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Będziemy mówić o tym…

1. dlaczego bibliotekarze powinni się kształcić/dokształcać?
2. jakie argumenty bibliotekarze stawiają ZA/PRZECIW Internetowi w procesie edukacji? 
3. jakiego rodzaju narzędzia o charakterze edukacyjnym bibliotekarze mogą znaleźć w Internecie?

A. ogólne
B. adresowane do bibliotekarzy

- e-zasoby,
- kursy on-line,
- serwisy/portale,
- listy/fora dyskusyjne,
- blogi. 
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Dlaczego bibliotekarze powinni się kształcić? / dokształcać?

zawód bibliotekarz = pośrednik / mediator między człowiekiem, a odpowiednią informacją „wyłowioną” przy 
pomocy odpowiednich narzędzi

1. praca z informacją / na informacji = bibliotekarz zawsze dobrze poinformowany; informacja: rzetelna, bieżąca, 
aktualna, wiarygodna, obiektywna, wyselekcjonowana ze „śmietnika informacyjnego”, pozbawiona szumu 
informacyjnego, na czas; bibliotekarz dobrze zorientowany kto? gdzie? kiedy? może udzielić użytkownikowi 
dodatkowej informacji, której brak w źródłach/zasobach, kto odpowiedzialny/kompetentny? gdzie skierować? 
(urząd, organizacja, ustawa itp.); 

2. praca z użytkownikiem = bibliotekarz komunikatywny, otwarty, gotowy i chętny udzielić informacji  każdemu, 
ważna znajomość języków, ale też umiejętność pracy z różnymi grupami użytkowników w zależności od
środowiska, w którym/dla którego pracuje (użytkownik „trudny”, wymagający, dziecko, młodzież, inwalida)

3. praca przy pomocy / wykorzystaniu:
odpowiednich narzędzi = bibliotekarz dobrze zorientowany w  metodach, sposobach wyszukiwania 
informacji, dostępnych narzędziach (jak wyszukiwać?, gdzie? i kiedy? w katalogach, bazach danych, 
wyszukiwarkach, serwisach, bibliotekach cyfrowych, repozytoriach, katalogach linków www) 

zawód bibliotekarza = wieloaspektowość, wielowątkowość, konieczność nadążania za zmianami, 
konieczność otwartości na zmiany (nie tylko technologiczne, ale i społeczne!) 
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TAK dla dokształcania/samokształcenia bibliotekarzy

Wizja biblioteki przyszłości nie byłaby kompletna bez wizji bibliotekarza 
przyszłości. W końcu to on będzie decydować o kształcie biblioteki XXI wieku. 

Jeden z ekspertów napisał: "Potrzebujemy bibliotekarza, który będzie się
dobrze czuł w różnych rolach. Bibliotekarz XXI wieku musi być badaczem, 

doradcą, planistą, menadżerem, nadzorcą, przywódcą, członkiem zespołu, 
osobą rozwiązującą problemy, ale też potrafiącą naprawić drukarkę". Tę

opinię podziela wielu ekspertów. Oznacza to, że bibliotekarz XXI wieku musi 
być osobą wszechstronną. Jego najważniejsze cechy to komunikatywność i 

łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, 
elastyczność, uprzejmość i zaangażowanie, wreszcie zdolności językowe. 

Aby sprostać choćby tylko tym wymaganiom, pracując w dodatku bez nadziei 
na rozsądne wynagrodzenie, kandydat na bibliotekarza XXI wieku musi mieć

niewątpliwie także duże poczucie humoru.

