
 

 

OINiAB opublikował na stronie internetowej BG PW nową zakładkę poświęconą Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej. Informacje umieszczono w bloku „Nauka”. Poprzednie treści „ORCID, 

ResearcherID, DOI” przeniesiono do artykułu „Bibliometria”. W katalogu Baza Wiedzy można 

zapoznać się m.in. z ogólnymi informacjami dotyczącymi narzędzia, archiwalnymi wykazami list 

ministerialnych. W zakładce „Profil Autora” przedstawiono wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

funkcjonalności bazy dla pracowników naukowych.  

(MG) 

W kwietniu 2022 r. minął rok od kiedy społeczność Politechniki Warszawskiej korzysta z Grammarly 

Premium. Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim, sprawdza 

gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię. Grammarly cieszy się ogromnym zainteresowaniem, 

pod koniec czerwca 2022 r. założono ponad 1500 kont, gdzie ponad połowa to pracownicy uczelni.  

(ESa) 

Dnia 9 czerwca 2022 r. gościliśmy dwójkę pracowników Biblioteki Naukowo-Technicznej Politechniki 

Kijowskiej, uczestników międzynarodowego wydarzenia „Perspektywy Women in Tech Summit”. 



 

 

Przedstawiono gościom prezentację dotyczącą działalności BG PW, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności promocyjnej i aktywności Zespołu ds. Mediów Społecznościowych. Wizyta była połączona 

ze zwiedzaniem Biblioteki Głównej oraz Gmachu Głównego PW. Wizytę poprowadziła Magdalena 

Maciąg z OINiAB.  

(MM) 

W czerwcu pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych przeprowadzili 

szkolenie redaktorów Bazy Wiedzy. Redaktorom zaprezentowano procedurę uzupełniania w BW PW 

informacji o publikacjach Open Access i jego źródłach finansowania za lata 2020-2021. Przygotowany 

plik został przesłany do władz wydziałowych w celu uzupełnienia informacji.  

Przeprowadzono spotkania konsultacyjne dla użytkowników oprogramowania Omega-Psir  

z Uniwersytetu Łódzkiego i Wrocławskiego.  

Przygotowano szereg raportów i zestawień danych, zarówno dla władz wydziałowych jak i na zlecenie 

pracowników naukowych PW. Wśród najważniejszych raportów wymienić należy:  

◼ Tabela do Sprawozdania Rocznego Rektora PW za rok 2021 - zestawienie publikacji 

naukowych pracowników w okresie sprawozdawczym, 

◼ Raport – publikacje Open Access z 2022 roku z BW,  

◼ Raport – wykaz patentów uzyskanych w latach 2019-2022 przez pracowników i doktorantów 

wydziałów: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Lądowej oraz Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa,  

◼ Raport – liczba publikacji doktorantów w top 25 najlepiej cytowanych prac 2020 i 2021 - dla 

IDUB, 

◼ Raport dla dyscypliny nauki fizyczne za lata 2017-2021 - wszystkie osoby w ewaluacji.  

 

 

 



 

 

W OINiAB przeprowadzono szereg prac związanych z uzupełnieniem danych w Bazie Wiedzy PW, 

takich jak: wprowadzenie do BW PW informacji o finansowaniu publikacji bezkosztowych  

z programów krajowych Elsevier i Springer na podstawie wcześniej przygotowanego raportu, korekta 

profili naukowców w Scopus, WoS i aktualizacja cytowań, przygotowanie propozycji nowego drzewa 

(struktury) nagród w BW, usunięcie zdublowanych profili w BW, korekta pola „Nazwa osobowa” 

prezentowanego na profilu autora. 

(MLT) 

Od 1 stycznia do 10 czerwca 2022 r. Wypożyczalnia Studencka, Wolny Dostęp świadczyły usługi  

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-16:00. Natomiast 

Punkt biblioteczny DS Akademik był czynny do 30 czerwca od wtorku do czwartku w godzinach 12:00-

19:00.  

Poza obsługą użytkowników, zostały wykonane następujące prace:  

◼ przyjęcie do magazynu Wypożyczalni Studenckiej, opracowanie techniczne, zmiana statusu  

i lokalizacji oraz włączenie w ciąg sygnatur: 200 egzemplarzy z sygn. ADM, 139 egzemplarzy  

z sygn. IIS, 168 egzemplarzy z sygn. S w wyniku selekcji z Wolnego Dostępu;  

◼ przesunięcie 59 metrów bieżących norm w związku z przygotowaniem pomieszczenia  

do remontu;  

◼ przesunięcie księgozbioru w zakresie sygnatur S.79000-S.154400;  

◼ wycofanie z księgozbioru 80 egzemplarzy książek zniszczonych;  

◼ przyjęcie do Magazynu Podstawowego, opracowanie techniczne oraz włączenie w ciąg 

sygnatur 205 woluminów czasopism, w tym 1534 numery w wyniku selekcji z Wolnego 

Dostępu;  

◼ włączenie na półki 3 metrów bieżących norm odebranych z Oddziału Gromadzenia  

i Opracowania Zbiorów;  

◼ założenie 35 i rozliczenie 24 kont bibliotecznych dla Szkoły Biznesu;  



 

 

◼ udostępnienie 28 egzemplarzy zamówionych książek oraz przyjęcie 14 zwrotów do/z Filii 

Biblioteki Głównej w Płocku;  

◼ obsługa Systemu Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa;  

◼ opublikowanie 35 artykułów na bloga BGPW;  

◼ skopiowanie 3186 opisów formalnych z katalogu NUKAT w ramach projektu Podniesienie 

Jakości i Efektywności Katalogu Centralnego;  

◼ pomoc w mierzeniu metrów bieżących tytułów czasopism wg przygotowanych list  

w magazynie Biblioteki Wydziału Chemicznego;  

◼ wyselekcjonowanie z księgozbioru studenckiego DS Akademik 3424 egzemplarzy  

w sygnaturze AK-S.  

