
 

W maju bibliotekarze chodzą w specjalnych koszulkach. Ogólnopolska akcja informacyjna 

bibliotekarzy Olej stado, bądź czarną owcą   

 

 

Kampania informacyjna bibliotekarzy „Olej stado! Bądź czarną owcą”. 

Większość Polaków w ogóle nie czyta książek. Czytający stają się czarnymi owcami. Nie przejmuj się 
– bądź czarną owcą 

Zapraszamy wszystkich bibliotekarzy do udziału w akcji informacyjnej, polegającej na: 

- noszeniu w maju 2011 koszulek z logo i hasłem akcji, 

- informowaniu o celach akcji (rozmowy, plakaty, publikacje), 

Założenia kampanii 

Wzory koszulek są na stronie www.olejstado.pl. Koszulki można zamówić w dowolnej firmie.  

Więcej 

 

ZAŁOŻENIA KAMPANII  

Żeby dojść wyobrażeniami do maja 2011r. i tego, co będzie się wówczas działo, należałoby najpierw opisać 

dokładnie, o co chodzi z akcją. Jakie są jej cele. Więc przypomnę:  

„Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta książek. My, czytający jesteśmy w 
mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami i podoba się nam bycie poza stadem! Ty też olej stado i bądź czarną 
owcą! Czytaj!  
 
Poprzez niniejszą kampanię informacyjną chcemy: 
 
1. Wyrazić dezaprobatę wobec postępowania Ministerstwa Kultury za wprowadzanie nowelizacji ustawy o 
działalności kulturalnej pozwalającej m.in na łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury mimo 
SPRZECIWÓW jakie zgłasza środowisko bibliotekarskie. Biblioteki potrzebują suwerenności i wsparcia ze 
strony władz, a nie tłamszenia ich roli w środowisku i spychania gdzieś na bok. I to jest PIERWSZY, 
NADRZĘDNY CEL akcji. 
2. Uświadomić społeczeństwu, że biblioteki to problem wszystkich a nie bibliotekarzy. Bibliotekarze bez 
bibliotek sobie poradzą, społeczeństwo - nie. 
3. Uświadomić społeczeństwu, że trwa wyprowadzanie ze szkół i likwidowanie bibliotek szkolnych, na co nie 
wyrażamy zgody. Biblioteka szkolna jest biblioteką pierwszego kontaktu i to ona tworzy tzw. "pierwsze 



wrażenie". To tutaj odbywa się pierwsze i najważniejsze przysposobienie czytelnicze i informacyjne. 
Biblioteka szkolna odgrywa  trudną do przecenienia we współczesnym świecie  rolę wprowadzania młodego 
człowieka w świat zdobywania, klasyfikowania i przetwarzania informacji, co jest umiejętnością 
cywilizacyjną. Jesteśmy za tym, by zwiększyć znaczenie roli bibliotekarzy i bibliotek w szkołach. 
4. Uświadamiać, że czytanie jest przyjemne, ale i niezbędne w kształtowaniu kolejnych pokoleń. Dlatego tak 
ważna jest rola bibliotekarza w społeczeństwie. 
5. Uświadamiać, że nie wolno utrudniać społeczeństwu dostępu do dóbr kultury, nawet .. jeśli się samemu z 
nich nie korzysta.  

Czarna owca od zawsze przyciągała uwagę - jest jedna w stadzie. Stanowi wyjątek, więc zwraca na siebie 
uwagę. Czarna owca korzysta z biblioteki, wie jaka jest rola biblioteki w środowisku i wspiera ją!  
Jesteś czarną owcą?” 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 Na początku był pomysł 
 
NOWELIZACJA USTAWY I PROTESTY ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO. 
 

