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1. Ksi¹¿ki s¹ po to, by z nich korzystaæ.
2. Daj ka¿demu czytelnikowi odpowiedni¹ dla niego ksi¹¿kê.
3. Ka¿da ksi¹¿ka ma swojego czytelnika.
4. Oszczêdzaj czas czytelnika.
5. Biblioteka jest ¿ywym, rozwijaj¹cym siê organizmem.

Selekcja zasobów w bibliotekach akademickich
jako element polityki gromadzenia
i kszta³towania zbiorów
Selection of resources in academic libraries
as an element of collecting and shaping policy
Abstrakt
W epoce dynamicznie rozwijaj¹cej siê nauki i publikowaniu nowych osi¹gniêæ naukowych
selekcjonowanie materia³ów bibliotecznych staje siê koniecznoci¹. Prawid³owo i systematycznie
prowadzone prace aktualizacyjne s¹ integraln¹ czêci¹ polityki gromadzenia i kszta³towania zbiorów
bibliotek. Najwa¿niejsze problemy zwi¹zane z zagadnieniem to: cele i kryteria typowania dokumentów do wycofania; znalezienie odpowiedzi na pytanie o funkcjê archiwizowania realizowan¹ przez
biblioteki systemu informacyjnego wy¿szej uczelni; bariery psychologiczne bibliotekarzy i pracowników naukowych zwi¹zane z definitywnym usuwaniem ksi¹¿ek z kolekcji; procedury i dzia³ania
praktyczne; uwarunkowania prawne, podzia³ prac na etapy i w³aciwa ich organizacja; zagadnienia
szeroko rozumianej wspó³pracy; w ramach systemu informacyjnego uczelni, jak i bibliotek w kraju;
problematyka selekcji ksiêgozbioru likwidowanych bibliotek instytutowych. W dobie nauczania na
odleg³oæ tematu selekcji zbiorów nie mo¿na unikn¹æ lub potraktowaæ marginalnie. Dowiadczenia
zdobyte podczas prac selekcyjnych w Bibliotece G³ównej i bibliotekach systemu informacyjnego
Politechniki Warszawskiej pos³u¿y³y jako materia³ ilustruj¹cy omawian¹ problematykê
In the epoch of dynamically developing research and publishing new scientific achievements
it is necessary to select library collections. Updating work, if carried out properly and systematically,
constitutes an integral part of collecting and shaping policy followed by libraries. The most important
problems connected with this program are: aims and criteria of selecting documents to be withdrawn;
finding the answer to the question of archive making functions fulfilled by the information system of
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university libraries; psychological barriers, felt by librarians and research workers, connected with
the final decision to withdraw the given books from the collection; procedures and practical activities; problems connected with the lack of clearly stated rules in this field; division of work into stages
and its proper organization; widely understood cooperation with state librarie (within university
information system); and selecting the collection of institute libraries to be rid of. In the era of
e-learning the problem of collection selecting cannot be avoided or treated marginally. The experience
gained during selection work in the Main Library (as well as in cooperating departments and branch
libraries) of Warsaw University of Technology serves as the material illustrating the discussed issues.

Wprowadzenie
Zmieniaj¹cy siê w ostatnich latach model biblioteki akademickiej wymusza
aktualizowanie zbiorów. Wprowadzanie zintegrowanych systemów bibliotecznych,
organizowanie dla czytelników wolnego dostêpu zarówno do ksiêgozbiorów tradycyjnych jak i elektronicznych róde³ informacji jest obecnie jedn¹ z g³ównych
przyczyn przeprowadzania selekcji. Zmiana programów nauczania w szkole wy¿szej, otwieranie nowych kierunków, powoduje koniecznoæ dostosowywania ksiêgozbioru do potrzeb czytelnika. Pojemnoæ magazynów bibliotecznych i baz danych obliguje do tworzenia miejsc dla nowych publikacji. W epoce dynamicznie
rozwijaj¹cej siê nauki i publikowania nowych osi¹gniêæ naukowych selekcjonowanie materia³ów bibliotecznych staje siê koniecznoci¹. Prawid³owo i systematycznie prowadzone prace aktualizacyjne s¹ integraln¹ czêci¹ polityki gromadzenia i kszta³towania zbiorów bibliotek akademickich.