◼ wygenerowanie listy książek z sygnaturą ADM i IIS oraz sprawdzenie w bazie dostępności 

poszczególnych tytułów w innych lokalizacjach i ich poczytności – na tej podstawie 

przekazano 339 egzemplarzy do Wypożyczalni Studenckiej;  

◼ wyjęcie z półek i przeniesienie do magazynu 205 woluminów czasopism z rocznika 2019  

(159 tytułów);  

◼ przegląd wewnętrznych aktów prawnych na BIP PW w celu znalezienia dokumentów 

regulujących obowiązek deponowania w Bibliotece Głównej PW rozpraw doktorskich przed 

obroną;  

◼ zebranie aktów prawnych regulujących kwestię udostępniania prac doktorskich: przejrzenie 

regulaminów innych bibliotek, wysłanie zapytań dotyczących udostępniania do innych 

bibliotek oraz opracowanie zebranych materiałów;  

◼ analiza księgozbioru pod kątem wielu egzemplarzy tego samego tytułu i nowszych wydań - 

168 tytułów z sygnaturą S przekazano do Wypożyczalni Studenckiej;  

◼ opracowanie i tłumaczenie dokumentów dotyczących życia Andrzeja Chmielewskiego 

otrzymanych z Australii;  

◼ przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla urządzenia wielofunkcyjnego;  

◼ wygenerowanie listy książek z sygnaturą FN, sprawdzenie w bazie 2368 tytułów  

pod względem poprawności ustawionych statusów, w przypadku błędnie nadanych statusów 

sprawdzenie na półce i poprawa w bazie;  

◼ uczestnictwo czterech osób w dwutygodniowych praktykach w innych oddziałach i filiach BG.  

Dodatkowo realizowano następujące zadania:  



 

 

◼ opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na nowy system biblioteczny pod kątem 

merytorycznym;  

◼ rozliczanie kart obiegowych w systemie USOSweb, na podstawie weryfikacji w systemie 

ALEPH i BiblioWawa.  

W kwietniu skład Oddziału Udostępniania i Przechowywania Zbiorów zmniejszył się – Izabela Kozak 

przeszła do Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Obsługą Wypożyczalni 

Międzybibliotecznej zajmują się Marcin Jabłoński oraz Tomasz Firus.  

 (AG, KK, WL)

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów Biblioteka Główna Politechniki 

Warszawskiej wydłużyła godziny otwarcia Wolnego Dostępu na czas letniej sesji egzaminacyjnej 

2022. W dniach od 13 czerwca do 1 lipca 2022 r. Wolny Dostęp otwarty był godzinach 9:00-21:00  

od poniedziałku do piątku oraz od 9:00 do 19:00 w soboty.  

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Studenci wykorzystali dodatkowy czas przede wszystkim 

na naukę - wiele osób zostawało dłużej niż zwykle by skorzystać ze zbiorów na miejscu. Statystyki 

dotyczące wykorzystania księgozbioru wskazują, że wraz z wydłużeniem godzin otwarcia liczba 

książek, z których korzystali użytkownicy wzrosła niemal dwukrotnie. 

(AT)

W czerwcu 2022 r. Sekcja Kolekcji Dziedzinowych, w związku z coroczną prenumeratą, 

przeprowadzała analizę czasopism polskich i zagranicznych, głównie pod względem ich dostępu  

w otwartym Internecie. Informacja otrzymana z Polskiej Akademii Nauk pozwoliła na ustalenie, że na 

stronie Czytelni Czasopism PAN prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub 

współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania 



 

 

i Promocji Nauki PAN. Ta informacja pozwoliła uniknąć sprawdzania możliwości korzystania z pełnych 

tekstów on-line przez wszystkich użytkowników.  

Również działania inicjowane i prowadzone przez Sekcję od 2020 roku przyczyniły się do efektywnej 

analizy. Zapytanie skierowane w czasie pandemii do wydawcy pozwoliło na uzyskanie dostępu  

do wersji elektronicznej wszystkich interesujących czasopism wydawanych przez SIGMA NOT. 

Informacja o dostępie pod nazwą „SIGMA-NOT – czasopisma” jest zamieszczona na liście e-baz naszej 

Biblioteki, wraz z prezentacją OINiAB o możliwościach korzystania z bazy, oraz w serwisach 

dziedzinowych prowadzonych przez Sekcję.  

(JSiem) 

 

W dniu 27 czerwca 2022 r. Rektor PW wydał zarządzenie nr 41/2022 , dotyczące likwidacji od 1 lipca 

2022 r. punktu bibliotecznego w Domu Studenckim Żaczek. Decyzja została podjęta na skutek zbyt 

małej liczby użytkowników korzystających ze zbiorów. Likwidacja nie wpłynie negatywnie na dostęp 

do zasobów w/w biblioteki. Zostaną one przeniesione do Filii Biblioteki Głównej - Biblioteki Terenu 

Południowego przy ul. Narbutta 86. Od maja 2022 r. trwają w bibliotece Filii prace, związane  

z selekcją oraz przesunięciem całego księgozbioru w celu zapewnienia miejsca na przejmowane 

zbiory biblioteki DS. Będą one dostępne dla użytkowników w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy.  

(RP) 

 

 

22 lutego 2022 r. odbyło się (w trybie online) Walne Zebranie Koła SBP przy BGPW. W spotkaniu 

uczestniczyło 13 osób spośród 18 członków Koła. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania 



 

 

(ogólne oraz finansowe) z działalności Koła w kadencji 2017-2021. Udzielono absolutorium 

ustępującemu zarządowi Koła. Nowy zarząd został wybrany na drodze jawnego głosowania. Jego 

skład to: przewodnicząca Iwona Moroń-Chmielarska, skarbnik Magdalena Galus, sekretarz Edyta 

Strzelczyk. Nowy zarząd bardzo aktywnie rozpoczął swoją kadencję promując, a także uczestnicząc  

w szkoleniach, spotkaniach oraz wydarzeniach organizowanych przez SBP. Koło SBP zaprasza 

pracowników BG i bibliotek Systemu Biblioteczno-Inforomacyjnego PW do członkostwa. 

(ES) 

 

 

W dniach 1-2 kwietnia 2022 r. odbyła się XIII edycja Warszawskich Dni Informatyki. Miała ona formę 

hybrydową (live streaming + VoD oraz stacjonarnie na Wydziale MiNI PW). Była to solidna dawka 

trendów, wiedzy technologicznej i porad karierowych z obszarów informatyki, elektroniki, data 

science i powiązanych.  

Organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji 34 ścieżki tematyczne / 230+ prelekcji 

adresujących większość obszarów IT / Data Science, podczas których, w krótkich i konkretnych 

prezentacjach (często w formie case studies), praktyczną wiedzą podzielili się najlepsi w swoich 

branżach specjaliści.  

W czasie konferencji odbyła się także giełda pracy, na której swoje oferty pracy zaprezentowało 

ponad sześćdziesięciu najważniejszych pracodawców IT / Data Science. W konferencji wziął udział 

Sławomir Syrek, pracownik Oddziału Utrzymania Systemów Bibliotecznych i Obsługi Informatycznej 

Biblioteki Głównej PW.  

(SMS) 

 

 

W dniu 4 kwietnia 2022 r. odbyło się szkolenie online zorganizowane przez SBP pt. „Używanie 

mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa”. Spotkanie poprowadził Łukasz 



 

 

Wojciechowski, doktor nauk społecznych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji  

w Lublinie. Prowadzący jest specjalistą w obszarze bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej.  

Tematem spotkania były przede wszystkim problemy prawidłowego stosowania się do przepisów 

prawa w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Celem spotkania było omówienie 

aktualnych aktów prawnych i rozporządzeń, przede wszystkim prawa autorskiego oraz regulacji 

RODO. 

Media społecznościowe są niezwykle istotne i bardzo potrzebne w komunikowaniu  

się z użytkownikami. Należy jednak pamiętać o tym, że publikując w Internecie Biblioteka podlega 

przepisom prawa autorskiego oraz przepisom RODO, które trzeba uwzględniać i respektować  

w działaniach. Aktualnych informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie należy 

szukać w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Natomiast w interpretacji przepisów RODO 

pomocny jest „Poradnik RODO dla Bibliotek” dostępny online po adresem: 

https://www.sbp.pl/repository/Poradnik_Rodo.pdf.  

Prawo autorskie i jego interpretacje bywają skomplikowane, np. w takich kwestiach jak publikowanie 

zdjęć okładek książek w mediach społecznościowych, bądź w prezentacjach nowości. Wiele instytucji 

kultury, w tym bibliotek, nie stosuje się do przepisów prawa i publikuje zdjęcia okładek, jednak takie 

działania są niezgodnie z prawem. Okładka jest utworem i bez wątpliwości podlega ochronie praw 

autorskich, dlatego aby ją opublikować należy mieć zgodę wydawnictwa (często wydawnictwo 

zamieszcza ją w książce na stronie redakcyjnej). Prowadzący przygotował i udostępnił na stronie 

Internetowej (https://statuo.pl/2022/02/21/prawo-autorskie-media-spolecznosciowe/) wzory pism,  

z których można bezpłatnie korzystać ubiegając się o taką zgodę. Wykorzystywanie prac osób trzecich 

zgodnie z prawem bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionego, zamieszczanie w mediach 

społecznościowych grafik i zdjęć jest możliwe, jeśli znajdują się one w domenie publicznej  

lub są udostępnione na licencjach Creative Commons.  

Prowadzący zachęcił do obejrzenia przygotowanego przez niego materiału na YouTube w zakresie 

korzystania z mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa autorskiego, które znajduje się 

na wyżej wymienionej stronie Internetowej. 

W szkoleniu brała udział Anna Chybicka z Biblioteki Filii w Płocku. 

(ACh) 

https://www.sbp.pl/repository/Poradnik_Rodo.pdf
https://statuo.pl/2022/02/21/prawo-autorskie-media-spolecznosciowe/


 

 

W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się szkolenie online zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich pt. „Jak samemu badać swoje media społecznościowe, by widzieć ich mocne  

i słabe strony”. Spotkanie poprowadził Rafał Hetman - znany publicysta, reporter i bloger, prowadzi 

swój kanał podcastowy „Rafał Hetman o książkach”. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem  

w prowadzeniu i publikowaniu w mediach społecznościowych, od wielu lat aktywnie działa  

na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie.   

Tematem spotkania było badanie mediów społecznościowych w kontekście analizy danych 

pozyskanych z social mediów, badanie skuteczności publikowanych treści w social media  

dla zwiększenia efektywności. Szkolenie obejmowało zwłaszcza trzy portale, tzn. Facebook  

i Instagram oraz TokTok, jednak większość przedstawionych informacji ma charakter uniwersalny.  

W świecie zdominowanym przez Internet to właśnie tutaj odbywają się obecnie najważniejsze 

interakcje pomiędzy nadawcami treści a ich odbiorcami. Media społecznościowe są niezwykle istotne 

i bardzo potrzebne w komunikowaniu z użytkownikiem, dlatego warto, aby instytucje kultury, 

również aktywnie i efektywnie funkcjonowały w Internecie. W ramach szkolenia uczestnicy 

dowiedzieli się w jaki sposób wyszukiwać, weryfikować, interpretować i badać dane statystyczne 

poszczególnych portali społecznościowych. Prowadzący wskazał na ważne elementy komunikacji 

jakimi są: częstotliwość publikacji oraz regularność postu. Wskazał, że najlepiej publikować 

codziennie w przeciwnym razie odbiorcy mogą uważać, że tu się nic nie dzieje i będą rzadziej 

odwiedzać nasze strony. Następnie prowadzący przedstawił jak oceniać efektywność publikowanych 

treści, co sprawdzać, tzn. sprawdzamy ilość i jakość reakcji (lajków, komentarzy, udostępnień), zasięgi 

postów, wzrosty reakcji. Ważne jest również sprawdzanie dla kogo publikujemy, czy naszymi 

odbiorcami są mężczyźni, czy kobiety, w jakim wieku są nasi odbiorcy, co pozwoli dopasować język 

komunikatu do odbiorcy. Takie patrzenie na statystyki pozwala identyfikować słabe i mocne strony 

komunikacji z użytkownikiem. Analiza danych statystycznych pozwala poznać użytkowników, ich 

zachowania i potrzeby, co pozwoli zaplanować jeszcze skuteczniejszą komunikację dopasowaną  

do zainteresowań i potrzeb odbiorcy oraz pozwalającą zyskać nowych odbiorów naszych treści. 

W szkoleniu wzięła udział Anna Chybicka z Biblioteki Filii w Płocku. 

