski // Bibliotekarz. - 2011, [nr] 1, s. 8-13
Osobliwości zawodu bibliotekarza, typy bibliotekarzy - według autora artykułu (bibliotekarz
ostentacyjny, bibliotekarz-myszka, bibliotekarz-chimera), ranking cech osobowości
dobrego bibliotekarza.
3. Bibliotekarz - zawód glamour / Joanna Farulewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, [nr] 7/8,
s. 54-55
Zmiany nie tylko infrastruktury bibliotek, lecz również zawodu bibliotekarza. Sesję
fotograficzną personelu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu można obejrzeć na stronie
http://hubertkalinowski.pl/bibliotekarz-zawod-glamour/.
4. Bibliotekarze w literaturze dla dzieci i młodzieży - powielanie stereotypu? / Marta Wiktoria
Trojanowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 11, dod. "Świat książki dziecięcej" s. 1-3
Omówienie wizerunku współczesnych bibliotekarzy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

5. Etyka a prestiż zawodu i wizerunek bibliotekarza / Edyta Luboch // Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 10, s. 3-7
Opis stereotypowego wizerunku bibliotekarza, przyczyn negatywnego postrzegania tego
zawodu w społeczeństwie oraz tego jak można walczyć z tym stereotypem.
6. Jak promować współczesnego bibliotekarza? / Anna Delimat. - (Problemy doświadczenia
opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, [nr] 5, s. 10-12
Promowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarza w społeczeństwie poprzez przykłady
łamania stereotypowego obrazu bibliotekarzy. Współcześni bibliotekarze są kreatywni,
ciekawi świata. Do lamusa odchodzi stereotyp bibliotekarki w grubych okularach i w
kapciach na nogach.
7. Motyw bibliotekarza w filmie / Agnieszka Wójcik. - (Motyw biblioteki i bibliotekarza w filmie ; cz.
2) // Książka i Czytelnik. - 2012, nr 2, s. 18-21
Podano na konkretnych przykładach.
8. Retusz wizerunku / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 4, s. 1-3
Biblioteki szkolnej oraz nauczyciela bibliotekarza.
9. Stereotyp określa świadomość / Jacek Wojciechowski. - Summ. - Bibliogr. // Przegląd
Biblioteczny. - R. 74 (2006), z. 4, s. [429]-444
Zmiana stereotypu bibliotek i bibliotekarzy wymaga aktywnej promocji nowoczesnego
wizerunku bibliotekarstwa.
10. Wizerunek Bibliotekarza - podsumowanie ankiety / Beata Jasiak, Anna Piróg // Książka i
Czytelnik. - 2008, nr 1, s. 29-30
Omówienie badań ankietowych dotyczących wizerunku bibliotekarza i działania bibliotek
przeprowadzonych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.
11. Wizerunek bibliotekarza w społeczeństwie / Iwona Szymik // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr
7/8, s. 11-14
Kreowanie negatywnego wizerunku bibliotekarza w literaturze, a opinie samych
bibliotekarzy.
12. Wygrać ze stereotypami / Anna Kleiber. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2010, [nr] 1, s. 12-16
Krzywdzący stereotyp pracowników bibliotek. Próba odnowy wizerunku biblioteki.
13. Zaśniedziałym gburem jestem, czyli jak widzą się bibliotekarze / Justyna Jasiewicz-Hall. Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 2, s. 12-14
Należy promować pozytywne wzorce bibliotekarzy, włącznie z najważniejszą oceną ich
jako profesjonalistów.
Rozdziały z wydawnictw zwartych
1. Malesa R. Wizerunek i umiejętności współczesnego bibliotekarza (W opinii studentów
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS W Lublinie. W: Biblioteka, książka,
informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 139-147.