Publikacje naukowe, zw³aszcza w dziedzinach technicznych, ulegaj¹ szybkiej dezaktualizacji. Zagadnienia starzenia siê literatury by³y przedmiotem badañ naukowych. Zajmowali siê nimi R.E Burton i R.W. Kebler, oraz amerykañski naukoznawca i fizyk Derek J. Solla de Princ. R.E Burton i R.W. Kebler sformu³owali prawo starzenia siê informacji.1 Podzielili publikacje na 2 grupy, tj.
efemeryczne i klasyczne. Do publikacji efemerycznych zaliczono te, których
treci ulegaj¹ najszybszej dezaktualizacji. Z badañ D. Solla de Princa, przeprowadzonych w drugiej po³owie lat 60 XX wieku wynika, ¿e rozwój nauki powoduje, i¿ co 10-15 lat podwaja siê liczba publikacji naukowych, co w konsekwencji prowadzi do utraty aktualnoci starszych wydawnictw.2 Wiêkszoæ wydawnictw z dziedzin technicznych zalicza siê do efemerycznych (w okreleniu Solla
de Princa ulotnych) i traci w ci¹gu 5 lat ok. 49-59% aktualnoci, po 10 latach 7276%, po 15 latach ju¿ 79-83%.3 W innych dziedzinach, np. w prawie, literaturze
1
Batorowska M., Czuba³a B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej Kraków: Wydaw. WSP, 1996, s. 22.
2
Solla de Prince D.J.: Ma³a nauka  wielka nauka Warszawa: PWN, 1967, s. 14.
3
Tam¿e, s. 118-120.
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publikacje zachowuj¹ znacznie d³u¿ej aktualnoæ. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e
przytoczone dane odnosz¹ siê do literatury naukowej, publikacje dydaktyczne
maja znacznie d³u¿sz¹ aktualnoæ.
Przechowywanie nieaktualnej i niewykorzystywanej literatury jest niecelowe
i kosztowne. Selekcja jest niezbêdnym warunkiem racjonalnego kszta³towania i zarz¹dzania posiadanym zasobem, przynosi wymierne korzyci zarówno merytoryczne, ekonomiczne, jak i praktyczne.

Zagadnienia prawne
Brak jest jednoznacznych aktów normatywnych, dla procesów selekcyjnych
zastosowanie wiêc maj¹ przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie bibliotek
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku: O Bibliotekach Dziennik Ustaw Nr 85
poz. 539.
2. Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. (Dziennik Ustaw Nr 93 poz. 1077 w sprawie ewidencji materia³ów bibliotecznych).
3. Przepisy wewnêtrzne uczelni reguluj¹ce tryb postêpowania z maj¹tkiem trwa³ym uczelni oraz maj¹tkiem rejestrowanym w bibliotecznych ksiêgach inwentarzowych.

Cele i kryteria selekcji
Ka¿da z bibliotek ma wypracowana politykê gromadzenia zgodn¹ z misj¹ i zadaniami statutowymi. Bez systematycznego selekcjonowania zbiorów prawid³owe
jej prowadzenie jest niemo¿liwe. Zaniechanie selekcjonowania jest równie naganne
jak zaniechanie gromadzenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku bibliotek
uczelnianych, maj¹cych za zadanie dostarczanie aktualnej literatury naukowej
z uwzglêdnianiem postêpu nauki i prezentacji najnowszych osi¹gniêæ. Selekcja ma
na celu osi¹ganie korzyci merytorycznych, ekonomicznych i organizacyjnych.
Cele merytoryczne to aktualizacja posiadanej kolekcji i dostosowywanie jej
do potrzeb czytelników.
Cele organizacyjne to zwiêkszona efektywnoæ zarz¹dzania zbiorami, usuwanie ksi¹¿ek zniszczonych, zdekompletowanych i zainfekowanych, uzyskanie
przestrzeni dla gromadzonych wydawnictw i czytelników, u³atwione prace zwi¹zane udostêpnianiem i z kontrol¹ ksiêgozbioru.
Cele ekonomiczne to ograniczenie kosztów przechowywania zbêdnej literatury.
W zale¿noci od wytyczonego celu Komisja Selekcyjna mo¿e uwzglêdniæ ró¿ne
kryteria typowania dokumentów do ubytkowania, takie jak:
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niska wartoæ naukowa i dydaktyczna,
nieaktualne treci dokumentu,
brak zainteresowania ze strony czytelników,
tematyka niezgodna z profilem gromadzenia zbiorów,
ma³o znany jêzyk dokumentu,
nadmierna liczba egzemplarzy danego tytu³u nieadekwatna do potrzeb biblioteki,
7) wydawnictwa zniszczone, zaczytane,
8) zdekompletowanie dokumentu, uniemo¿liwiaj¹ce korzystanie.
