
Zawody związane 
z „Pracownikami 

Książki”



1. Antykwariusz

• Antykwariusz to osoba zajmująca się
skupowaniem i sprzedażą książek. Zna
się na wycenie i potrafi określić wartość
książek. Posiada wiedzę dotyczącą
wydawnictw, serii wydawniczych,
historii poszczególnych wydań. Pracuje
w antykwariacie.



2. Bibliotekarz

• Bibliotekarz to pracownik zatrudniony
w bibliotece, który odpowiada za jej
funkcjonowanie. Jego głównym
zadaniem jest gromadzenie (zakup
książek do biblioteki), opracowywanie i
wypożyczanie materiałów
bibliotecznych tzn. książek, czasopism,
materiałów audiowizualnych, zbiorów
specjalnych: audiobooków, płyt CD,
itp.



Bibliofil

• Bibliofil jest miłośnikiem książek. To
osoba lubiąca zarówno czytać, jak i
gromadzić książki. Książki gromadzone
przez bibliofila często są bardzo drogie,
wyrabiane na ręcznie czerpanych
papierach, ilustrowane oryginalnymi
rysunkami i oprawione w artystyczne
oprawy introligatorskie.



4. Bibliograf

• Bibliograf specjalizuje się w
poszukiwaniu wiadomości związanych
z dziedziną wiedzy, regionem, osobą,
tematem . Jest odpowiedzialny za
dotarcie do niemal każdej informacji
zamieszczonej w mediach, dotyczącej
tematu i przygotowanie jej w taki
sposób, żeby użytkownik biblioteki
znalazł ją możliwe najszybciej.



5. Broker informacji

• Broker informacji to osoba, która za
opłatą wyszukuje i udostępnia
informacje. Najczęściej przeszukuje
zasoby Internetu. Ten zawód narodził
się niedawno w wyniku specjalizacji
bibliotekoznawstwa.



6. Drukarz

• Drukarz to zawód polegający na
drukowaniu książek lub gazet.
Głównym zadaniem drukarza jest
obsługa maszyn i urządzeń drukarskich,
które są używane w procesie
drukowania. Do jego obowiązków
należy m.in.: dobór komponentów i
ustawianie parametrów
technologicznych.



Ghostwriter

• Ghostwriter to osoba, która za opłatą
redaguje (opracowuje, nanosi poprawki)
opowiadania, artykuły, sprawozdania,
teksty piosenek, książki, które
następnie zostają opublikowane pod
nazwiskiem zleceniodawcy. Pisze lub
poprawia autobiografie wielkich
gwiazd. Na zlecenie polityków układa
przemówienia.



8. Iluminator

• Średniowieczny artysta-rzemieślnik,
malarz, przyozdabiający rękopisy,
książki prostymi rysunkami zwanymi
iluminacjami. Prace iluminatora
obejmowały głównie zdobienie
inicjałów i dekoracyjne obramowania
stron.



9. Introligator

• Introligator zajmuje się ręcznym
oprawianiem książek, prac naukowych
lub innych wydawnictw. Do jego
zadań należy również zdobienie opraw
głównie książek zabytkowych. Jest to
zawód coraz rzadszy, rzemieślniczy.



10. Ilustrator

• Ilustrator to osoba wykonująca
ilustracje do tekstu książek, czasopism i
innych publikacji. Jest odpowiedzialny
za okładkę, grafiki i ilustracje ukazujące
się w książce. Współcześnie musi biegle
znać obsługę programów służących
tworzeniu ilustracji.



11.Korektor tekstu

• Korektor tekstu to osoba, która
odpowiada za wyszukiwanie błędów w
tekście. Naniesienie poprawek.
Sprawdzenie zgodności tekstu z
oryginałem. Zaznaczenie błędów w
tekście, aż do oczyszczenia go ze
wszystkich pomyłek. Porównanie
kolejnych odbitek korekty z
poprzednią pod kątem wprowadzenia
poprawek. Sporządzenie erraty.



12.Kopista

• Kopista to osoba, zajmująca się w
średniowieczu przepisywaniem ksiąg
lub dokumentów. Mógł łączyć różne
utwory i dopisywać własne fragmenty.
Zdarzało się, że w ten sposób
powstawały kolejne wersje tego samego
tematu, a nawet zupełnie nowe dzieła.
Kopistami byli mnisi.



13.Księgarz

• Księgarz to pracownik księgarni
odpowiedzialny za sprzedaż książek i
obsługę klientów. W książki zaopatruje
się bezpośrednio od wydawnictw lub
dostawców. Doskonale orientuje się w
nowościach wydawniczych i potrafi
doradzić klientowi odpowiedni dla jego
potrzeb tytuł.



14.Leksykograf

• Osoba specjalizująca się w
opracowywaniu słowników i
encyklopedii. Zajmuje się tworzeniem
haseł oraz sposobem ich objaśniania.



15.Recenzent

• Recenzent, zajmuje się tworzeniem
recenzji książek na potrzeby pism i
serwisów internetowych. Recenzenci
najczęściej pracują dla dzienników i
czasopism, prowadząc rubryki działy
poświęcone literaturze. Aby być
dobrym recenzentem wymagana jest
umiejętność krytycznego myślenia,
analizy, świetna znajomość literatury.



16.Skryba

• Osoba zajmująca się zawodowo
odręcznym przepisywaniem ksiąg lub
dokumentów. Zawód skryby
występował we wszystkich kulturach
posługujących się pismem. Skrybowie
uważani byli za część dworu
królewskiego, w związku z czym
zwolnieni byli zarówno z obowiązku
płacenia podatków jak i pełnienia
służby wojskowej.



17. Specjalista ds. Marketingu w 
wydawnictwie

• To osoba, która odpowiada za to, żeby
książka jak najlepiej się sprzedała, kiedy
już zostanie wydana. Jej zadania
polegają na przygotowaniu kampanii
reklamowych, programów
promocyjnych, planowaniu działań
marketingowych wokół wydawanych
książek w: telewizji, prasie, radiu,
Internecie.



18.Tłumacz

• Osoba, która dzięki znajomości języka
obcego w stopniu biegłym, dokonuje
przekładu książki, wypowiedzi lub
innego tekstu pisanego, z języka
oryginalnego na język docelowy.
Tłumaczenie wymaga nie tylko
rozumienia tekstu. Tłumacz książek
musi posiadać zdolności pisarskie, aby
był w stanie wiernie, przełożyć
obcojęzyczne dzieło.



19.Wydawca

• Osoba, która finansuje
przygotowywanie, opracowywanie, a
następnie drukowanie czasopism,
książek.



20.Zecer

• To pracownik wykonujący ręczny lub
maszynowy skład na potrzeby druku.
Zecer składał z czcionek proste formy
drukowe lub przygotowywał elementy
tych form (szpalty, tabele, wzory) do
późniejszego wykorzystania. Zecerem
była zarówno osoba składająca tekst z
pojedynczych gotowych czcionek
fabrycznych, jak i operator odlewarki
składający tekst z bieżąco odlewanych
czcionek (monotypów). Szkolne zajęcia
na zecerni prowadzono jeszcze pod
koniec lat 90. XX wieku.


