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• Czym jest information literacy

• Lokalne bazy danych Biblioteki Głównej UO
- Aleph- Aleph
- Pedagog

• Edukacja informacyjna w bibliotece 
akademickiej



Information literacy
� „(…) Zestaw umiejętności koniecznych do zdobywania i wykorzystania informacji, 

także kształtowania właściwych postaw związanych z wykorzystaniem informacji 
oraz wiedzy o znaczeniu informacji we współczesnym świecie.”

E. Kurkowska , Edukacja informacyjna w bibliotekach, SBP, Warszawa 2012, s. 13.

� Zestawienie odpowiedników w języku polskim najczęściej wykorzystywanych :
� Umiejętność korzystania z informacji
� Umiejętność posługiwania się informacją
� Biegłość w użytkowaniu informacji� Biegłość w użytkowaniu informacji
� Umiejętności informacyjne
� Kompetencje informacyjne
� Edukacja informacyjna
� Sprawność informacyjna
� Sprawne korzystanie z informacji
� Świadomość informacyjna
� Alfabetyzm informacyjny

L. Derfert-Wolf, Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności 
informacyjnych, W: Biuletyn EBIB [online], 2005 nr 1 (62) [dostęp: 28 lutego 2012 ], dostępny
www: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php





II etap edukacyjny IV – VI
Zajęcia komputerowe 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe



JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny



Informatyka III etap edukacyjny



Informatyka IV etap edukacyjny



Lokalne bazy danych Biblioteki Głównej UO 

823 645 rekordów

931 814 wol. zbiorów 



Centralna baza z informacją o wszystkich 
zasobach



Baza PEDAGOG

Baza bibliograficzno-abstraktowa
Rejestruje opisy publikacji z dziedzin:
�edukacja wczesnoszkolna
�wychowanie przedszkolne
�pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza  

21 181 rekordy



PEDAGOG jest dziedzinowym systemem 
informacyjno-wyszukiwawczym.
Funkcjonuje od 1993 r. 
Gromadzone są w nim opisy dokumentów 
w ramach trzech profili dziedzinowych.w ramach trzech profili dziedzinowych.
Rejestruje  artykuły z 35 tytułów czasopism 
naukowych z dziedziny pedagogiki i psychologii 
oraz z publikacji zwartych, materiałów 
konferencyjnych i aktów prawnych.







Słownik Słów Kluczowych
(stan na 11.04.2013 r.)
Ogółem zawiera  5 472 słowa kluczowe

W obr ębie działów  (Pole 659 MARC21):
Akty prawne – 83  rekordy
Edukacja elementarna – 2589 rekordów
Pedagogika opieku ńczo wychowawcza – 4559
Wychowanie przedszkolne – 1595 















Rozbudowa bazy danych w latach 1993 – 2004
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Rozbudowa bazy danych w latach 2005 – 2012 





Przykłady wyszukiwania w bazie (statystyka 2012 r.)

Wyszukiwanie proste/wszystkie pola 

�Pedagogika – 82 266 
�Dziecko – 77 350�Dziecko – 77 350
�Edukacja – 59 721
�Wychowanie – 39 487
�Szkoła – 24 549



Przykłady wyszukiwania w bazie 

Najczęściej przeszukiwane słowa kluczowe
�Dziecko – 5 724
�Wychowanie – 2 833
�Nauczanie – 2 358�Nauczanie – 2 358
�Rodzina – 2 334
�Edukacja – 1 865
�Rozwój – 1 459    



Wyszukiwanie/Indeksy
Tytuły czasopism/serii 

�Edukacja i Dialog – 2 100
�Wychowanie w Przedszkolu – 2 346
�Życie szkoły – 1 022�Życie szkoły – 1 022
�Remedium – 679  
�Alkoholizm i Narkomania – 596 
�Nauczanie Początkowe - 457 



� Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 5 315

� Wychowanie w przedszkolu – 3 087

� Remedium – 1375 



Dostęp do zasobów WBN

• Dost ęp sieciowy. Dostęp do baz licencjonowanych jest 
ograniczony do zarejestrowanych numerów IP należących do 
komputerów znajdujących się na terenie instytucji 
uczestniczących w licencjach. Zmiany lub uzupełnienia 
numerów IP powinny być zgłaszane na podane poniżej adresy 
kontaktowe przez administratora sieci lokalnej lub przez osobę 
koordynującą dostęp do baz danych w danej instytucji 
(zazwyczaj jest to pracownik głównej biblioteki w danej 
instytucji). Z dostępu poprzez komputery na terenie instytucji). Z dostępu poprzez komputery na terenie 
licencjonowanej instytucji mogą korzystać pracownicy oraz 
studenci tej instytucji. Z dostępu z komputerów na terenie 
biblioteki mogą korzystać dodatkowo goście tej biblioteki. ICM 
nie rejestruje numerów IP spoza sieci akademickiej, jednakże 
instytucja może umożliwić swoim pracownikom dostęp z 
komputerów domowych, pod warunkiem, że we własnym 
zakresie zabezpieczy i będzie kontrolować ten dostęp, tak, 
aby nie mogły z niego korzystać osoby nieuprawnione. 



Dostęp do wiedzy w innych krajach 

• Islandia – konsorcjum bibliotek naukowych i rząd 
sfinansował dostęp dla wszystkich mieszkańców kraju 
do zasobów wydawnictw naukowych: Elsevier, 
Blackwell, Kluwer oraz Encyklopedii Britannica

• USA – każdy Amerykanin posiadający kartę • USA – każdy Amerykanin posiadający kartę 
biblioteczną, zależnie od miejsca zamieszkania może 
korzystać z pełnotekstowych baz danych kupowanych 
ze środków stanowych

Oleander Elżbieta, Równi i równiejsi w wirtualnym świecie, „Gazeta Wyborcza”, 

27 stycznia 2012 , s. 16. 



Informacja o udostępnianych zasobach



Lista A-Z



Ścieżki dostępu 

Z komputerów 
UO HAN

Z serwerów ICM



HAN – dostęp spoza sieci UO 



System szkoleń bibliotecznych w UO

• Szkolenia

Grupowe Indywidualne

Przysposobienia  biblioteczne

Podstawy informacji naukowej  

Elektroniczne źródła informacji





Kurs z technologii informacyjnej
dla studentów filologii angielskiej



Liczba godzin i rodzaje szkoleń i kursów prowadzonych dla studentów 
Uniwersytetu Opolskiego w latach 2008-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań statystycznych 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Zakres zaj ęć dydaktycznych
Liczba godzin zrealizowanych w latach 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Przysposobienie biblioteczne 212 236 246 230 332

Podstawy informacji naukowej 24 37 40 87 92

Elektroniczne źródła informacji naukowej i bazy 
danych

60 90 120 120 120

Razem 296 363 406 437 544



Kierunki rozwoju usług informacyjnych 
na kolejne lata
• W erze wzrostu dostępu do rozproszonych technologii 

informacyjnych wzrośnie konieczność szkolenia użytkowników
• Rozwijający się rynek multiwyszukiwarek typu DISCOVERY 

pozwoli indeksować zasoby danej instytucji (np. katalogowe 
bazy biblioteczne), jak i zasoby zewnętrznych agregatorów 
danych (np. bazy danych wydawców, serwisy książek 
elektronicznych), pozwoli to zorganizować użytkownikom prosty  elektronicznych), pozwoli to zorganizować użytkownikom prosty  
i skuteczny dostęp do zasobów poprzez jedno okienko 
wyszukiwawcze  

• EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS), Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 

• SUMMON, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
• PRIMO Ex-Libris, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, 

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 



Dziękuję za uwagę

danuta@uni.opole.pl