O ile kryteria 5-8 s¹ ewidentn¹ przes³anka do usuniêcia egzemplarza z kolekcji i nie bêd¹ budzi³y niczyich w¹tpliwoci, to pozosta³e nie s¹ ju¿ tak oczywiste,
i wymagaj¹ odpowiedniego uzasadnienia. Szczególnie trudnym przy podejmowaniu decyzji o usuniêciu jest kryterium braku zainteresowania ze strony czytelników. Jest to najtrudniejsze kryterium zarówno do podjêcia decyzji o wycofaniu
ksi¹¿ki jak i do uzasadnienia, nale¿y zawsze przeprowadziæ wnikliw¹ analizê wypo¿yczeñ i rozwa¿yæ kilka aspektów:
• Czy je¿eli przez ostatnie 20-30 lat nikt nie wypo¿yczy³ ksi¹¿ki a mamy inne
z tej tematyki, to jest nam dalej potrzebna?
• Je¿eli ksi¹¿ka figuruje w katalogach, jest widoczna dla czytelnika, a nie jest
od lat wypo¿yczana, to mo¿na wnioskowaæ o jej nieprzydatnoci?
• Kto jest autorem i jaki ma dorobek naukowy, czy jest zwi¹zany z uczelni¹,
regionem.
• Jaka jest historia danego dzie³a, mo¿e s¹ w nim cenne notatki.
• Czy jest dostêpna w innych bibliotekach?
• Jaki by³ nak³ad?
• Czy chcemy mieæ szeroko reprezentowan¹ literaturê z danej dziedziny, nawet
pomimo braku zainteresowania ze strony czytelników.
Przy tym kryterium warto zadaæ pytanie o funkcjê archiwizowania realizowan¹ przez biblioteki uczelniane. Czy powinny i staæ je na przechowywanie martwej, niewykorzystywanej literatury niepotrzebnej u¿ytkownikom, dla których
biblioteka zosta³a stworzona. I czy tak naprawdê znajd¹ siê czytelnicy, którzy skorzystaj¹ z przechowywanej dziesi¹tkami lat ksi¹¿ki.
Wiele bibliotek akademickich jest wytypowanych przez Ministra Kultury
i Sztuki (Rozporz¹dzenie z dnia 24 listopada 1998 r) do tworzenia Narodowego
Zasobu Bibliotecznego (NZB). Regulamin NZB wyranie okrela, co powinno
byæ przechowywane. Nie wszystkie starsze publikacje spe³niaj¹ kryteria Narodowego Zasobu, nie ma wiêc prawnego wymogu nakazuj¹cego ich przechowywanie.
Podejmuj¹c decyzje o ubytkowaniu nale¿y pamiêtaæ, ¿e te same tytu³y gromadzi wiele bibliotek zarówno w sieci biblioteczno-informacyjnej uczelni, jak
i regionu. Warto sprawdziæ, gdzie jeszcze jest dane wydawnictwo i w razie potrzeby skorzystaæ z wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.
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W tym aspekcie odczuwa siê brak biblioteki centralnej np. w regionie, która
by³aby zobligowana do przechowywania egzemplarza archiwalnego przejêtego
z bibliotek i tym samym zwalnia³a je z obowi¹zku przechowywania niepotrzebnych
ksi¹¿ek. Biblioteka wytypowana do archiwizowania literatury powinna mieæ mo¿liwoæ powiêkszenia powierzchni magazynowej i rodki w bud¿ecie na prace zwi¹zane z ca³okszta³tem zagadnienia (opracowanie, katalogowanie, udostêpnianie itp.).