(ACh) 



 

 

W dniu 12 kwietnia 2022 r., w ramach projektu „Nerw PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”, 

odbyło się szkolenie pt.: „Myślenie wizualne – jak przekazywać treści za pomocą obrazów”. Szkolenie 

zostało poprowadzone przez Trenera Umiejętności Poznawczych - Edytę Madej. Zwróciła ona uwagę 

na to, że używanie obrazu, słowa i dźwięku pomaga w zapamiętywaniu tekstu. Z wiedzą na ten temat 

możemy zapoznać się na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=tTyKA-dUha0. 

Szeroki zakres form robienia notatek zawarty jest w książce, którą otrzymałyśmy podczas szkolenia: 

„Notatki wizualne. Jak je tworzyć i wykorzystywać na co dzień” / Natalia Mikołajek czyli Jadźka 

Rysuje. – Warszawa: MT Biznes, 2020. Autorka uważa, że przy tworzeniu obrazowym tekstu 

występuje 7 kategorii: struktura, tekst, pole tekstowe (kwadraty, koła, prostokąty, chmurki, dymki 

itp.), zależności, symbole, ludzie (twarze - zapis emocji, sylwetki: patyczak, bikablo itp.), ozdobniki, 

atrybuty. 

Notatki wizualne można tworzyć ze szkoleń, konferencji, spotkań, prelekcji, nagrań audio, filmu, 

książki, webinariów. Pomagają również w nauce języków obcych. Forma zapisu notatek przy 

wykorzystaniu słów i rysunku pomaga w spisaniu, rozrysowaniu informacji. W formie wizualnej stają 

się one bardziej przejrzyste i zrozumiałe niż sam tekst. Notatki wizualne wspomagają identyfikację 

zasobów wiedzy oraz zapamiętywanie. Stosowanie wzorów, schematów podczas dokonywania 

analizy problemu wspomaga proces zrozumienia i ułatwia podjęcie właściwej decyzji. Pozwalają na 

zaangażowanie w proces myślowy większej grupy ludzi przy pomocy obrazu. Ponadto rysunki pełnią 

funkcję pomocniczą w przypomnieniu sobie szczegółów, tworzeniu podsumowania oraz wniosków. 

Na szkoleniu można było również dowiedzieć się o darmowych programach graficznych: Smooth 

Draw i Autodesk Sketchbook, jak również o skanerach na telefon: Office Lens, Scannable czy Cam 

Scanner CS. Prowadząca zapoznała nas również z ciekawym narzędziem do wyszukiwania grafiki dla 

konkretnych terminów o nazwie Noun Project: Free & Stock Photos for Everything: 

https://thenounproject.com/icons/. 

W szkoleniu uczestniczyły: Anna Zaręba z Biblioteki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 

PW, Małgorzata Kapica i Agnieszka Kowalczuk z Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BG 

PW oraz Ewelina Sadkowska z Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BG PW. 

(MK) 

https://www.youtube.com/watch?v=tTyKA-dUha0
https://thenounproject.com/icons/


 

 

Szkolenie online „Bibliotekarz blogerem” odbyło się 20 kwietnia 2022 r. Zostało zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i poprowadził je Rafał Hetman – reporter, influencer, 

recenzent, autor książki Izbica, Izbica. 

Na szkoleniu zostały omówione mechanizmy rządzące mediami społecznościowymi. Prowadzący 

wziął na warsztat Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Newsletter i podcasty. Według Hetmana 

najważniejsze w mediach jest budowanie relacji między nadawcą i odbiorcą poprzez dzielenie  

się emocjami. 

Filarami mediów społecznościowych są: regularność, różnorodność, bezpośredni kontakt  

i zaangażowanie. Regularność w publikowaniu treści jest kwestią kluczową. Ważne są również: 

różnorodność publikowanych materiałów, która permanentnie stymuluje zainteresowanie odbiorcy, 

oraz bezpośredni kontakt i skracanie dystansu za pomocą języka. Nie mniej istotne jest 

zaangażowanie twórcy, co wpływa na polubienia, komentarze i w efekcie na szybszy rozwój 

kanału/profilu. Z racji tego, że w sieci każdy rywalizuje z każdym, twórca powinien być jak najbardziej 

profesjonalny w swoich działaniach. 

Rafał Hetman w czasie szkolenia przywołał statystyki pokazujące poziom popularności 

poszczególnych kanałów komunikacji. Platformy najdłużej utrzymujące uwagę to: 1) Podcasty,  

2) YouTube, 3) TikTok/Instagram. Platformy najmocniej wiążące nadawcę z odbiorcą to: 1) YouTube 

(ze względu na formułę najbardziej zbliżoną do rzeczywistego kontaktu - spotkania twarzą w twarz, 

emocje, gestykulacja), 2) TikTok/Instagram, 3) Podcasty. 

Prowadzący starał się zobrazować rozwój mediów społecznościowych. Według niego obecnie  

na Instagramie zdjęcia są najmniej ważne. Dużo bardziej skuteczne są relacje (stories) i rolki. 

Doradzał, jak robić zdjęcia i pisać posty. Obok Instagrama wskazywał platformy TikTok i YouTube jako 

najszybciej rozwijające się social media. 

W szkoleniu uczestniczyły: Iwona Moroń-Chmielarska i Ewelina Sakowicz. 

(EwS) 



 

 

W dniach 12-13 maja 2022 r. odbyło się szkolenie pt.: „Trening uważności – jak być tu i teraz  

na szkoleniach i spotkaniach online”.  

Zajęcia poprowadziła trener Bogumiła Pacześ zajmująca się wzmacnianiem kompetencji 

interpersonalnych, wyznaczaniem indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz diagnozą 

kompetencji zawodowych.  

Zapoznała słuchaczy ze zjawiskiem mindfulness (uważności) oraz ćwiczeniami opartymi na metodzie 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) Johna 

Teasdala i Zindelema Segala oraz Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcji Stresu poprzez 

medytację uważności (MBSR). Szkolenie to miało na celu zaprezentowanie metod panowania nad 

umysłem, emocjami oraz stresem, który hamuje jasność myślenia i przeszkadza w zapamiętywaniu. 