Sam pomysł narodził się w toku rozmów na EBIB-ie, forum bibliotekarzy   

http://forum.nowyebib.info/pun/viewtopic.php?id=111 . Na początku lutego po przeczytaniu kilku postów o 

wprowadzaniu zmian w ustawie o działalności kulturalnej i pomyśle zapisów umożliwiających łączenie bibliotek 

z innymi instytucjami, zareagowałam na forum: 

„Czytam kolejne nowości z cyklu: usprawnimy polską kulturę i przyznam, że Pan Minister i osoby odpowiedzialne 
za zmiany w ustawach otwierają powoli furtkę dla władz w każdej gminie do zwolnień pracowniczych w sferze 
kultury. O żadne inne oszczędności nie chodzi w łączeniu instytucji. Mniej papieru zużyją? Mniej płynu do mycia 
podłóg?  Łączenie to nie likwidacja siedziby instytucji, bo ta musi gdzieś działać, a likwidacja stanowisk pracy, a 
tym samym zwiększenia bezrobocia w Polsce. Połączenie dwóch różnych instytucji to zwolnienie przynajmniej 
jednego z szefów - już sobie włodarze wybiorą, który im nie po nosie, bo np. marudzi, że mało pieniędzy dostaje 
na kulturę  [;) ] . Z pewnością będzie się to również odnosiło do księgowości - bo po co dwie główne księgowe, 
kadrowa też jedna wystarczy... prawda?(…)” 

I potem prowokacyjnie już z mojej strony: „Miałam napisać, że dziwię się, ze pracownicy KULTURY w Polsce (tej 
prawdziwej KULTURY) jeszcze nie wychodzą na ulice. Ale przez trzy lata pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej 
chyba już mnie nic nie zdziwi. Nie będzie lepiej, Do momentu, jak nie zaczniecie stanowczo reagować na 
propozycje takich zmian.  Rozumiem, że ciężko kontaktować się ze sobą, bo biblioteki gminne to zazwyczaj 
obsługa jedno, dwuosobowa - ale tych bibliotek jest najwięcej - a wszystkie posiadają już komputery i dostęp do 
poczty e-mail. Sporo z nich posiada już serwis internetowy: blog, czy stronę www.  
W Polsce jest ponad 8.000  bibliotek publicznych. Gdzie Wy się wszyscy podziewacie? Czemu to forum nie grzmi 
- wpisuje się tylko Pan Tadeusz, Pan Stefan, czasem zajrzy Pan Wołosz i skrobnie parę zdań, może i kilka innych 
osób. A gdzie pozostali?(…)” 



I dostałam odpowiedź na ową prowokację. Odezwali się bibliotekarze potwierdzający owy brak zrozumienia dla 

braku aktywności środowiska. Zareagował również Pan Prof. Jacek A. Wojciechowski, bibliotekoznawca i 

literaturoznawca, pracujący w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ. Napisał: „(…)To nie jest 
tak, że NIKT NIC NIE ROBI - natomiast niekoniecznie się chwali, bo psiakrew nie ma czym. Osobiście brałem 
udział w tzw. poważnych rozmowach na ten temat - w liczbie grubo ponad 40 - w tym z wicepremierem, całym 
wianuszkiem posłów i posłanek oraz innych oficjeli. Otóż oni to wszystko mają w dupie. A ludzie zdają sobie z 
tego sprawę - dlatego opadają im ręce i milczą. Listów do resortu w sprawie tej zmiany w ustawie było 
mnóstwo. No i co z tego? To znaczy, że ludzie nie olali sprawy, ale - zostali olani. Próżno gadać, dlaczego tak 
jest.  Środowisko nasze jest istotnie pasywne, ale to nie wzięło się z powietrza. Wszystkie (prawie wszystkie?) 
drogi interwencji w tej konkretnej sprawie zostały wykorzystane i wyczerpane. Jednak efekt jest zerowy. To 
radykalnie zniechęca - prawie każdy wobec tego raczej szuka ucieczki z zawodu, niż zechce angażować się raz 
jeszcze. No bo ile razy można dać się robić w konia? Nie pochwalam tego, ale rozumiem.  Pytam przykładowo: 
co miałbym jeszcze zrobić w tej sprawie? Wciskać się znów na rozmowy (to nie takie łatwe) do tych samych 
osób i już w pierwszym zdaniu rozumieć, że gada się ze ścianą? Albo podpalić się na dziedzińcu resortu?(…)” 