Przechowywanie nieudostêpnianej od kilkudziesiêciu lat literatury jest po prostu nieekonomiczne i nieuzasadnione. Utrudnia zarz¹dzanie posiadanymi zbiorami, obni¿a ich jakoæ. Po wnikliwej analizie warto siê zastanowiæ, czy koszt przechowywania nieciesz¹cej siê zainteresowaniem czytelników od lat publikacji jest
op³acalny. Jan Wo³osz pisze w Efektywnej bibliotece publicznej w spo³eczeñstwie
informacyjnym, ¿e z obliczeñ prowadzonych przez amerykanów wynika, i¿ roczny
koszt przechowywania ksi¹¿ki w bibliotece wynosi ok. 30 dolarów4 i nawet je¿eli
te szacunki w Polsce s¹ mniejsze, to przechowywanie materia³ów zbêdnych i zdezaktualizowanych jest niecelowe i kosztowne. Je¿eli pozycje nie tworz¹ NZB lub
nie traktujemy ich jako materia³u archiwalnego, to mo¿e przeznaczyæ je do selekcji i zaproponowaæ innej bibliotece
Kolejnymi trudnymi do podjêcia decyzji s¹ kryteria niskiej wartoci naukowej i dydaktycznej oraz nieaktualne treci dokumentu. Te kryteria s¹ trudne do uzasadnienia, mog¹ budziæ w¹tpliwoci. W tym wypadku warto poprosiæ
o ekspertyzê fachowców dziedzinowych, aby uwiarygodniæ s³usznoæ decyzji Komisji o wycofaniu egzemplarza ze zbiorów. Inne niebezpieczeñstwo, to ró¿ne opinie specjalistów na temat tej samej ksi¹¿ki. W przypadkach w¹tpliwych warto
jednak pozostawiæ ksi¹¿kê w bibliotece i ewentualnie podj¹æ decyzjê przy kolejnej selekcji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e biblioteki uczelniane nie s¹ Bibliotek¹
Narodow¹ i maj¹ inne funkcje. Stworzone s¹ przede wszystkim po to, aby zaspokajaæ aktualne potrzeby studentów i pracowników, a archiwizowanie zbêdnej literatury naukowej nie jest ich podstawowym zadaniem.
Usuniêcie egzemplarza z kolekcji jest decyzj¹ nieodwracaln¹, budz¹c¹ u bibliotekarzy bariery psychologiczne zwi¹zane z usuwaniem z zasobu ksi¹¿ek, które nie s¹ zniszczone. Jakkolwiek zrozumia³e, to obok pracoch³onnoci procesów
selekcyjnych, stanowi¹ najpowa¿niejsz¹ i najtrudniejsz¹ do przezwyciê¿enia przeszkodê w aktualizowaniu i odnawianiu zbiorów. wiadomoæ, ¿e w przypadku
nietrafnej decyzji trudno ksi¹¿kê, zw³aszcza w przypadku starszych wydañ, odzyskaæ, powoduje, ¿e odk³adamy decyzje o selekcji na póniej i przechowujemy
nastêpne kilka lub kilkanacie lat wydawnictwo, którym interesuje siê jedynie co
5 lub 10 lat Komisja Inwentaryzacyjna. Podjêcie decyzji ubytkowania i rozwianie
4
Wo³osz J.: Efektywna biblioteka publiczna w spo³eczeñstwie informacyjnym [on-line]. 2002
[dostêp 14 stycznia 2005]. Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/standardy/
wolosz.php.
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w¹tpliwoci mo¿e u³atwiæ poznanie sposobu pozyskania zbêdnej literatury. Najczêciej wydawnictwa zbêdne, zalegaj¹ce magazyny to ró¿nego rodzaju dary, legaty, wymuszone przejêcia. Oczywistym jest, ¿e bibliotekarze doskonale wiedz¹,
co jest potrzebne rodowisku, w którym dzia³a biblioteka i znaj¹ przydatnoæ czytelnicz¹ okrelonego wydawnictwa. Nie usuniemy z kolekcji ksi¹¿ki ciesz¹cej siê
zainteresowaniem lub cennej, tak wiêc najczêciej nasze obawy s¹ nieuzasadnione. Ponadto w epoce ci¹gle zmieniaj¹cych siê i rozwijaj¹cych technologii i badañ
owocuj¹cych publikacj¹ nowych osi¹gniêæ, aktualizowania wydañ, koniecznym
jest usuwanie przestarza³ej, zbêdnej literatury. Zacytujê tu stwierdzenia Lucjana
Biliñskiego,5 ¿e ³atwiej jest usun¹æ z biblioteki bibliotekarza ani¿eli ksi¹¿kê. Uwa¿am, ¿e warto prze³amywaæ bariery psychologiczne i definitywnie rozstaæ siê ze
zbêdn¹ literatur¹. Zw³aszcza, gdy tak wiele mówi siê o podnoszeniu jakoci us³ug.
Bezu¿yteczny ksiêgozbiór nie wp³ynie na zainteresowanie czytelnika bibliotek¹.