(Błażej Feret, Marzena Marcinek, Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich; źródło: 
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib09/feret.html) 
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Bibliotekarz zwany: 
- liderem społeczeństwa informacyjnego
- przewodnikiem po świecie informacji

= wiedza aktualizowana non-stop, dobra orientacja ogólna (pozwala doprowadzić
użytkownika do potrzebnych szczegółów), śledzenie zmian i tendencji zmian, nadążanie 
za tempem zmian, nabywanie nowych umiejętności = 

PERMANENTNE KSZTAŁCENIE/DOKSZTAŁCANIE/AUTOEDUKACJA, 
bo: 
wymagania epoki (idea Life Long Learning), systemu edukacji, przełożonych, 
współpracowników, użytkowników 

możliwości dokształcania: studia dodatkowe (podyplomowe), kursy, szkolenia, 
konferencje, itd.; 
gł. bariery: koszty, czas, nadmiar obowiązków; 
alternatywa: Internet = kursy on-line, Web-konferencje/szkolenia, serwisy 
biblioteczne/bibliotekarskie, listy/fora dyskusyjne, blogi biblioteczne, ogólnodostępne 
zasoby bibliotek cyfrowych/repozytoriów

Bibliotekarz schowany za zakurzoną książką i ladą biblioteczną
nie dojdzie do porozumienia z człowiekiem z liściem na głowie;-)
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Internet – ogólnie:

- sieć sieci komputerowych,

- źródło olbrzymiej ilości zasobów (=wiedza+informacja), 

- zasoby w różnych formatach = multimedialność, 

- wciąż jeszcze zasoby „za darmo” (ruch Open Access)

- narzędzia umożliwiające bezpośrednią komunikację (e-mail, listy/fora dyskusyjne, 
czaty, komunikatory internetowe, wirtualne konsultacje, web-dyskusje/konferencje)

- możliwość wirtualnej/zdalnej edukacji (platformy e-learningowe),

- …
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TAK bibliotekarzy dla Internetu:

- gromadzenie i udostępnianie aktualnej informacji = możliwość podnoszenia 
poziomu wiedzy,

- większa dostępność do wiedzy fachowej = minimalizowanie różnic                                
w wiedzy/warsztacie pracy bibliotek różnych typów,

- rekomendowanie nowych trendów, metod i narzędzi pracy bibliotekarzy,
- popularyzacja nowych standardów pracy bibliotekarzy,
- możliwość kształtowania indywidualnego warsztatu pracy,
- wymiana doświadczeń i umiejętności związanych ze zdobywaniem, porządkowaniem, 

udostępnianiem informacji,
- możliwość konfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką bibliotekarzy,
- integracja środowiska bibliotekarskiego,
- propagowanie rozwoju idei bibliotecznych,
- inspirowanie aktywności zawodowej/inicjatyw bibliotecznych.
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NIE bibliotekarzy dla Internetu:

- śmietnik informacyjny = brak informacji relewantnej do zapytania, ogromny 
przyrost informacji, miliardy stron www,

- natłok informacji, szum informacyjny, 
- informacja nieusystematyzowana, brak źródeł pochodzenia,
- wątpliwa informacja = brak informacji wartościowej, rzetelnej, wysokiej jakości, 

wiarygodnej,
- informacja nieaktualna = strony porzucone, nieaktualizowane,
- brak jasnych kryteriów, pozwalających ocenić narzędzia wyszukiwawcze, 

wiele/różne wyszukiwarki, bazy danych,
- wyszukiwarki popularne = dla wszystkich i dla nikogo?
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Bibliotekarz a Internet

Problem jest jednak taki, że zgodnie z tak zwanym prawem Sturgeona 90 proc. 
wszystkiego to chłam. Dotyczy to także Internetu - 90 proc. dostępnych w nim 
[Internecie] informacji to tak naprawdę dezinformacje, umieszczane przez różnych 
ludzi w różnym celu[...]. Ważniejsze jest to, żeby pierwsze kroki w internecie robić
pod opieką wykształconego bibliotekarza - kogoś, kto przynajmniej odróżnia 
medycynę prawdziwą od alternatywnej. Kogoś, kto odróżnia źródło wiarygodne od 
anonimowej wrzutki na blogu [...].Tego właśnie uczą studia bibliotekarskie -
odróżniania faktów od fikcji, klasyfikowania jednej książki jako "R - Medycyna" a 
innej jako "BF - zjawiska paranormalne, nauki tajemne". 
(Wojciech Orliński, Internet pod strzechy, źródło: http://wyborcza.pl/1,99495,7197264,Internet_pod_strzechy.html)

PRAWO STURGEONA: 90% wszystkiego jest w stanie surowym.

