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Podstawowe pojPodstawowe pojęęciacia
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-- stereotypstereotyp
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wizerunekwizerunek

subiektywne, nie dla wszystkich subiektywne, nie dla wszystkich 
jednakowe, istniejjednakowe, istniejąące w ce w śświadomowiadomośści ci 
odbiorcodbiorcóów, wyobraw, wyobrażżenieenie danej firmy, danej firmy, 

produktuproduktu,, osobyosoby czy grup osczy grup osóóbb



stereotypstereotyp
skrskróótowy, uproszczony itowy, uproszczony i zabarwiony zabarwiony 

wartowartośściujciująąco obraz grupy ludzi, funkcjonujco obraz grupy ludzi, funkcjonująący cy 
ww śświadomowiadomośści czci człłonkonkóów innych grupw innych grup..

sstereotyp powstaje wtereotyp powstaje w rezultacie rezultacie 
bezrefleksyjnego przejmowania opinii bezrefleksyjnego przejmowania opinii 

rozpowszechnionych wrozpowszechnionych w danym danym śśrodowiskurodowisku..



ImageImage

Pozytywny wizerunek 
wykreowany poprzez działania 

reklamowe i public relations



Rola mediRola medióóww
jako miejsca kreacjijako miejsca kreacji

i utrwalania wizerunki utrwalania wizerunkóóww

ŚŚwiat mediwiat medióów to w to śświat symboli wiat symboli 
a wia więęc uproszczec uproszczeńń



Bibliotekarze w filmach
Serial Glina reż. Władysław Pasikowski

DWA TYPY MĘŻCZYZN

silny, męski                       słaby, nieudacznik

policjant                                bibliotekarz



Psy 2Psy 2
reż. Władysław Pasikowski

Nowy: No jej, Franz... przecież nigdy nie znajdziesz 
porządnej kobiety. Tak, bo ty szukasz w rynsztoku, tak. A 
ja moją Mariolkę zapoznałem w bibliotece...
Franz zaczyna się śmiać.



To wspaniaTo wspaniałłe e żżycieycie
Reż. Frank Capra

...i bibliotekarka



Bibliotekarze w filmach
Komedia UHF reż. Jay Levey

BIBLIOTEKARZ  KARZĄCY  OKRUTNĄ
ŚMIERCIĄ ZA  PRZETRZYMYWANIE  KSIĄŻEK



Bibliotekarze w literaturze
J. K. Rowling Harry Potter i kamień filozoficzny, Harry Potter i Zakon Feniksa

BIBLIOTEKARKA - POSTRACH

- CO WY TUTAJ WYPRAWIACIE!
- O kurczę - szepnęła Ginny, zrywając się - Zapomniałam, że...
Pani Pince rzuciła się na nich z twarzą wykrzywioną furią.
- Czekolada w bibliotece?! - Wrzasnęła. - Precz stąd!... Wynocha!... WYNOCHA!



Bibliotekarze w literaturze
Umberto Eco Imię róży

NAJSŁYNNIEJSZY BIBLIOTEKARZ

...wyszedł nam na spotkanie bibliotekarz, o którym 
wiedzieliśmy już, że nazywa się Malachiasz z Hildesheimu. 
Jego twarz przybrała wyraz wymuszonej życzliwości.[...]

Smutek i surowość dominowały w tej twarzy, a oczy były tak 
badawcze, iż jednym spojrzeniem przenikały serce każdego, 

kto rozmawiał z bibliotekarzem i czytały sekretne myśli, tak, że 
z trudem można było znieść ich dociekliwość i człowiek unikał

powtórnego spotkania z tym uważnym wzrokiem



Nawet w reklamach...Nawet w reklamach...



- czy jest Harry Potter ?
- nie ma...

- a co jest ?
- ja jestem...

Cała Polska czyta dzieciom
Cała Polska boi się bibliotekarza ?



Cechy stereotypowego bibliotekarzaCechy stereotypowego bibliotekarza

StaropanieStaropanieńństwo, zgrystwo, zgryźźliwoliwośćść, niech, niechęćęć dzielenia sidzielenia sięę swoimi swoimi 
ksiksiążążkami z czytelnikami, ktkami z czytelnikami, któórzy traktowani srzy traktowani sąą jak intruzijak intruzi..

