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TRUDNY CZYTELNIK – JAK SOBIE RADZIĆ?  

 

Niezdecydowany 

Sam nie wie co chce. Co mu się da, to już czytał. Tego nie chce. Nie naprowadza. Ocenia po 

okładce. 

RADA: Znam. Polecam. Ma dobre recenzje. Czytelnicy polecają. Hit. Bestseller. Jeśli ocenia 

po okładce to wybrać mu ładną. Nie używać słowa „wydaje mi się”. 

 

Narzekający 

Nic mu nie pasuje, pesymista, wiecznie niezadowolony (zła pogoda, za daleko do biblioteki, 

za wysoko/nisko książki, zawsze wypożyczona) 

RADA: uśmiechać się, powiedzieć coś miłego, doradzić w wyborze książki, być cierpliwym, 

umieć znaleźć pozytywne strony, zaproponować coś wesołego. 

 

Znawca prawa 

Na jakiej podstawie? Nie da peselu. Przemądrzały. Nie nosi karty bo zawsze było bez. 

Proponuje ominąć formalności. 

RADA: Odsyłamy do regulaminu. Jest to niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. 

Korzystanie z usług Biblioteki jest dobrowolne. Moim obowiązkiem jest przestrzeganie 

regulaminów. Nie mogę Pana zwolnić z przestrzegania zasad. Nie mogę się na to zgodzić bo 

będę miała nieprzyjemności. Mówić do znudzenia, konkretnie. 

 

Nieodpowiedzialny 

Zniszczył książkę ale taką przecież wziął. Unika płacenia kar. Oszukuje, że oddał a potem 

podrzuca po cichu.  

RADA: Konto będzie zablokowane, dopóki nie zostanie rozliczone. Notatka pracownicza w 

programie. Czytelnik był monitowany/upominany zgodnie z regulaminem.  
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Pijany, niezrównoważony, chory psychicznie 

Zagaduje, dyskutuje, rozrabia, zaczepia, jest agresywny 

RADA: Nie wchodzimy w dyskusje, wejść na jego sposób komunikacji, nie obrażać się, 

„proszę się tak nie zachowywać”, trzymać dystans i bezpieczeństwo, mówić do znudzenia, 

być konkretnym, nie dać się sprowokować, zachować spokój, nie podnosić głosu, mówić 

powoli, poinformować dyrektora, jeśli będzie taka potrzeba poinformować Straż Miejską 

 

Natarczywy, wielbiciel 

namolny, absorbujący, miłe słowa, daje prezenty, szuka kontaktu, gaduła, przygląda się 

RADA: nie obrażać się, podziękować, dać do zrozumienia, że jesteśmy w pracy, sprowadzać 

na przestrzeń zawodową, doradzić i zapytać czy jeszcze w czymś możesz pomóc jeśli chodzi o 

naszą pracę,  być konkretnym, nie przyjmować prezentów, być asertywnym, prosić o 

uszanowanie przestrzeni osobistej. 

 

Tatuś  

porównuje do swojego dziecka, narzucający się, pouczający, głoszący swoje poglądy  

RADA: postawić granice, nie pozwolić mówić do  siebie na TY 

 

Polityk 

narzucający swoje poglądy, stronniczy, głośno komentujący, chce decydować o zakupach 

książkowych 

RADA: nie wdawać się w dyskusje, być obojętnym, „Każdy ma prawo do swojego zdania, to 

jest biblioteka publiczna”. 

 

Roszczeniowy 

Agresywny, szybko dać mu tu i teraz, bez kolejki, nie ma czasu, wchodzi bez „dzień dobry” 

RADA: nie dyskutować, być stanowczym, uspokoić, poprosić o cierpliwość, poinformować, że 

to może potrwać, jeśli nie ma Pan czasu proszę przyjść później, używać słowa „niezwłocznie”, 

dzisiaj już nie zdążymy, zapraszamy jutro, nie wychowujemy dorosłych ludzi. 
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Zbyt uprzejmy 

Zanim powie to przeprasza że żyje, ma długi wstęp, „najuprzejmiej proszę”. 