Organizacja prac i procedury selekcji na przyk³adzie systemu
biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej
W Bibliotece G³ównej i w bibliotekach systemu informacyjnego od 2004 roku
zintensyfikowano prace selekcyjne. Organizacja i sposób prowadzenia pracy pozwoli³y na osi¹gniecie wymiernych rezultatów.
Na pocz¹tku opracowano w porozumieniu z kierownikami zainteresowanych
oddzia³ów plan pracy i podzielono j¹ na etapy. Postanowiono równie¿ zainteresowaæ selekcj¹ zasobów biblioteki systemu informacyjnego PW. W Oddziale Kontroli i Aktualizacji zbiorów przeprowadzono analizê prac selekcyjnych na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat w BG i systemie bibliotecznym Politechniki Warszawskiej, oraz przeprowadzono telefoniczn¹ ankietê wród bibliotekarzy. Zebrane informacje wykaza³y, ¿e wiêkszoæ bibliotek prowadzi prace selekcyjne. Najczêciej s¹ to dzia³ania prowadzone raz na kilka lat i usuwane s¹ wówczas du¿e
partie ksi¹¿ek, które najczêciej nie znajduj¹ zainteresowania w innych bibliotekach. Aby zainteresowaæ bibliotekarzy systemu problematyk¹ selekcji i poprawiæ
przep³yw informacji na temat wycofywanych wydawnictw w sieci PW, z inicjatywy Dyrektora BG opracowano Instrukcjê postêpowania przy selekcji materia³ów
bibliotecznych. Kolejnym krokiem zmierzaj¹cym do poprawy i intensyfikacji prac
selekcyjnych by³o zorganizowanie spotkania z bibliotekarzami w ca³oci powiêconego tej tematyce. Na spotkaniu omówiono podstawowe problemy takie jak procedury, kryteria, uwarunkowania prawne, tworzenie dokumentacji, przekazywanie wycofanych ksi¹¿ek innym bibliotekom, studentom i na makulaturê. SpotkaBiliñski L.: Selekcja zbiorów bibliotecznych warunkiem ich racjonalnego gromadzenia Bibliotekarz 1995, nr 1, s. 19.
5
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nie przynios³o wymierne rezultaty i liczba selekcjonowanych ksi¹¿ek w systemie
PW wyranie w roku 2004 siê zwiêkszy³a.
W Bibliotece G³ównej postanowiono w pierwszej kolejnoci zaktualizowaæ
ksiêgozbiór dydaktyczny. Aby u³atwiæ i przyspieszyæ prace, postanowiono wykorzystaæ do tworzenia wykazów system ALEPHA w tym celu wprowadzono nowy
status pozwalaj¹cy generowaæ z systemu listy wycofywanych ksi¹¿ek, a nastêpnie
tworzyæ odpowiedni¹ dokumentacje po przeniesieniu ich do Exela. Poniewa¿ Biblioteka G³ówna zobowi¹zana jest do tworzenia NZB zdefiniowano egzemplarz
archiwalny, który bêdzie zachowany w zbiorach, nawet je¿eli jego treci uleg³y
dezaktualizacji. Pozwoli to na archiwizowanie wydawnictw PW i innych dokumentuj¹cych rozwój nauk technicznych.
Podstawowym dzia³aniem by³o opracowanie w porozumieniu z wszystkimi
zainteresowanymi Oddzia³ami BG procedur selekcyjnych w Bibliotece G³ównej
PW i okrelenie obowi¹zków w tym zakresie ka¿dej z agend. Procedury funkcjonuj¹ce w Bibliotece G³ównej to:
1. Powo³anie decyzj¹ Dyrektora BG Komisji Selekcyjnej. W sk³ad Komisji
wchodz¹ bibliotekarze z dowiadczeniem i praktyk¹.
2. Wytypowanie ksi¹¿ek do wycofania, zgodnie z za³o¿onymi kryteriami.
3. Sporz¹dzenie wykazu wyselekcjonowanych dokumentów i zmiana statusu
egzemplarza w bazie.
4. Sporz¹dzenie dokumentacji ubytkowania zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada
1999 roku.
5. Wycofanie (ubytkowanie) spisanych ksi¹¿ek z inwentarzy Biblioteki i bazy
danych.
6. Pomniejszenie salda Biblioteki o wartoæ wynikaj¹c¹ z protoko³u ubytków.
7. Techniczne przygotowanie ksiêgozbioru do wycofania (skasowanie piecz¹tek
i sygnatur).
