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Projekt MedLibTrain był realizowany w 
latach 2008-2010 przez: 

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium 
Medicum 

Norwegian Library Association, Section for 
Medicine and Health 

 

w ramach Funduszu Stypendialnego i 
Szkoleniowego Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

 



Głównym celem projektu było opracowanie 

programu kształcenia bibliotekarzy 

realizujących w bibliotekach medycznych 

zadania dydaktyczne. Grupa projektowa 

liczyła 16 osób (10 Polaków i 6 Norwegów)  

i składała się w większości z bibliotekarzy - 

praktyków z norweskich i polskich bibliotek 

medycznych.  

W efekcie końcowym powstał podręcznik w 

dwóch językach – po polsku i po angielsku, 

w wersji drukowanej i online.  



Celem naszego podręcznika było 

uzupełnienie wykształcenia bibliotekarzy 

medycznych oraz zapoznanie ich ze 

sposobami aktualizacji wiedzy zawodowej.  

Zadanie to zrealizowano w oparciu o 

doświadczenie naszych norweskich kolegów 

w zakresie kształcenia umiejętności 

informacyjnych.  

 

  



 Planowanie - sprecyzowanie tematu 

 Wyszukiwanie piśmiennictwa i samoedukacja 

 Określenie adresatów podręcznika i badanie ich 
potrzeb edukacyjnych (stworzenie formularza 
ankiety) 

 Podział zadań – „specjalizacje” uczestników projektu 

 Pisanie poszczególnych rozdziałów podręcznika 

 Autorecenzje (peer  review) i recenzje wykonane 
przez dwoje zewnętrznych ekspertów 

 Wydrukowanie podręcznika i zamieszczenie wersji 
online na następujących stronach www: 

›  Biblioteki Medycznej UJCM  

›  Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 

›  National Library of Norway (BIBSYS) 

Etapy projektu 

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/MedLibTrain.aspx
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/MedLibTrain.aspx
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=21288&from=&dirids=1&ver_id=419605&lp=1&QI=A60D222A9AE983B2D6B9F05CE4B8527F-1
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=21288&from=&dirids=1&ver_id=419605&lp=1&QI=A60D222A9AE983B2D6B9F05CE4B8527F-1
http://brage.bibsys.no/dhh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_16163
http://brage.bibsys.no/dhh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_16163


 Platforma internetowa Alfresco – wymiana dokumentów 

 

 



 Seminaria – dwa w Krakowie, po jednym w        

   Drammen i Bergen 

 

 Skype – telekonferencja 

 

 Poczta elektroniczna 

 

 Blog prowadzony przez Norwegów po    

    norwesku 
 



1. ABC uczącego bibliotekarza 

2. Źródła informacji i wyszukiwanie 

3. Opieka zdrowotna oparta na dowodach 

4. Publikowanie 

5. Marketing i organizacja szkoleń w 

zakresie  kompetencji informacyjnych 







1. Seminarium w Krakowie 
•Rozplanowanie prac 

projektowych 

•Opracowanie metody oceny  

potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy 

 

•Opracowanie kwestionariusza 

•Ocena potrzeb edukacyjnych 

•Analiza wyników 

•Analiza porównawcza 

 

•Opracowanie kwestionariusza 

•Ocena potrzeb edukacyjnych 

•Analiza wyników 

•Analiza porównawcza 

 

2. Seminarium w Drammen 
•Prezentacja wyników badania ankietowego 

•Określenie podobieństw i różnic w potrzebach 

edukacyjnych bibliotekarzy obu krajów partnerskich 

•Ustalenie problemów, jakie zostaną poruszone  

w planowanym podręczniku 

  

Zespół  

polski 

Zespół  

norweski 

Preparatory work 

Etapy projektu – pierwszy rok 

Alfresco 



•Tłumaczenie podręcznika na polski 

•Ostateczna redakcja tekstu 

polskiego i angielskiego 

•Recenzja całego podręcznika 

przez ekspertów  

•Skład, łamanie, druk 

•Przygotowanie  

wersji interaktywnej 

do zamieszczenia w Internecie 

•Ostateczna redakcja tekstu 

angielskiego 

•Recenzja całego podręcznika 

przez ekspertów  

•Przygotowanie 

wersji interaktywnej 

do zamieszczenia w Internecie 

3. Seminarium w Bergen 
•Prezentacja rozdziałów podręcznika 

po recenzji  

•Omówienie i dyskusja 

Etapy projektu – drugi rok 
Telekonferencja 

•Dyskusja nad treścią 

podręcznika 

•Dalsze prace 

nad redakcją tekstu 

angielskiego 

•Dalsze prace nad redakcją  

tekstu polskiego 

i angielskiego 
Alfresco 

Alfresco 



4. Konferencja w Krakowie 

kończąca projekt 

 
•Prezentacja wyników 

•Podsumowanie projektu 

Etapy projektu – drugi rok - zakończenie 

Upowszechnianie podręcznika w środowisku bibliotekarzy 



Projekt MedLibTrain ujawnił przeszkody, jakie w ocenie 

bibliotekarzy polskich utrudniają uczestnictwo w kursach 

(od najważniejszej) : 

1.  brak wsparcia finansowego 

2.  brak informacji o dostępności szkoleń  

3.  brak wpływu odbycia szkolenia na awans zawodowy 

4.  brak czasu   

5.  brak zachęty  ze strony środowiska 

6.  brak zainteresowania poszerzaniem własnej wiedzy 



W Polsce brak organizacji zawodowej, która 

podjęłaby rolę koordynatora szkoleń, tak jak 

obserwujemy to u norweskich kolegów. 