Zawód bibliotekarza = atut w samokształceniu przez Internet
= umiejętność dotarcia do właściwych e-zasobów/materiałów, umożliwiających 
dokształcanie/doskonalenie zawodowe na odpowiednim poziomie, 
o określonej/wysokiej jakości.
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Internet pomocny w  dokształcaniu / samoszkoleniu bibliotekarzy (1)

ogólnie: kursy adresowane do szerokiej rzeszy internautów; ich tematyka 
różnorodna, na pierwszy „rzut oka” nie korespondują ściśle z zawodem bibliotekarza, 
ale pozwalają: nabyć umiejętności w zakresie obsługi programów/systemów 
komputerowych, rozwijać umiejętności dobrego menadżera, doskonalić umiejętności 
językowe, umiejętności interpersonalne, nabyć nową wiedzę z zakresu finansów, 
prawa itp. 

SZUKAJ w...

Portale obce: Online Education Database, World Wide Learn, eLearners, 
OnlineEduction, Edumax

Portale polskie: Centrum e-Learningu AGH, Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Politechniki Świętokrzyskiej (studia i kursy informatyczne i językowe), Centrum 
Otwartej i Multimedialnej Edukacji  (COME) Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek 
Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska, czy Polski Uniwersytet 
Wirtualny PUW, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu



Biblioteka
Politechniki Krakowskiej

Internet pomocny w dokształcaniu/samoszkoleniu bibliotekarzy (2)

Podział ogólny zasobów internetowych adresowanych do bibliotekarzy 
i przez nich tworzonych:

1) e-zasoby dla bibliotekarzy (repozytoria/biblioteki cyfrowe/katalogi tematyczne),

2) kursy on-line dla bibliotekarzy,

3) serwisy/portale biblioteczne,

4) listy/fora dyskusyjne,

5) blogi biblioteczne.
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E-zasoby (repozytoria, biblioteki cyfrowe, katalogi tematyczne)

• wyselekcjonowane pod względem treści i jakości e-zasoby
tematycznie związane z zawodem bibliotekarza
(nowa wiedza/informacja, dokształcanie, warsztat pracy)

• różne formy dokumentów: txt, html, pdf, DjVu, tiff, jpeg, itd.
• skatalogowanie /opisane według obowiązujących międzynarodowych/

narodowych standardów/zasad 
• zgromadzone w jednym miejscu – repozytorium, biblioteka cyfrowa
• ukazujące hierarchię: zagadnienia nadrzędne, podrzędne – katalogi  źródeł

informacyjnych (Subject Guides, LibGuides = tematycznie 
uporządkowane  strony www = umiejętności informacyjne Information Literacy)

1)
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ERIC Education Resources Information Center 
kategoria nadrzędna: Information/Communications Systems

Librarians' Index to the Internet

Resources for School Librarians
BUBL Information Service
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Federacja Bibliotek Cyfrowych

DLIST
Digital Library of Information Science and Technology

E-LIS - repozytorium

EBIB - Materiały konferencyjne 
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2)
Kursy przeznaczone dla bibliotekarzy w trybie e-learningowym:
• zamknięte /otwarte
• posadowione na platformie e-learningowej lub tworzone w ramach konkretnego 

serwisu
• dotyczące wąskiego tematu z naszej branży, lub pozwalające zdobyć wiedzę

o zagadnieniach powiązanych z bibliotekoznawstwem i informacją naukową
• w czasie asynchronicznym (choć zdarzają się szkolenia w czasie rzeczywistym)
• możliwość aktualizacji treści kursu.