Ćwiczenia miały zbudować odporność na stres i wyzwania oraz sprawić, aby każdy poświęcił część 

swojego prywatnego czasu na relaksację dla dobra własnego zdrowia. Zasady jakie powinny zostać 

przyjęte to: nieocenianie czegokolwiek, wykazanie się cierpliwością, bycie dobrym i życzliwym dla 

siebie i innych, posiadanie zaufania do siebie i innych, wykazywanie się akceptacją, bycie wdzięcznym 

za coś (każdego dnia znaleźć 7 takich faktów, za które jest się wdzięcznym), oddychanie świadomie, 

skupienie uwagi na naszych myślach i emocjach, wyłączenie „autopilota”, życie i bycie tu i teraz. 

Powiązanie technik dotyczących umysłu z ćwiczeniami ciała pozwala na bardziej świadome działanie 

a tym samym sprawniejsze wykonywanie swoich obowiązków, m. in. zawodowych. Podczas szkolenia 

słuchacze zapoznali się także z krzywą Ebbinghausa, czyli linią krzywą przedstawiającą według autora 

zależność między ilością przechowywanej informacji w pamięci a upływem czasu, jaki nastąpił  

od momentu ich zapamiętania. Okazuje się, że po godzinie nie pamiętamy dużej ilości tego czego się 

nauczyliśmy a po tygodniu w ogóle nic nie pamiętamy. Prowadząca zwróciła uwagę również  

na zagadnienie muzykoterapii. Leczniczo wpływa na nas muzyka o 432 HZ (utwory Mozarta, 

Verdiego). Wspomniała również o metodzie TRE ® (Trauma Releasing Exercises) opracowanej przez 

dr David’a Berceli’ego, czyli metodzie poziomu napięcia w ciele polegająca na uruchomieniu w ciele, 

za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych (drgań) umożliwiających uwolnienie się od 

stresu i traumy. Na koniec zajęć otrzymaliśmy książkę pt.: „Mindfulness. Trening uważności” Marka 

Williamsa i Dann’ego Penmana zawierającej CD audio w celu trenowania różnorodnych form 

medytacji.  



 

 

W zajęciach uczestniczyły: Joanna Basińska i Małgorzata Kapica z Oddziału Gromadzenia  

i Opracowania Zbiorów BG PW, Agnieszka Bis z Oddziału Udostępniania i Przekazywania Zbiorów oraz 

Ewelina Sadkowska z Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych. 

(MK) 

W dniach 12-13 maja 2022 r. odbyło się szkolenie Agile Business Consortium Scrum Master 

organizowane w ramach projektu NERW PW. 

Przedmiotem szkolenia była metodyka Scrum określająca ramy postępowania dla realizacji projektów 

w zgodzie z podejściem zwinnym. Główne zastosowanie Scrum znajduje w branży IT, w obszarze 

wytwarzania oprogramowania, niemniej może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie 

wymagane jest przyrostowe i iteracyjne budowanie produktu w dynamicznie zmieniających  

się okolicznościach. 

Clou metodyki tkwi w małym (liczącym mniej niż 10 osób) samoorganizującym się zespole, który: 

◼ gromadzi wszystkie potrzebne umiejętności do realizacji zadania (interdyscyplinarność), 

◼ pracuje w określonych przedziałach czasowych zwanych sprintami (na ogół 2-4 tygodnie), 

◼ dynamicznie reaguje na zmiany zakresu wymagań. 

Integralną częścią procesu wytwórczego są codzienne krótkie spotkania zespołu deweloperskiego 

(Daily Scrum), w czasie których omawia się bieżące problemy i komunikuje innym uczestnikom 

postęp prac nad realizacją zadań oraz stała komunikacja z użytkownikami reprezentowanymi przez 

Product Ownera. 

Szkolenie wpisuje się w cykl kursów NERW PW, które mają na celu doskonalenie warsztatu 

zarządczego kadry kierowniczej PW. W wydarzeniu uczestniczył Michał Szeworski. 

(MiSz) 

 



 

 

W dniu 17 maja 2022 r. w gmachu CZIiTT, ul. Rektorska 4 odbyło się szkolenie: „Zagrożenia 

terrorystyczne - jak rozpoznać, przeciwdziałać i zachowywać się w sytuacji zagrożenia 

terrorystycznego na terenie uczelni”, zorganizowane przez Dział ds. Szkoleń PW w ramach zadania  

48 - Kompetentny Lider, projektu NERW PW. Szkolenie poprowadził Grzegorz Cieślak - ekspert 

profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej.  

Uczestnikom szkolenia zostały przekazane informacje na temat:  

◼ roli obywatela w środowisku prawnym działań antyterrorystycznych opisanej w ustawie  

o działaniach antyterrorystycznych;  

◼ umiejętności rozpoznawania formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym w ujęciu 

funkcjonalnym zasad przeciwdziałania oraz możliwości reagowania na zdarzenia;  

◼ regulacji dotyczących przedsięwzięć realizowanych po ogłoszeniu stopnia alarmowego  

i stopnia alarmowego CRP oraz wynikające z nich zadania własne uczelni, akademików 

(personelu i dydaktyków) i słuchaczy;  

◼ formy zdarzenia „cyberterroryzm”, poznanie rekomendacji dot. profilaktyki i prewencji;  

◼ formy „uzbrojony sprawca”, poznanie charakterystyki zdarzeń, instrumentarium sprawców 

oraz rekomendacji programu 4U;  

◼ formy „terroryzm bombowy”, poznanie charakterystyki zagrożenia ze strony urządzeń 

wybuchowych, w tym informacji o zagrożeniu, groźby, funkcji przedmiotów potencjalnie 

niebezpiecznych i oddziaływania wybuchu na obiekty i użytkowników uczelni;  

◼ formy „skażenia” poznanie charakterystyki i instrumentarium sprawcy celowego działania na 

szkodę obiektu i użytkowników z wykorzystaniem czynnika skażenia, a także formy 

zapobiegania, reagowania.  

Dodatkowo prowadzący szkolenie Grzegorz Cieślak demonstrował rodzaje broni, wyposażenie 

apteczki oraz rekomendował doposażenie apteczek, które są na terenie Uczelni, w stazę taktyczną  

tj. rodzaj opaski uciskowej stosowanej do tamowania masywnych krwotoków.  

W szkoleniu udział wzięły: Agnieszka Gawryś, Agnieszka Kowalczyk i Wioletta Ledzion.  