Kolejna odpowiedź, tym razem Pana Aleksandra Radwańskiego, Kierownika Działu Komputeryzacji we 

wrocławskim „Ossolineum”, była zaczątkiem wszystkiego, co powstało później: „(…) W moim odczuciu to nie 
bibliotekarze mają walczyć o dobre biblioteki. Bibliotekarze powinni dbać o jakość pracy i profesjonalne 
standardy, bo to leży w ich zasięgu. Zaś o biblioteki jako instytucje powinno walczyć tzw. społeczeństwo i jego 
przedstawiciele, bo to leży w interesie tegoż społeczeństwa. Daliśmy sobie wcisnąć nie nasz problem i teraz 
biegamy jak kot za własnym ogonem. Trzeba trochę zmienić sposób myślenia. Zamiast się żalić, jak bardzo 
jesteśmy niedoceniani, trzeba po prostu generować krótkie komunikaty w rodzaju "słuchajcie barany, bez 
bibliotek wasze dzieci będą baranami i tanią siłą roboczą na zadupiu Europy".  A jeśli barany tego nie 
zrozumieją, trzeba się z tym po prostu pogodzić. W końcu na bibliotekarstwie świat się nie kończy. „ 

Zobaczyłam nagle bezradność ludzi, na wysokich stanowiskach w środowisku bibliotekarskim, którym po prostu 

opadły ręce. W toku tych prowadzonych rozmów na forum, przytoczonych tutaj w dużym skrócie, zaczął rodzić 

się jakiś pomysł, żeby jednak zareagować. Co jeszcze moglibyśmy zrobić? Wyjść na ulice? Nie – nam to nic nie 

da. Zamkniemy biblioteki i nikomu nic nie grozi - nie ma presji. W przypadku gminnych bibliotek, i ich 

rozproszenia po całym kraju – pomysł musi być możliwy do zrealizowania, nie dający podstaw włodarzom do 

ewentualnych zwolnień pracowników bibliotek. 

 

ZRÓBMY COŚ. 

Więc do głowy przyszedł mi pomysł zorganizowania pewnej formy protestu. Ma polegać na noszeniu koszulek 

informacyjnych przez cały miesiąc maj 2011r.. Z hasłem zaproponowanym przez Pana Radwańskiego i nieco 

okrojonego ”Słuchajcie! Bez bibliotek Wasze dzieci będą baranami!”. Poprosiłam znajomą, Magdalenę 

Pawłowską (‘Tene’), która wykonuje zawodowo grafikę w jednej z firm warszawskich, o wykonanie logo: 

zakręconego barana stojącego przy regale z książkami. Szybki skojarzeniowy pomysł. Zamieściłam go na swoim 

blogu ( www.bibla.bloog.pl ) z powyższą propozycją. Blog nagle ożył, kilkadziesiąt komentarzy, dyskusje na 

forach bibliotekarskich: EBIB, Biblioteka w szkole, grupa BIBLIO na facebooku. Jednak sporo zastrzeżeń  się 

pojawiło: pomysł na akcję - TAK, pomysł na hasło - NIE. Więc zaproponowałam, żeby wypracować to wspólne 

hasło.. kolejne dyskusje, propozycje hasła, które zaakceptują wszyscy. I moje naciskanie, że ma być 

prowokacyjne, bo inaczej nie osiągniemy spodziewanego efektu. A efektem ma być zwrócenie uwagi na nasze 

problemy. Ucieszył mnie ten ruch, wypowiedzi, dyskusje. Bibliotekarze się ocknęli! Bibliotekarze szkolni tak 

bardzo się w to zaangażowali – mnóstwo pomysłów padło z ich strony. Widać chęć współpracy, a nie dzielenia 

bibliotekarzy na publicznych i szkolnych. 