Poprzez dążenie do realizacji głównego celu projektu 

(wymiana doświadczeń, opublikowanie podręcznika) 

osiągnięto wiele równie ważnych celów pośrednich. 

Jeden z nich - samokształcenie uczestników projektu 

okazał się niezwykle cenną i trwałą wartością, 

niezależnie od oceny opublikowanego podręcznika, 

jaką wystawi nam środowisko bibliotekarzy. 



1. Potrzeby, wiedza i umiejętności edukacyjne bibliotekarzy 

prowadzących szkolenia użytkowników bibliotek w instytucjach 

ochrony zdrowia w Polsce i w Norwegii. Barbara Niedźwiedzka, 

Marcin Stasiak, Urszula Zdeb, Jolanta Cieśla. Zagadnienia 

Informacji Naukowej 2009 nr 2 (94)  

 

2. Bibliotekarz medyczny – nauczyciel umiejętności 

informacyjnych. Obraz wyłaniający się z badania potrzeb 

edukacyjnych bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach 

medycznych i pokrewnych w Polsce. Jolanta Cieśla, Marcin 

Stasiak, Urszula Zdeb, Barbara Niedźwiedzka. Praktyka i Teoria 

Informacji Naukowej i Technicznej, 2009, T. 17, nr 3, s.3-11.  



3. Educational needs and self-perceived skills of teaching librarians 

–  a comparative Polish-Norwegian study. Barbara Niedźwiedzka 

and Irene Hunskår for MedLibTrain Project ,12th European 

Conference of Medical and Health Libraries, 14-18 June 2010 Lisboa, 

http://www.eahil2010.org/en/images/stories/docs/fulltexts/b3_02_niedz

wied_full.pdf  

 

4. From librarian to teacher - how big is the step? Poster 

Presentation.  Irene Hunskår, Regina Küfner Lein, Frøydis Løken. 

12th European Conference of Medical and Health Libraries, 14-18 

June 2010 Lisboa  

 

5. The profile of a teaching librarian in Poland: results of a survey 

conducted among health librarians. Poster Presentation. Jolanta 

Cieśla, Marcin Stasiak, Urszula Zdeb, Barbara Niedźwiedzka. 12th 

European Conference of Medical and Health Libraries, 14-18 June 

2010 Lisboa  

http://www.eahil2010.org/en/images/stories/docs/fulltexts/b3_02_niedzwied_full.pdf
http://www.eahil2010.org/en/images/stories/docs/fulltexts/b3_02_niedzwied_full.pdf


6. Realizacja przedsięwzięcia bibliotecznego poprzez „projekt  z 

konkursu”: wokół doświadczeń współpracy polskich i norweskich 

bibliotekarzy medycznych. Marcin Stasiak, Urszula Zdeb, Anna 

Uryga. XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, 9-11 

czerwiec 2010 Wrocław 

 

7. Bli en bedre underviser med MedLibTrain. Regina Küfner Lein og 

Hege Sletsjøe. Presentation at the Meeting of the Norwegian Library 

Association, Section for Medicine and Health SMH-dager i Tønsberg, 

14-15 September  2010 Tønsberg  



 

8. UB-forum om MedLibTrain - Bli en bedre underviser med 

MedLibTrain. (Become a better teacher with MedLibTrain). 

Regina Küfner Lein, Randi Bolstad & Irene Hunskår . Meeting for 

librarians from the University Library, University College libraries 

and other research libraries. 14 December  2010 Bergen 

 

9. Kształcenie bibliotekarzy uczących użytkowników informacji 

naukowej poprzez realizację projektu. Cieśla J., Zdeb U., Uryga 

A. EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. 2011, nr 2 (120).2010 

 

10. Evaluation of the MedLibTrain-project and suggestions for 

more evidence-based librarianship. Regina Küfner Lein, Irene 

Hunskår, Barbara Niedźwiedzka. Konferencja EBLIP6: Valuing 

Knowledge and Expertise, Manchester 2011 



11. Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności 

informacyjnych…” – kształcenie bibliotekarzy uczących 

użytkowników informacji naukowej poprzez realizację 

projektu.  Jolanta Cieśla, Anna Uryga, Urszula Zdeb. EBIB 2011 

Nr 2 (120),  http://www.nowyebib.info  

 

12. Become a competent teacher of information skills – the 

experience of developing an educational course in 

international co-operation. MedLibTrain - a joint Polish-

Norwegian project. Barbara Niedźwiedzka, Irene Hunskår, 

Małgorzata Sieradzka-Fleituch, Regina Küfner Lein. 13th 

European Conference of Medical and Health Libraries, 2011 

Istambul  

 

http://www.nowyebib.info/


Dziękujemy za uwagę 