Zalety:
• kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i mediów,
• możliwość zrealizowania kursu w indywidualnym tempie,
• oszczędność kosztów i czasu przeznaczonego na dojazdy,
• możliwość korzystania z kursu w dogodnym dla użytkownika czasie 

(nie koliduje z pracą),
• łatwość dostępu,
• możliwość szybkiej i wygodnej nauki.
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Infobroker

Bibweb

INFORMATION MANAGEMENT RESOURCE KIT

Kursy dla nauczycieli bibliotekarzy
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Serwisy/portale biblioteczne

• gromadzą, porządkują i udostępniają wiedzę
z zakresu bibliotekarstwa/informacji naukowej,

• prezentują organizację/stowarzyszenie/instytucję
oraz jej działania/przedsięwzięcia/idee,

• mają charakter informacyjny 
(określona tematyka, nacisk na merytorykę i aktualność), 

• wspomagają realizację pomysłów; promują inicjatywy,
• skupiają różne grupy bibliotekarzy 

= obiektywne, bo uwzględniają różne opinie/stanowiska
• mają wbudowane dodatkowe narzędzia: 

wyszukiwarki, fora, czaty, newslettery

3)
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• tworzone przez stowarzyszenia, organizacje



• serwisy i portale tematyczne Serwisy/portale biblioteczne
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Listy/Fora dyskusyjne

Fora dyskusyjne pełnią rozmaite funkcje, mogą być:

• miejscem w Internecie, które pozwala użytkownikom wymieniać informacje, 
poglądy i po prostu dyskutować na interesujące ich tematy, 

• sposobem na uzyskanie informacji zwrotnych od użytkowników na temat 
działalności danej instytucji, które później można analizować i na ich podstawie 
usprawniać oferowane usługi,

•prowadzone są na portalach, na stronach wielu instytucji, czasopism, 
przedsiębiorstw, uczelni itp. a także spotykane są liczne fora zakładane zupełnie 
prywatnie.

Coraz częściej fora dyskusyjne pojawiają się także w bibliotekach, 
tworząc elektroniczną platformę komunikacji pomiędzy bibliotekarzami, 
jak również pomiędzy bibliotekarzem a użytkownikiem usług bibliotecznych.

4)
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Listy/fora dyskusyjne



Listy/Fora dyskusyjne

Listy dyskusyjne pozwalają prowadzić
dyskusję na określony temat wielu 

osobom jednocześnie przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej.
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Blogi

• strony www poświęcone wybranemu przez autora (autorów) tematowi,

• najczęściej mają charakter osobisty i służą jako internetowy pamiętnik,

• coraz częściej autorzy blogów sympatyzują ze sobą i wymieniają się
opiniami tworząc grupy tematyczno-towarzyskie (tzw. blogi grupowe),

• są to miejsca prezentacji zarówno luźnych, prywatnych refleksji, 
jak i poważnych informacji fachowych/naukowych.

5)



strona biblioteki w formie bloga

blog prowadzony przez 
bibliotekarza

Blogi
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Blogi dotyczące konkretnych zagadnień/tematów
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Świat wokół nas nie stoi w miejscu, przybywa skodyfikowanej 
wiedzy naukowej, dynamicznie rozwijają się nowe technologie. 

Zwiększają się także oczekiwania czytelnika w stosunku do oferty 
bibliotek i samych bibliotekarzy. Obecnie większość tych placówek, 

czy to gminnych, czy powiatowych, przestaje być "po prostu 
bibliotekami", a jej pracownicy "po prostu bibliotekarzami". 
Bibliotekarze zaczynają stawać się doradcami zawodowymi, 
specjalistami w wyszukiwaniu informacji w Internecie (czyli 

właściwie brokerami informacji, a nie bibliotekarzami); biblioteki 
przekształcają się w centra informacyjne i multimedialne. Sporo              

z nas nie ma czasu na dokształcanie się na kolejnych studiach lub 
nie może sobie na to pozwolić ze względów finansowych. Okazuje 
się, że Internet może być tutaj rozwiązaniem. Uczmy się i dzielmy 
informacjami o dostępnych szkoleniach, bo korzystanie z zasobów 

otwartej edukacji jest dla bibliotekarzy wręcz koniecznością.