I zupełnie przypadkiem, w toku dyskusji, wynikła propozycja innego hasła. Wyszło zupełnym przypadkiem, bo 

skomentowałam na blogu czyjś pomysł zamieszczony na facebooku: „ bibla: (…) mam nadzieję, że potraktujecie 
ten komentarz jako formę humoru:  na FB pojawiła się propozycja hasła: "Nie bądź czarną owcą: czytaj!".. 
patrząc na wyniki czytelnictwa przedstawione przez BN odwróciłabym to hasło na: "Olej stado! Bądź czarną 
owcą! - kampania społeczna bibliotekarzy polskich", bo czarne owce są zawsze w mniejszości, a w tym 
przypadku przecież 56% nie czyta w ogóle;p (…)”. 



Pierwowzór naszego hasła „Olej stado! Bądź czarną owcą!” znajduje się na blogu: www.salesguru.pl, a jego 

autorem jest  Pan Artur Kuć. Stamtąd zaczerpnęłam pomysł.  

I tak oto spojrzenie na ostatnie badania czytelnictwa i humorystyczny komentarz stały się pomysłem na hasło 

kampanii bibliotekarskiej: Kampanii Informacyjnej Bibliotekarzy „Olej stado! Bądź czarną owcą”. 

 

„LUBIĘ TO!” 

Dalsze działania były tak szybkie, że otwierałam oczy coraz szerzej i nie wierzyłam a to, co wokół mnie. Marcin 

Malinowski ( www.malin.net.pl/ ) szybko założył grupę na fB pod tą samą nazwą, zarejestrował domenę 

olejstado.pl i ruszyło. W ciągu kilku dni - co odnotował również Codziennie Inny Portal Dla Bibliotekarzy  

„Pulowerek” u siebie (http://pulowerek.pl/2011/02/25/olej-stado-badz-czarna-owca/ ) – fanów strony 

przybywało. Po czterech godzinach było ich już 250. Powstała oddolna inicjatywa bibliotekarzy. Ma nie tylko 

promować czytelnictwo, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na biblioteki i bibliotekarzy w Polsce. W chwili 

obecnej na stronie facebookowej ponad 1.800 osób kliknęło „lubię to”! Piszą i zachęcają do akcji różne 

instytucje i portale, biblioteki szkolne, pedagogiczne, publiczne na swoich stronach. Blogosfera też ruszyła, nie 

tylko ta biblioteczna. Wystarczy wrzucić w Google nasze hasło – sami zobaczcie ile tego jest. Wpisują się na 

stronie fejsbókowej. Napawa optymizmem fakt, że jednak potrafimy! Że chcemy! 

 

Dzisiaj wiem, że ta akcja ma jeszcze jeden, bardzo ważny cel. Jest nim zintegrowanie środowiska bibliotekarzy, 

bez względu na to, czy pracują w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, uczelnianej, publicznej, czy w mieście, czy 

na wsi. Wsparcie bibliotekarzy i tych najmniejszych instytucji, które często zamiast budowane, są likwidowane 

na rzecz wielkich molochów, do których dostęp jest utrudniony przede wszystkim przez odległość. Pamiętamy o 

Was, w tych najmniejszych miejscowościach. 

Do tej akcji przystępują również pracownicy wydawnictw, czytelnicy, osoby niezwiązane bezpośrednio z 

bibliotekami, również pisarze. I nawet jeśli dla niektórych osób nadal ta kampania kojarzy się przede wszystkim 

z promocją czytelnictwa – to ma to swoje zalety. Więcej osób ją popiera i więcej osób usłyszy, przeczyta, dowie 

się o tym, z jakimi problemami borykają się biblioteki w Polsce. Usłyszy o sprzeciwie dla wprowadzania 

nowelizacji ustawy, również tych wysyłanych przez SBP, czy Federację Związków Pracowników Kultury i Sztuki.  

