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Aktywnośd zawodowa 

Pozytywna, wyrażająca się dużym zaangażowaniem postawa człowieka wobec 

wymogów zawodowych i obowiązków pracowniczych.  

Stopień aktywności zawodowej zależy głównie od indywidualnych cech 

psychofizycznych pracownika, od warunków pracy, od stopnia identyfikacji z 

zawodem, a także od innych czynników. 

  



Aktywnośd zawodowa 

Aktywność zawodowa to także: 

• podejmowanie prac naukowo-badawczych i publikowanie 

wyników tych prac 

• poszerzanie wiedzy zawodowej i dzielenie się nią z 

innymi 

 

Bariery: 

• zewnętrzne - ograniczenia ze strony pracodawcy 

• wewnętrzne - psychiczne 



Warsztaty naukowe we Wrocławiu 

 

Comiesięczne zebrania o charakterze samokształceniowym.  

Nadzór merytoryczny: prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz.  

Uczestnicy: pracownicy wrocławskich bibliotek  

akademickich oraz archiwiści. 

 

 



„Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia” 



Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich 

• tworzenie zintegrowanego, silnego i wpływowego środowiska wyróżniających się 

aktywnością, osobowością, profesjonalizmem i etyką zawodową bibliotekarzy 

wrocławskich,  

• reprezentowanie wrocławskiego środowiska bibliotekarskiego i działanie na rzecz jego 

rozwoju,  

• pełnienie roli ciała opiniotwórczego wobec uczelni i innych nadrzędnych 

instytucji, 

• dążenie do wypracowania i promowania standardów etyki życia zawodowego, 

• budowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku bibliotekarza,  

• rozwój zawodowy i osobowościowy członków,  

• nawiązanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 

• prowadzenie działalności integrującej członków Korporacji poprzez aktywność 

naukową, kulturalną i towarzyską.     

 



Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich 

• Cykl spotkań tematycznych "Kierunek Biblioteka": 

    "Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy"  

    "Biblioteka cyfrowa - warsztat i organizacja pracy" 

    "Prawo autorskie w bibliotekach cyfrowych"   

 

• Prezentacja baz i serwisów: 

     Legalis, InforLex Administracja, InforLex Administracja,  

     CINDAS, American History in Video 

 

• Informowanie o działalności bibliotek regionu: 

     warsztaty, wystawy, konferencje, pokazy 

 

http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/Legalis.htm


Konferencje regionalne 

     Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich wraz z Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną organizują regionalne konferencje (listopad 2009, 2010, 2011) 

 

Referaty bibliotekarzy z Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (w tym młodych): 

 

                2                                   5 (4)                              2 (1) 

 

 

Biblioteka - edukacja - 

dydaktyka 



katalogerzy.pl  



Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy 
Polonijnych  

  

 

Impreza 

  

Referaty / 

bibliotekarze z PWr  

(w tym młodzi) 

  

Postery / 

bibliotekarze z PWr  

(w tym młodzi) 

  

  

Publikacja materiałów 

konferencyjnych 

  

Wrocławskie Spotkania 

Bibliotekarzy Polonijnych 

/ lipiec 2007  

  

3 / 3 (1) 

  

7 / 13 (3) 

 

Z problemów bibliotek 

naukowych Wrocławia. Nr 6 

  

II Wrocławskie Spotkania 

Bibliotekarzy Polonijnych 

/ czerwiec 2009  

 6 / 10 (4) 
 nie było sesji 

posterowej 

EBIB 

Z problemów bibliotek 

naukowych Wrocławia. Nr 8 

 

III Wrocławskie Spotkania 

Bibliotekarzy Polonijnych 

/ lipiec 2011  

 4 / 7 (2) 
 nie było sesji 

posterowej 

 

w druku 



Bibliotekarze dyplomowani  
w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej  

Grupy 

zawodowe 

Biblioteki 

systemu 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  

2007 

  

  

2008 

  

2009 

  

2010 

Pracownicy 

biblioteczni 

Biblioteka 

Główna  
73,75 64 63,5 66 66 70 69,5 67,25 71 70,5 

Pozostałe  

biblioteki 
57,8 76,75 73,4 75 71 68 66 67,5 66 65,75 

Bibliotekarze 

dyplomowani 

Biblioteka 

Główna  
5 12 12 12 12 10 10 11 11 14 

Pozostałe  

biblioteki 
1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 



Aktywnośd zawodowa pracowników 
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 

Rodzaj aktywności 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Udział w kursach, seminariach 

i konferencjach krajowych  

(ilość osób) 

9 10 6 11 19 26 44 62 81 54 

Udział w stażach i 

konferencjach za granicą 

(ilość osób) 

2 3 1 2 - 2 - 2 - 

 

2 

  

Ilość publikacji 16 21 14 10 27 25 25 37 21 32 



Zachęta do aktywności zawodowej  
ze strony przełożonych  

 



 

Wykorzystane źródła: 

 
• http://portalwiedzy.onet.pl/15063,,,,aktywnosc_zawodowa,haslo.html 

• http://weblog.infopraca.pl/wp-content/uploads/manager2.jpg 

• http://www.fanfm.pl/karieranet/wp-content/uploads/2010/03/team-work.jpg 

• http://piotrszewczul.pl/wp-content/uploads/2011/07/bariery.png 

• http://s2.fbcdn.pl/9/clubs/28769/data/images/n/19d62e142def88159e7713e46890084f.jpg 

 



Dziękuję za uwagę 

beata.starosta@pwr.wroc.pl 