Agnieszka Wróbel, Anna Wołodko, Szkolenia on-line dla bibliotekarzy, czyli miło jest wiedzieć więcej niż czytelnik,

źródło: http://www.ebib.info/2009/104/a.php?wrobel_wolodko



Dziękujemy za uwagę! 

Kontakt: 
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Oddział Informacji Naukowej
tel. 12-628-29-67

Marta Stąporek staporek@biblos.pk.edu.pl
Joanna Radzicka radzicka@biblos.pk.edu.pl





Internet - źródło nowych pomysłów i możliwości 

łatwość dostępu. Możliwość korzystania z materiałów w dowolnej 
chwili. Pozwoliło mi to na zaoszczędzenie wielu godzin czasu. Nie 
musiałam przeznaczać dodatkowego czasu na dojazdy do placówki 
szkolącej.

podobało mi się to, że mogłam ten kurs realizować w czasie 
dla mnie dogodnym i bez wychodzenia z domu

zwięzłość a jednocześnie spory zasób wiadomości. Podoba mi się ta 
forma kursu gdyż daje możliwości osobom, które z różnych powodów nie 
mogą uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych

w sposób przejrzysty podanie treści nauka 
o dogodnej dla siebie porze ,wygodna forma 
doskonalenia ze względu na oszczędność
kosztów i czasu przeznaczonego na dojazdy, 
udoskonalenie umiejętności przekazywania 
informacji drogą internetową,

najbardziej podobał mi się komfort siedzenia w domu, własne 
tempo pracy, żadnego stresu, żadnych wyjazdów, po prostu 
wspaniała sprawa. Poleciłam kurs moim koleżankom

dowolny czas wykonywania zadań, nie kolidujący z pracą

Możliwość zaprezentowania własnej twórczości.

nielimitowany czas pracy

wyczerpujący materiał podany 
w jasnym i zrozumiałym języku wygoda 
czasu i miejsca



ANEKS

INTERNET JAKO NARZĘDZIE POMOCNE BIBLIOTEKARZOM W SAMOKSZTAŁCENIU
Linki dla bibliotekarzy

A. 
ogólnie: kursy adresowane do szerokiej rzeszy internautów; ich tematyka różnorodna, na pierwszy 
„rzut oka” nie korespondują ściśle z zawodem bibliotekarza, ale pozwalają: nabyć umiejętności w 
zakresie obsługi programów/systemów komputerowych, rozwijać umiejętności dobrego menadżera, 
doskonalić umiejętności językowe, umiejętności interpersonalne, nabyć nową wiedzę z zakresu 
finansów, prawa itp. 

SZUKAJ w...
Online Education Database http://oedb.org/
World Wide Learn http://www.worldwidelearn.com
eLearners http://www.elearners.com
OnlineEduction http://www.online-education.net/
Edumax http://edumax.com/
Centrum e-Learningu AGH http://pl.cel.agh.edu.pl/
Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej

http://www.cku.tu.kielce.pl/cku/index.php
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji  (COME) Uniwersytetu Warszawskiego 

http://www.come.uw.edu.pl/
Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska http://www.okno.pw.edu.pl/
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) http://www.puw.pl/
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w N. http://www.wsb-nlu.edu.pl/



B.
Podział ogólny zasobów internetowych adresowanych do bibliotekarzy i przez nich tworzonych:

1) e-zasoby (repozytoria / biblioteki cyfrowe / katalogi tematyczne)
- Internet Library for Librarians http://www.itcompany.com/inforetriever/