RADA: Spytać o konkrety, nie wdawać się w dyskusje, dać do zrozumienia, że jesteśmy w 

pracy, jesteśmy zajęci, proszę przyjść później, jeśli chce niech czeka. 

 

Przyjaciel 

Przychodzi porozmawiać, prosi o przysługę, wykorzystuje nas. 

RADA: Dać do zrozumienia, że nie ma czasu na indywidualne spotkania, jesteśmy w pracy. 

 

Głośny 

Wszyscy muszą wiedzieć, że on przyszedł, opowiada na głos swój dzień, zwraca na siebie 

uwagę, rozmawia przez telefon 

RADA: delikatnie zwrócić uwagę, zapytać co potrzeba, proszę nie przeszkadzać innym 

czytelnikom. 

 

Krzyczące dzieci 

głośne, krzyczy, trzaska drzwiami, wszystkiego dotyka, przesuwa, wyjmuje 

RADA: ciągle przypominać o zasadach i regulaminie, dać konkretne zadanie, zainteresować 

czymś, współpracować nauczycielem/rodzicem, przeprowadzać lekcje biblioteczne o 

zasadach w bibliotece. 

 

Obrażony 

Nigdy nie ma dla niego czasu, książka zawsze jest wypożyczona, szantażuje, że nie przyjdzie 

więcej, złoży skargę, chce numer do osoby która przetrzymuje książkę 

RADA: załagodzić, zaproponować rezerwację lub możliwość dowiadywania się, sprawdzenia 

w katalogu, niech dzwoni i pyta telefonicznie, zaproponować jakiś konkret, „Placówka nie 

ujawnia danych osobowych”. 
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Śmierdzący 

brudzi i niszczy książki, bezdomny, palacz, kociarz 

RADA: wywietrzyć, otworzyć okno, przyjąć książki i ostentacyjnie przetrzeć, zwrócić 

delikatnie uwagę np. „Jest duszno musimy przewietrzyć”, „Mamy problem z higieną 

osobistą. Nikt Pana nie wygania ale tak dłużej być nie może”, „Czytelnicy zwracają nam 

uwagę, ludzie są alergikami”, „Inni też mają prawo korzystać z tej przestrzeni publicznej, 

narusza Pan ich prawo”, „Inni też płacą podatki”. 

 

Leniwy 

On nie umie, nie zna się, wszystko mu podać, znaleźć i przeczytać mu jakie są kolejne części, 

podać mu z półki, sam nie poszuka w katalogu ani na półce 

RADA: Poinformować, że oczywiście pomożemy ale może to chwilę potrwać: „Proszę 

poczekać, będę musiała to sprawdzić, może zająć mi to dłużej” – powtarzać jak zdarta płyta. 

 

Spóźnialski 

notorycznie przychodzi na ostatnią chwilę, przed zamknięciem biblioteki 

RADA: „Dzisiaj już nie zdążymy, zapraszamy jutro”, „System jest już wyłączony, zapraszamy 

jutro”. 

 

Mądry, ważny 

Co Pani może wiedzieć?, A Pani wie kim ja jestem? To tylko biblioteka 

RADA: Nie dyskutujemy, mówimy prosto, asertywnie, nie obrażamy się, nie dajmy sobie 

wejść na głowę, „Pomogę Panu jeśli da mi Pan szansę”, „Proszę uszanować moją wiedzę, mój 

czas”, „Nie wątpię, że ma Pan wiedzę w tej dziedzinie”, „Proszę wybaczyć nie będę wchodziła 

z Panem w dyskusje, nie będę komentować w ten sposób”, „Są też inni czytelnicy”, „Nie ma 

na to miejsca i czasu”. 

 

Podsumowanie 

Praca bibliotekarza jest dla ludzi, których powinniśmy z założenia lubić. Optymizmu można 

się nauczyć. Wszystkie rady wymagają odporności psychicznej. Trzeba trenować i pracować 

też nad sobą, swoimi zachowaniami. Nie dać się manipulować. Ludzi nie zmienimy. 