8. Przekazanie wycofanych ksi¹¿ek innym bibliotekom, studentom lub na makulaturê.
Przystêpuj¹c do prac selekcyjnych przyjêto, ¿e:
• bêdzie to proces permanentny, prowadzony etapami;
• zachowujemy w zbiorach dwa najlepiej zachowane egzemplarze tytu³u, zw³aszcza wydawnictw PW;
• wykazy wycofywanych ksi¹¿ek nie bêd¹ zawieraæ jednorazowo wiêcej ni¿
100 pozycji;
• na jednym wykazie nie bêdziemy ³¹czyæ ksi¹¿ek wprowadzonych do bazy
z ksi¹¿kami pozostaj¹cymi poza systemem ALEPH;
• na wykazach nie bêd¹ ³¹czone ksi¹¿ki zniszczone, zagrzybione, których nie
mo¿na oferowaæ innym bibliotekom;
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dopuszcza siê w dokumentacji wykazy ksi¹¿ek sporz¹dzane odrêcznie dla
wydawnictw niebêd¹cych w bazie, aby unikn¹æ czasoch³onnego przepisywania wykazów. Dla tego rodzaju ksi¹¿ek opracowano specjalny formularz zgodny
z Rozporz¹dzeniem Min. Kultury.
Przyjête za³o¿enia pozwoli³y na efektywne ³¹czenie prac selekcyjnych z innymi zadaniami poszczególnych oddzia³ów i niedezorganizowanie planów pracy. Nie
wymaga³o to tak¿e oddelegowania pracowników do prac selekcyjnych. Kolejny
etap selekcji rozpoczynano dopiero po wycofaniu z inwentarzy, bazy i magazynów wczeniej spisanych ksi¹¿ek. Ponadto etapowanie prac selekcyjnych eliminuje mechaniczne wycofywanie, pozwala analizowaæ poszczególne tytu³y i minimalizuje b³êdy nietrafnych decyzji. Wbrew pozorom taki wolniejszy sposób
prowadzenia selekcji pozwoli³ na osi¹gniecie bardzo dobrych rezultatów i efektywne zagospodarowanie wyselekcjonowanych ksi¹¿ek.
Wycofane ksi¹¿ki s¹:
1. Oferowane innym bibliotekom systemu informacyjnego PW. Listy rozsy³ane
s¹ droga e-mailow¹ z podaniem okresu obowi¹zywania oferty. Okazuje siê, ¿e
wykazy, które licz¹ nie wiêcej ni¿ sto pozycji, ³atwiej jest sprawdziæ i zamówiæ potrzebn¹ pozycjê. Brak odpowiedzi po miesi¹cu traktowany jest jako
brak zainteresowania.
2. W przypadku braku zainteresowania w sieci PW ksi¹¿ki przekazywane s¹
bezp³atnie studentom PW. Biblioteka G³ówna wspó³pracuje z Samorz¹dem
Studentów. Przedstawiciele studentów wybieraj¹ ksi¹¿ki a nastêpnie rozprowadzaj¹ je na kiermaszach. Pozosta³¹ literaturê wyk³adamy w wypo¿yczalni
studenckiej, gdzie czêsto znajduje zainteresowanie, zw³aszcza wród studentów studiów wieczorowych i zaocznych.
3. Na makulaturê przekazujemy jedynie ksi¹¿ki zagrzybione, zdekompletowane
i takie, których zdezaktualizowane treci mog³yby wprowadziæ w b³¹d studentów, (zmienione technologie, nieaktualne normy).
Prowadzone przez BG dzia³ania selekcyjne i propagowanie ich w ramach sieci przynios³y wyrany wzrost wydawnictw ubytkowanych w bibliotekach systemu
PW. Wzros³o te¿ zainteresowanie bibliotekarzy wycofywanymi ksi¹¿kami. Pomimo ¿e liczby przekazanych w ramach sieci wydawnictw nie s¹ procentowo du¿e,
to jednak wiele le¿akuj¹cych ksi¹¿ek znalaz³o czytelników w innych bibliotekach.
Jako ilustracjê mo¿na tu podaæ przyk³ad Biblioteki DS., która wycofa³a jako niewykorzystywany od lat tytu³, który w Bibliotece Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej mia³ byæ przeznaczony do digitalizacji jako jeden z bardziej poszukiwanych.