SSąą toto, poza wyj, poza wyjąątkami, postaci starotkami, postaci starośświeckie, nudne i bezbarwne.wieckie, nudne i bezbarwne.

Bibliotekarze zajmujBibliotekarze zajmująą sisięę reglamentowaniem wiedzy.reglamentowaniem wiedzy.



PotwierdzajPotwierdzająą to badaniato badania
Anety FirlejAnety Firlej--Buzon opublikowane w gBuzon opublikowane w głłoośśnym nym 

artykule artykule Jak wyglJak wygląąda bibliotekarka?da bibliotekarka?

To kobieta w To kobieta w śśrednim wieku, wysoka i szczuprednim wieku, wysoka i szczupłła. Ubrana w a. Ubrana w 
nieokrenieokreśślonego koloru sweter oraz szaroburlonego koloru sweter oraz szaroburąą spspóódnicdnicęę. [...] Ma . [...] Ma 

najcznajczęśęściej zmciej zmęęczonczonąą,  blad,  bladąą twarz oraz smutne spojrzenie.twarz oraz smutne spojrzenie.
JeJeżżeli bibliotekarka nosi weli bibliotekarka nosi włłosy dosy dłłuużższe, wsze, wóówczas upina je wczas upina je 

w przysw przysłłowiowy kok.owiowy kok.

Badania przeprowadzono wBadania przeprowadzono wśśrróód...d...



Jak zmieniJak zmienićć ten negatywny ten negatywny 
wizerunek ?wizerunek ?

NaleNależży wykreoway wykreowaćć
Nowego BibliotekarzaNowego Bibliotekarza



Nowy BibliotekarzNowy Bibliotekarz

to ktoto ktośś
kto nie tylko chce miekto nie tylko chce miećć jakjakąśąś pracpracęę

to ktoto ktośś
kto chce bykto chce byćć bibliotekarzembibliotekarzem



Potrzeba Potrzeba niezbniezbęędnodnośścici
BBęędziemy doceniani jedziemy doceniani jeśśli bli bęędziemy niezbdziemy niezbęędnidni

NaleNależży wiy więęc okrec okreśślilićć nowe role bibliotekarzynowe role bibliotekarzy

(informacja regionalna, informacja unijna, punkty internetowe,(informacja regionalna, informacja unijna, punkty internetowe,
budowanie spobudowanie społłeczeeczeńństwa informacyjnego)stwa informacyjnego)



Kampania wizerunkowaKampania wizerunkowa

•• Co chcemy osiCo chcemy osiąągngnąćąć ??

•• Jak chcemy to zrobiJak chcemy to zrobićć ??

•• Z kim chcemy to zrobiZ kim chcemy to zrobićć ? ? 



Co chcemy osiCo chcemy osiąągngnąćąć ??

image:image:

• Profesjonalistów
• Świadomych swej wartości
• Otwartych na ludzi
• Otwartych na zmiany
• Współtwórców SI



Jak chcemy to zrobiJak chcemy to zrobićć ??

•• ChChłłodna analiza stanu faktycznegoodna analiza stanu faktycznego

•• OkreOkreśślenie cellenie celóóww

•• DDłługoterminowy planugoterminowy plan

•• Realizacja !!!Realizacja !!!



Z kim chcemy to zrobiZ kim chcemy to zrobićć ??

•• ZewnZewnęętrzna agencja reklamowatrzna agencja reklamowa

•• Sponsor Sponsor 

•• ZespZespóółł w SBPw SBP

•• WszystkieWszystkie bibliotekibiblioteki



Kampania na Rzecz Bibliotek IFLAKampania na Rzecz Bibliotek IFLA

http://www.ifla.org/@yourlibrary/index.htmhttp://www.ifla.org/@yourlibrary/index.htm

Bierze w niej udziaBierze w niej udziałł 21 kraj21 krajóów a Polska ?w a Polska ?



Dziękuję za uwagę !