- BUBL LINK http://bubl.ac.uk/link/l/libraryorganisations.htm

- UNESCO training http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/libraries/page.cgi?d=1&g=6

- LibDex http://www.libdex.com/

- Librarian's Resource Center http://units.sla.org/chapter/ctor/resources/lrc/cover.htm

- Resources for School Librarians http://www.sldirectory.com/

- Librarians’ Internet Index http://www.lii.org/

- ERIC Education Resources Information Center http://www.eric.ed.gov/

- E-LIS http://eprints.rclis.org/

- Digital Library of Information Science and Technology (DLIST)  http://dlist.sir.arizona.edu/

- Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc

- Wirtualna historia książki i bibliotek    http://www.wsp.krakow.pl/whk/



2) kursy on-line dla bibliotekarzy

- Bibweb http://www.bibweb.pl/

- Centrum Edukacyjne Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego
http://www.centrumedukacji.eu/login/index.php

- Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”
http://www.szkolenia.dla.nauczycieli.net/kursy/e-learning/VII._Kursy_dla_nauczycieli_bibliotekarzy/

- Information Management Resource Kit http://www.imarkgroup.org/modulelist_en.asp

- Firma ProQuest http://www.proquest.co.uk/en-UK/

- e-Learning ACRL http://www.acrl.org/ala/mgrps/divs/acrl/events/elearning/index.cfm



3) serwisy/portale biblioteczne

- ALA http://www.ala.org/
- Aslib http://www.aslib.co.uk/
- Special Libraries Association http://www.sla.org/
- Cilip http://www.cilip.org.uk/default.cilip
- EBIB http://www.ebib.info/content/section/8/79/
- Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich 

http://www.bdwe.ukie.gov.pl/www/bdwe.nsf/main?open
- Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna 

http://e-pedagogiczna.edu.pl/27,l1.html
- Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 

http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/
- Serwis BN (dla bibliotekarzy) http://www.bn.org.pl/
- Biblioteka w szkole http://www.bibliotekawszkole.pl/index2.php
- Instytut Kształcenia Nauczycieli "Progres" 

http://www.szkolenia.dla.nauczycieli.net/kursy/e-learning/VII._Kursy_dla_nauczycieli_bibliotekarzy/
- Biblioteka Pedagogiczna Centrum Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku

http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/?q=node/252 (płatne)
- Emerald Library Link http://info.emeraldinsight.com/librarians/index.htm
- Elsevier (Librarians Home) 

http://www.elsevier.com/wps/find/librarianshome.librarians
- LIS Links http://lislinks.ning.com/



4) listy/fora dyskusyjne

- Biblioteka 2.0 http://forum.biblioteka20.pl/

- Forum EBIB http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/

- Forum Biblioteka w szkole http://www.sukurs.edu.pl/forum/

- HORBIB http://www.man.torun.pl/archives/info/horbib-l

- INFOBIB-L
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=INFOBIB-L&H=MAN.TORUN.PL

- LISNews http://lisnews.org/



5) blogi biblioteczne

- Biblioteka 2.0 http://blog.biblioteka20.pl/

- Bibliowizjer http://bibliowizjer.blogspot.com/

- Blog Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej http://bgpw.blog.pl/

- Cyfrowy świat infobrokera http://jachimczyk.wordpress.com/

- Info-blog http://infopoint.pl/wordpress/

- Methodology and Philosophy of Information Science 
http://methodologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/

- The E-Learning Librarian http://elearninglibrarian.blogspot.com/

- Elearning blog http://elearning-20.blogspot.com/

- Library 2.0 
http://library20.ning.com/profiles/blog/show?id=515108%3ABlogPost%3A30994



6) wideo biblioteczne

- Librarians http://librarians.ning.com/video

- Libraries on YouTube http://www.ilovelibraries.org/loveyourlibrary/ILoveLibrariesonYouTube.cfm

- TVLibrarian http://davidrothman.net/2007/12/14/tv-librarians-youtube-fun/