Innym wzorowym przyk³adem jest selekcja rozpoczêta w 2004 roku w Bibliotece
Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Pomiarowych. Postanowiono
przejrzeæ i zaktualizowaæ ca³y ksiêgozbiór biblioteki. W prace zaanga¿owali siê
pracownicy naukowi, którzy wskazuj¹ ksi¹¿ki do selekcji. Nad ca³oci¹ czuwa
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Dyrektor Instytutu, który zachowa³ sobie prawo ostatecznej decyzji merytorycznej i korygowania decyzji pracowników. Ponadto w trakcie przegl¹dania ksiêgozbioru typowane s¹ ksi¹¿ki, które nale¿y zachowaæ jako archiwalne ze wzglêdu na
ich wk³ad w rozwój dyscypliny lub Instytutu. Poniewa¿ obsada biblioteki jest jednoosobowa, w pracach pomagaj¹ studenci Instytutu i skierowani w porozumieniu
z Bibliotek¹ G³ówn¹ praktykanci z Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Ksiêgarstwa. Podjête dzia³ania pozwol¹ na pe³n¹ aktualizacjê ksiêgozbioru.
Poniewa¿ na wykazach podawana jest przy tytu³ach przyczyna ubytkowania, mog¹
one s³u¿yæ jako pomoc przy selekcjach w innych bibliotekach PW. Godnym naladowania jest pomys³ za³o¿enia w jednej z bibliotek zeszytu dla pracowników naukowych w który wpisuj¹ obok swojego nazwiska propozycje ksi¹¿ek do selekcji
z podaniem przyczyny ubytkowania.
W roku 2004 wyselekcjonowano ³¹cznie w ca³ym systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Warszawskiej 33.149 woluminów ksi¹¿ek, czyli odnotowano znaczny wzrost w porównaniu z latami ubieg³ymi. Na 42 biblioteki tworz¹ce system PW selekcjê przeprowadzi³o w 24. Dla porównania w roku 2000
zrobi³y to tylko 2 biblioteki, a w 2003, 9 bibliotek.

Rys. 1. Selekcja ksiêgozbioru w systemie biblioteczno-informacyjnym PW

Osobny zakres prac selekcyjnych stanowi¹ ksiêgozbiory przejête w latach
1997-2000 przez Bibliotekê G³ówn¹ z likwidowanych bibliotek instytutowych.
Do magazynów BG wprowadzono wówczas 12.954 woluminy. W przypadku tego
zasobu selekcja prowadzona jest w pierwszym etapie pod k¹tem przydatnoci
wydawnictw dla Biblioteki G³ównej i Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Brane
s¹ tak¿e pod uwagê potrzeby przejêtych przez Bibliotekê G³ówn¹ czytelników likwidowanych Bibliotek. Wymaga to dok³adnego sprawdzenia typowanych do
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wprowadzenia do ewidencji BG pozycji. Z przejêtych ksiêgozbiorów w latach
1998-2004 do ewidencji BG wprowadzono ³¹cznie 1223 woluminy, co stanowi
niespe³na 10% przejêtych do magazynów wydawnictw. Reszta to druki zbêdne.
Je¿eli BG posiada w swoich zbiorach odpowiedni¹ do potrzeb liczbê egzemplarzy
lub aktualniejsze wydania, ksi¹¿ka trafia na listy wykazów oferowanych innym
bibliotekom. W pierwszej kolejnoci oferujemy ksi¹¿ki bibliotekom sieci PW,
w przypadku braku zainteresowania bibliotekom nowo otwartych szkó³ wy¿szych.
W latach 2003-2004 uda³o siê nam przekazaæ dla potrzeb nowo otwartych szkó³
o profilu technicznym 1992 woluminy. Pozosta³e ksi¹¿ki wyk³adane s¹ w wypo¿yczalni dla studentów.
Likwidowanie bibliotek wymusza prace selekcyjne, bez wzglêdu na to, czy
prowadzone s¹ w ramach znoszonej biblioteki, czy ju¿ po przejêciu do magazynów BG. Z danych zgromadzonych w Oddziale Kontroli i Aktualizacji Zbiorów
wynika, ¿e zainteresowanie innych bibliotek znajduje ok. 25% likwidowanych
zbiorów i s¹ to przewa¿nie wydawnictwa najnowsze. Reszta najczêciej przekazywana jest do bezp³atnego rozdawnictwa dla studentów.