(AG) 



 

 

W dniu 25 maja 2022 r. w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła  

się Konferencja Mentoringowa. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Karier Politechniki 

Warszawskiej, w ramach Programu Mentoringowego Politechniki Warszawskiej, w ścisłej współpracy 

z organizacją studencką Enactus. W konferencji wzięli udział reprezentanci władz PW, przedstawiciele 

środowisk biznesowych, zaproszone osoby z dziedziny sportu i kultury oraz wykładowcy, absolwenci  

i studenci Uczelni. 

Celem konferencji było podkreślenie znaczenia relacji mentoringowej, a także przybliżenie  

i zrozumienie więzi mentor-mentee. Główna konwencja wystąpień polegała na przedstawieniu 

życiowych doświadczeń  prelegentów w budowaniu relacji, które przyczyniły się do osiągnięcia 

sukcesów zawodowych i ich własnego rozwoju. Warto nadmienić, że wystąpienia miały charakter 

nieformalny. Przerwy między wystąpieniami były dobrą okazją dla uczestników reprezentujących 

Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej do wymiany informacji, doświadczeń, nawiązaniu 

kontaktów z osobami ze świata nauki, kultury czy biznesu. 

Mentoring jest partnerską relacją między mistrzem a uczniem. Mistrz przekazuje swoją wiedzę, 

doświadczenie, energię i czas, aby jego uczeń mógł się rozwijać, dążył do samorealizacji i poznania 

samego siebie. Przykładem takiej relacji może być współpraca między wykładowcą a studentem. 

Z ramienia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w konferencji uczestniczyli: Dyrektor Alicja 

Portacha, Tomasz Firus, Teresa Gumołowska, Agnieszka Nejman, Ewelina Sakowicz i  Jadwiga 

Siemiątkowska. 

(TF) 

 

W dniu 25 maja 2022 r. odbył się, zorganizowany przez warszawski odział Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, wyjazd integracyjny do Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich oraz 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Wyjazd był częścią uroczystych 

obchodów Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza.  



 

 

Fot. Magdalena Galus 

 

 

 

 

W Muzeum dyrektor Agata Sobczak z pasją opowiedziała o historii „Domu nad Łąkami” i jego znanych 

mieszkańcach. Deszczowa pogoda pokrzyżowała niestety plany spaceru po muzealnym parku, 

niemniej była to ciekawa i inspirująca wizyta.  

W Bibliotece ciepło i serdecznie, a także bardzo smakowicie, gości przyjęła dyrektor Biblioteki, Izabela 

Bochińska wraz z całym zespołem. Opowiedziano o historii i bieżącej, niezwykle prężnej działalności 

Biblioteki. Oczarowani bibliotekarze zwiedzali wnętrza zaaranżowane z rozmachem i wyobraźnią.  

Na koniec był czas, aby lepiej się poznać i porozmawiać przy kawie i poczęstunku.  

Z Biblioteki Głównej w wyjeździe wzięły udział Agnieszka Gawryś, Katarzyna Araszkiewicz i Magdalena 

Galus. 

(MaG) 

 

W dniach 30-31 maja 2022 r. odbyło się w Sopocie Seminarium "MOST DANYCH - jak skutecznie 

motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie? Spotkanie 

grupy roboczej DSCC-IN PL." Organizatorem była Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej.  

Celem seminarium była wymiana doświadczeń oraz informacji na temat dobrych praktyk w zakresie 

motywowania naukowców do udostępniana danych badawczych w otwartym dostępie oraz 

popularyzowania dorobku naukowego.  



 

 

Seminarium kierowane było przede wszystkim do osób, które pełnią rolę Data Stewardów na swoich 

uczelniach (bibliotekarzy, pracowników działów nauki, naukowców) lub koordynują proces 

przygotowywania i realizacji polityki otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.  

W pierwszym dniu seminarium odbyły się wystąpienia dotyczące otwartych danych. Ciekawą 

prezentację wygłosiła Dr Aneta Pazik-Aybar z Narodowego Centrum Nauki, która w swoim 

wystąpieniu skupiła się na otwartych danych badawczych w polityce NCN. Zaprezentowano także  

w jaki sposób repozytorium może być narzędziem popularyzacji nauki na przykładzie MOSTU Wiedzy. 

Ciekawe wystąpienie dotyczące otwartych monografii zaprezentowała Natalia Wysmyk z Biblioteki 

PG. W drugiej części dnia odbyły się warsztaty, w trakcie których uczestnicy musieli odpowiedzieć 

sobie na pytanie: co motywuje naukowców do udostępniania danych badawczych? Warsztat 

poprowadziła Magdalena Szuflita-Żurawska z Biblioteki PG.  

Drugiego dnia seminarium odbyły się prezentacje uczestników Polskiej Grupy Roboczej Data 

Stewardship Competence Centers PL w podziale na dwa bloki tematyczne (narzędzia i wsparcie 

merytoryczne). Omówiono m. in. w jaki sposób wygląda zarządzanie danymi badawczymi  

na Uniwersytecie Jagiellońskim; jak funkcjonuje zespół konsultacyjny ds. Planu Zarządzania Danymi  

w strukturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; jaka jest rola Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego  

w zarządzaniu danymi badawczymi na Uczelni.  

W seminarium wzięły udział: Magdalena Maciąg, Emilia Nowakowska, Ewelina Sadkowska z Biblioteki 

Głównej.  

(MM) 

2 czerwca 2022 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyły się warsztaty przeznaczone dla 

dyrektorów bibliotek naukowych oraz osób zajmujących się sprawozdawczością i analizami 

funkcjonowania jednostek bibliotecznych. Celem warsztatów był rozwój praktycznych umiejętności 

wykorzystania danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności pozyskiwanych dzięki 

udziałowi w projekcie AFBN. Podczas warsztatów omawiano kluczowe problemy związane  

z wypełnianiem formularzy z danymi. Uczestnicy wskazali na konieczność wprowadzenia kilku zmian 



 

 

w formularzach oraz zwrócili uwagę na elementy wymagające doprecyzowania (nazwy pól, 

objaśnienia). Podczas warsztatów dużą wagę przyłożono do metod analizy danych i wskaźników. 

Przedstawiono projekt narzędzia mającego służyć wizualizacji wskaźników w postaci wykresów 

(arkusz kalkulacyjny), co zostało entuzjastycznie odebrane przez uczestników. Omówiono także 

zagadnienia związane z wyznaczaniem wskaźnika „Satysfakcja użytkowników”.  