Biblioteki, to instytucje, z których korzystał KAŻDY mieszkaniec tego kraju i instytucje, o których zapominają 

dorośli – ci, którzy z nich nie korzystają już. Nie winię ich za to. Proszę tylko o to aby zaczęli słuchać tych, którzy 

znają potrzeby środowisk lokalnych i aby nie utrudniali dostępu do bibliotek tym, którzy z nich korzystają nadal. 

Nie można myśleć w taki sposób: „Nie korzystam, to po co? Łączmy, zamykajmy, likwidujmy”. Nie wolno dawać 

gminom narzędzi do tego typu działań. Są one wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje zupełna 

nieświadomość roli bibliotek w środowisku lokalnym.  

 

A W MAJU.. 

W maju 2011 roku każdy bibliotekarz w Polsce, który będzie chciał zaznaczyć swoją przynależność do 

środowiska bibliotekarskiego i wyrazić poparcie dla kampanii informacyjnej bibliotekarzy założy koszulkę z 

naszym logo, wywiesi informację o akcji w swojej siedzibie i napisze przynajmniej jeden artykuł do prasy 

lokalnej na temat akcji i działalności swojej biblioteki. Po to, żeby jego środowisko lokalne usłyszało o tym, że w 

tej gminie jest biblioteka, że jej rola w środowisku jest bardzo ważna i że funkcjonuje, mimo, że do tej pory nie 

było o tej bibliotece słychać. Tak samo zrobią biblioteki szkolne, pedagogiczne przy okazji opisując zadania, jakie 

są realizowane przez bibliotekarzy w instytucjach, które reprezentują.  

Zrobi się szum medialny? Dobrze! O to chodzi! 



Nauczmy się wychodzić na zewnątrz, poza fora bibliotekarskie, poza portale bibliotekarzy. Ta kampania ma być 

powodem do zaistnienia bibliotek i bibliotekarzy w mediach lokalnych.  Ma zwrócić uwagę czytelników – wśród 

których są często dyrektorzy instytucji, radni, wójtowie, burmistrzowie, ich rodziny, przyjaciele – na potrzeby 

bibliotek i bibliotekarzy. Bo to, że chcemy nowości w tych bibliotekach, żeby przyciągnąć czytelnika nie ulega 

wątpliwości. To, że chcemy, aby doceniono naszą pracę odpowiednim wynagrodzeniem – również. Tyle, że ta 

druga sprawa zawsze jest przez nas skrywana: bo nie wypada, bo ważniejszy czytelnik. Tak. Najważniejszy jest 

zadowolony czytelnik, który wychodzi z biblioteki z książkami pod pachą i mówi: moja biblioteka jest fajna! Ale 

w tym sprawianiu innym radości nie zapominajmy o nas, bibliotekarzach - najbardziej zaufanej grupie 

zawodowej w Polsce i … najbardziej niezauważanej przez władze samorządowe. 

Zacznijmy od dołu. To od samorządów tak wiele zależy. Od ludzi, między którymi jesteśmy. Ale nie chodzi o to, 

żeby ich oceniać, bo rzadko przychodzą do biblioteki. Chodzi o to, żeby wyjść do nich, pokazać „tutaj jestem, 

zobacz mnie”. 

 

CHWALCIE SIĘ TYM, JAK WYGLĄDA KAMPANIA U WAS W MIEŚCIE 

Przekonałam do wzięcia udziału w kampanii? Jeśli tak – odezwijcie się na grupie facebookowej. Piszcie o tym, co 

robicie, jak wygląda kampania w Waszych bibliotekach, gdzie ukazują się Wasze artykuły, czy czytelnicy są 

zainteresowani, dlaczego nosicie koszulki z owcą na piersiach- może też takie chcą? ;) A może zróbcie spotkanie 

dla czytelników: zaproście ich na kawę, herbatę i porozmawiajcie o Waszej instytucji, o sukcesach, kłopotach, 

problemach. Koniecznie zróbcie spotkanie o Waszej bibliotece, nie w sali konferencyjnej Urzędu, czy gdzieś 

poza biblioteką.  Ważne jest wsparcie ludzi, przyjaciół biblioteki – sami sprawdźcie ilu ich jest i kto i w jaki 

sposób może pomóc. 