Wnioski
Selekcja ksiêgozbioru w bibliotece akademickiej jest procesem sk³adaj¹cym
siê z wielu dzia³añ realizowanych przez poszczególne agendy. Jest pracoch³onna
i wymaga du¿ej wiedzy merytorycznej i zawodowej.
Dowiadczenia Biblioteki G³ównej pokazuj¹ ¿e efektywne jest:
• Dok³adne opracowanie procedur selekcyjnych i okrelenie zakresu prac poszczególnych oddzia³ów biblioteki.
• Ustalenie kryteriów selekcji odpowiednich dla poszczególnych grup dokumentów bibliotecznych.
• Zaanga¿owanie Biblioteki G³ównej i przyjêcie roli koordynatora. Wa¿ne jest
to zw³aszcza w bibliotekach tworz¹cych NZB, rzetelna analiza wykazów prowadzona w Oddziale Gromadzenia pozwala minimalizowaæ ryzyko usuniêcia
pozycji cennej lub poszukiwanej przez inn¹ bibliotekê. Dodatkow¹ ochron¹
przed nietrafn¹ decyzj¹ selekcyjn¹ jest wprowadzenie w Bibliotece G³ównej
statusu egzemplarza archiwalnego, który nie jest poddawany selekcji nawet
w przypadku zniszczenia.
• Przygotowanie planów prac selekcyjnych i podzia³ ich na etapy.
• Lepsze merytorycznie wyniki przynosi permanentne aktualizowanie zbiorów,
ani¿eli du¿e akcje usuwaj¹ce jednorazowo w krótkim czasie znaczn¹ czêæ
ksiêgozbiorów. £atwo wówczas o pope³nienie b³êdu.
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•

Korzystnym jest wyodrêbnienie na osobnych listach ksi¹¿ek zniszczonych,
zdekompletowanych, nieaktualnych, aby nie oferowaæ ich innym bibliotekom,
a tym samym skróciæ procedury ubytkowania.
• Szeroko rozumiana wspó³praca w ramach uczelni i poza ni¹ w zakresie przekazywania ubytkowanych ksi¹¿ek. Wiele trafia do innych bibliotek, gdzie s³u¿y
u¿ytkownikom, a tylko zniszczone i zagrzybione s¹ przekazywane na makulaturê. Inne znajduj¹ miejsce w domowych ksiêgozbiorach studentów i pracowników. Do wielu ubytkowanych ksi¹¿ek wyk³adanych w wypo¿yczalniach
czytelnicy maj¹ stosunek sentymentalny, (uczyli siê z nich, napisa³ je kto im
znany, itp.). Studenci traktuj¹ je jako uzupe³nienie obowi¹zuj¹cej lektury,
wzbogacaj¹cej domowy ksiêgozbiór. Tym sposobem realizujemy jedno z praw
Ranganathana i niewykorzystywana od kilkudziesiêciu lat ksi¹¿ka znajduje
swojego czytelnika
Nie sposób przeceniæ znaczenia prac zwi¹zanych z usuwaniem z zasobów
zbêdnej, niepotrzebnej w bibliotece literatury. Obecnie pojawia siê tak¿e problem,
który nale¿y zasygnalizowaæ, a jest nim ubytkowanie dokumentów elektronicznych, ulegaj¹cych jeszcze szybszej dezaktualizacji. Wiele noników jest niewykorzystywanych z powodu zmian technologicznych w narzêdziach, jakimi pos³uguje
siê zarówno biblioteka, jak i czytelnik.
Aktualizacj¹ zasobów bibliotek akademickich ma szczególne znaczenia w tych,
które gromadz¹ literaturê z dziedzin najszybciej siê zmieniaj¹cych i rozwijaj¹cych. Zaniechanie tego elementu polityki gromadzenia prowadzi nieuchronnie do
obni¿enia jakoci posiadanych zasobów, ich starzenia siê, a w konsekwencji braku
zainteresowania czytelników bibliotek¹. W prze³adowanych magazynach trudno
jest zarówno o prawid³owe zarz¹dzanie jak i ochronê zw³aszcza przed grzybem
i wilgoci¹, wyd³u¿ony jest czas obs³ugi czytelnika. Nie sposób mówiæ o nowoczesnej bibliotece akademickiej, spe³niaj¹cej funkcje dla jakich zosta³a stworzona,
je¿eli czêæ jej ksiêgozbioru jest nieaktualna i niepotrzebna u¿ytkownikowi. Odwo³ajmy siê do prawa Ranganathana: ksi¹¿ki s¹ po to, aby z nich korzystaæ
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