Po dwóch latach znacznego ograniczenia funkcjonowania bibliotek (w związku z pandemią COVID-19) 

zostało postawione pytanie: czy użytkownicy powrócili do bibliotek? Zaproszono i zachęcono 

biblioteki szkół wyższych do przeprowadzenia badań satysfakcji użytkowników (ogólnopolska 

inicjatywa) w roku akademickim 2022/23. Warsztaty współprowadziła Edyta Strzelczyk, która 

wygłosiła prezentację pt.: Wskaźnik Satysfakcja użytkowników w projekcie AFBN - wyznaczanie, opis, 

interpretacja.  

3 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, podczas 

którego pracowano nad aktualizacją Porozumienia o współpracy pomiędzy uczelniami 

współpracującymi w projekcie na okres 2023-2028. Dyskutowano także o zmianach, które należy 

wprowadzić do formularzy AFBN (w nawiązaniu do uwag zgłoszonych podczas warsztatów) oraz 

planowanych działaniach na przyszłość: narzędziu do wizualizacji danych, kolejnych warsztatach.  

  

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek 

Naukowych 

Fot. UAM, Poznań 

 

 

 

 

 

 

(ES) 

 



 

 

Dnia 8 czerwca 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Społeczny potencjał 

bibliotek” zorganizowana przez Bibliotekę Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

Konferencja Naukowa składała się z trzech paneli tematycznych, z których każdy opatrzony został 

tytułem adekwatnym do treści wystąpień. 

Podczas 1. sesji poświęconej społecznej odpowiedzialności organizacji, przedstawiono jak biblioteka 

(jako instytucja) bierze odpowiedzialność za społeczność wokół niej zgromadzoną. Oprócz 

Międzynarodowej Normy ISO 26000, która precyzuje postanowienia w zakresie społecznej 

odpowiedzialności, przedstawiono nowoczesne formy angażowania użytkowników w pracę biblioteki, 

co pomaga tworzyć i wzmacniać lokalne więzi, budować pozytywne relacje między instytucją  

a lokalną społecznością. Jednym z działań jest też opracowanie specjalnej ankiety, która miałaby 

pomóc w rozpoznaniu potrzeb użytkowników. 

Sesja 2. pod hasłem „Aktywność kulturotwórcza bibliotek” koncentrowała się na tym, w jaki sposób 

biblioteki mogą krzewić kulturę w środowiskach lokalnych, jak przyciągnąć czytelnika i zachęcić go do 

wzięcia udziału w takich działaniach. 

Natomiast w sesji 3. zatytułowanej „Działalność bibliotek w ochronie i promocji zdrowia” prelegenci 

przybliżali możliwości bibliotek w przeciwdziałaniu skutkom stresu, depresji czy wykluczeniu 

społecznemu (wtórny analfabetyzm). Czytanie książek przyczynia się do poprawy zdrowia 

psychicznego i fizycznego, poprawia jakość życia. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor PUZ we Włocławku dr Robert Musiałkiewicz,  

a patronat medialny zapewniły: SBP, EBIB, Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu oraz 

Zbliżenia Cywilizacyjne. Konferencja odbyła się w formule online za pośrednictwem platformy 

YouTube. 

W konferencji wzięły udział Iwona Moroń-Chmielarska i Agnieszka Nejman. 

(AN) 



 

 

W dniu 9 czerwca 2022 roku odbyło się szkolenie: „Kultura komunikacji elektronicznej i zasady 

poprawnej polszczyzny w pismach urzędowych”, zorganizowane w ramach Projektu „NERW PW. 

Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”. Poprowadziła je dr Milena Hebal-Jezierska z Instytutu 

Slawistyki UW.  

Na szkoleniu przedstawiono zasady, dotyczące m.in.: ortografii, interpunkcji, fleksji, składni oraz cech 

stylu urzędowego.  

Część programu była poświęcona ćwiczeniom praktycznym, pokazującym skomplikowane zasady 

języka polskiego.  

Prowadząca zwróciła uwagę na poprawność zwrotów grzecznościowych, używanych w pismach 

urzędowych i komunikacji elektronicznej. Pokreśliła, że nie należy używać sformułowań takich jak: 

„Witam”, „Dzień dobry”, „Z poważaniem”. Poprawne i zalecane formy to: „ Szanowna Pani (Panie)”, 

„Łączę wyrazy szacunku”, „Z wyrazami szacunku”.  

Poleciła, żeby w przypadku wątpliwości do zastosowanej pisowni korzystać z pomocy najnowszego 

wydania Wielkiego słownika ortograficznego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red.  

E. Polańskiego.  

W szkoleniu uczestniczyły: Agata Komsta, Agnieszka Kowalczyk i Renata Peczyńska. 

(RP) 

 

W sobotę 11 czerwca przed Pałacem Staszica w Warszawie rozpoczął się polonezem w historycznych 

strojach XII Warszawski Piknik Archiwalny. Wydarzeniu towarzyszył minikoncert operowej śpiewaczki 

Anny Marii Adamiak, która oczarowała swym śpiewem przechodniów warszawskich. „Bez kobiet nie 

ma historii” to tytuł tej, tegorocznej, ciekawej, cyklicznej, ogólnodostępnej imprezy. Biblioteka 

Główna Politechniki Warszawskiej zaprezentowała w Sali im. Stanisława Staszica roll-up-y 

poświęcone Grażynie Lipińskiej, niezwykłej osobie, patronce BG PW. Wystawa, przygotowana przez 

Teresę Gumołowską i Natallię Kavalchuk z Oddziału Zbiorów Specjalnych i Tworzenia Zasobów 

Cyfrowych oraz Sławomira Syrka z Oddziału Utrzymania Systemów Bibliotecznych i Obsługi 

Informatycznej, pokazana była obok prac Archiwum Państwowego w Warszawie, które w tym 

miejscu przeprowadzało liczne konkursy z nagrodami. Na pikniku było także dużo stoisk innych 



 

 

instytucji, takich jak archiwa: Akt Nowych, ASP, IPN, Miasta Marki, Prezydenta RP, Sejmu RP, a także 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

Muzeum Harcerstwa, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (Oddział w Warszawie), Stowarzyszenie 

Marki-Pustelnik-Struga, Wojskowe Biuro Historyczne, Towarzystwo Rapperswilskie i in. Tego dnia 

odbywały się też pokazy mody dawnej przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia im. Księżnej Anny 

Jabłonowskiej, warsztaty pisania pismem gotyckim i wykonywania pacynek dla dzieci przez 

pracowników Teatru Maskarada, wykłady i spotkania autorskie m.in. z pisarką, dziennikarką a 

zarazem fotografką i podróżniczką Beatą Pawlikowską. Z informacji uzyskanych od jednej z instytucji, 

która starała się liczyć ludzi rozdając gadżety, organizator dowiedział się, że przez Pałac Staszica 

przewinęło się w ciągu całego dnia ok 2 tys. osób, nie licząc zgromadzonych przed pałacem, gdzie też 

odbywały się wystawy i koncertował także zespół „Zielone Pojęcie”. Prezentację piknikową Biblioteki 

Głównej PW można teraz obejrzeć na trzecim piętrze w Czytelni BG. 