Maj to miesiąc wielu spotkań w bibliotekach. Wykorzystujcie każdą chwilę, żeby zaznaczyć swoją obecność. 

Najlepszy sposób na informowanie społeczności o akcji, to noszenie koszulek podczas tych spotkań. Nie są 

uroczyste i oficjalne? Niech ten jeden raz nie będą. Chcemy odnieść skutek działań, coś trzeba poświęcić. 

Wzory na koszulki już za chwilę na www.olejstado.pl Koszulki możecie wykonać samodzielnie, skorzystać z firmy 

w swoich okolicach, albo zamówić w tym sklepie, w którym zrobiłam to ja. Informacje na:  www.bibla.bloog.pl 

(zakładka: kampania informacyjna). 

Na mój adres biblablog@o2.pl lub adres podany niedługo na stronie www.olejstado.pl wysyłajcie swoje zdjęcia, 

skany artykułów. Im więcej tym lepiej. Wymiana tych informacji pomoże pozostałym bibliotekarzom w podjęciu 

decyzji o udziale w kampanii. Tak niewiele potrzeba: tylko chęć. Sama jestem przedstawicielką małej, gminnej 

biblioteki na wsi 5-tysięcznej. Co prawda biblioteka jest zadbana i niedawno wybudowana, z czego jestem 

ogromnie dumna,  ale i u mnie nie brakuje wydarzeń, które przerastają moje możliwości. Wiem co oznacza 

samotna praca wśród tysięcy książek i z ludźmi, którzy potrafią zaskoczyć decyzjami. Więc z mojej strony ślę 

ogromnie ciepłe pozdrowienia dla wszystkich bibliotekarzy tych najmniejszych bibliotek gminnych, ich filii, 

punktów bibliotecznych, rozsianych po całej Polsce. To dla Was w głównej mierze powstał ten pomysł. 

Ta akcja jest odzewem na bezradność przedstawicieli naszego środowiska. Wyrażeniem solidarności z nimi i z 

ich próbami przekonania Ministra Kultury do naszych opinii.  

Bardzo dziękuję wszystkim, naprawdę wszystkim, którzy wspierają kampanię w jakiejkolwiek formie: 

nagłośnieniu, wsparciu merytorycznym, duchowym, dobrym słowem, organizacji akcji u siebie w instytucji, 

podsyłają pomysły i pomagają w ich realizacji.  

Napisałam dzisiaj komentarz na forum EBIB-u. Moje przemyślenia o tym czy warto organizować akcję -  wydać 

na koszulkę ok. 30-40 zł i sobie ją ot tak ponosić w maju - bo i we mnie wiele wątpliwości było. Już nie chodzi o 

hasło czy odpowiednie, czy też o to czy logo jest do końca takie jakie powinno być.. Chodzi o to, co chcemy 

osiągnąć. A myślę, że każdemu bibliotekarzowi zależy na tym, by jego głos miał wartość. I nie tylko wówczas, 

kiedy my pomagamy – również wtedy, kiedy sami potrzebujemy pomocy.  



„(…) Warto. Chociażby po to, żeby wzmocnić szeregi bibliotekarzy. Pokazać, że jest szansa na to, żeby się 
zmobilizować i wspólnie coś zrealizować. Jesteśmy rozproszeni po całym kraju. Biblioteki gminne to często 
jedno, dwustanowiskowe instytucje. Może to będzie przyczyną do innych, dalszych, bardziej skutecznych, 
działań?  Może uda się zwrócić uwagę na nas, jako grupę zawodową, która ma coś do powiedzenia? Mówią, że 
każde działanie jest wynikiem innego działania. Więc spróbujmy. Teraz świata i myślenia nie zmienimy, ale 
małymi kroczkami..” 

 

Marta Górska, autorka: www.bibla.bloog.pl  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej .. gdzieś na Mazowszu ;) 

 

 

 