 Fot. Teresa Gumołowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TG) 

W dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostało zorganizowane 

szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu polskich norm i dokumentów 

normalizacyjnych. Szkolenie było wykładem z elementami ćwiczeń w formie testów sprawdzających 

wiedzę kursantów. Kurs został podzielony na sześć bloków tematycznych.  



 

 

Na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące procesu normalizacji, w tym omówiono 

międzynarodowe organizacje normalizacyjne. Ponadto wyszczególniono kwestie prawne dotyczące 

stosowania norm. Następnie przedstawiono oficjalną witrynę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

oficjalną witrynę sklepu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także wyszukiwarkę norm.  

Jedną z głównych sfer działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest edukacja 

społeczeństwa. Głównym celem działalności edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu zagadnień 

normalizacji. Normalizacja jest też powszechna w stosowaniu nowoczesnej technologii, w ekonomii, 

czy też w zarządzaniu jakością żywności. Dzięki szkoleniu pracownicy Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej mogą precyzyjniej doradzić czytelnikom, jaki zakres norm byłby odpowiedni dla ich 

celów i potrzeb. Przerwy między poszczególnymi blokami zostały wykorzystane przez uczestników 

reprezentujących Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej na wymianę zdań z organizatorami,  

a także innymi uczestnikami kursu.  

Z ramienia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w szkoleniu wzięli udział: Agnieszka Bis  

i Tomasz Firus. 

(TF) 

W dniu 21 czerwca 2022 r. bibliotekarze mieli przyjemność zwiedzić z przewodnikiem nowe, 

przebudowane i zmodernizowane czytelnie oraz przestrzenie biblioteczne Biblioteki Narodowej, 

które w lutym tego roku zostały udostępnione czytelnikom. Gości oprowadziła Ewa Potrzebnicka, 

Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, z pasją 

opowiadając o budowie gmachu Biblioteki i jego modernizacji, a także o ochronie i konserwacji 

zbiorów.  

Otwarte po przebudowie czytelnie mają powierzchnię trzykrotnie większą w stosunku  

do poprzedniej, a udostępnia się w nich cztery razy więcej książek. W nowoczesnych i funkcjonalnych 

przestrzeniach, bez barier architektonicznych, Biblioteka udostępnia 10 mln woluminów i 3,6 mln 

obiektów cyfrowych w polona.pl. W otwartej dla wszystkich Czytelni Prasy można bez rejestracji 

przeglądać najnowsze numery gazet i czasopism, korzystać z Internetu oraz cyfrowych zasobów BN. 

W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomienie barku i księgarni.  



 

 

   Fot. Magdalena Galus 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie zostało zorganizowane w kilku terminach przez Zarząd Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich przy Bibliotece Narodowej. Ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną odbyło się 5 lipca, 

po wakacjach planowane są kolejne terminy. 

Czytelnie zwiedzały m.in. Magdalena Galus, Marzenna Grochala, Iwona Moroń-chmielarska i Ewelina 

Sakowicz z Biblioteki Głównej. 

(MaG) 

27 czerwca 2022 r. odbyło się godzinne webinarium skierowane do bibliotek uczestniczących  

w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek (głównie bibliotek publicznych, ale także naukowych  

i pedagogicznych). Celem webinarium była prezentacja narzędzi, które umożliwiają bibliotekom 

samodzielną analizę oraz interpretację wskaźników funkcjonalności wyznaczonych na podstawie 

gromadzonych corocznie danych statystycznych.  

Na stronie internetowej projektu (https://afb.sbp.pl/) znajduje się szereg materiałów ułatwiających 

realizację kluczowych działań, m. in: poradniki, filmy instruktażowe, arkusze kalkulacyjne, narzędzia 

do prezentacji wyników w postaci infografik, pomoce ułatwiające przeprowadzenie badań 

ankietowych i wyznaczenie wskaźnika „Satysfakcja użytkowników”. Przedstawiono także informacje  

o przygotowywanych materiałach do badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek 

publicznych.  

https://afb.sbp.pl/


 

 

Webinarium współprowadziła Edyta Strzelczyk. Uczestniczyło w nim 240 osób. Nagranie  

z webinarium dostępne jest na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=X38bkmesOBQ.  

(ES) 

 

 

Czterogodzinne szkolenie dotyczące badań użytkowników bibliotek przy użyciu metod ilościowych 

oraz jakościowych odbyło się 28 czerwca 2022 r. Spotkanie przeznaczone było głównie dla 

bibliotekarzy z bibliotek publicznych, ponieważ w dużej mierze nawiązywało do specyfiki 

funkcjonowania bibliotek tego typu. Punktem wyjścia była dyskusja na temat tego po co badać 

użytkowników. Wskazano na następujące powody: poznanie użytkowników, ich potrzeb i oczekiwań; 

sprawdzenie obecnego stanu funkcjonowania instytucji; poszukiwanie trendów zmian. Jako 

przyczynek do realizacji badań użytkowników podano szerszy kontekst społeczno-kulturalny 

funkcjonowania bibliotek i ich pogarszającą się sytuację (zamykanie bibliotek, spadek 

zainteresowania czytelnictwem – dane z Głównego Urzędu Statystycznego i Biblioteki Narodowej). 

Prowadząca zwróciła uwagę na konieczność objęcia badaniami nie tylko osób już obecnych  

w bibliotekach (użytkowników), ale także nie-użytkowników, czyli osoby niekorzystające z bibliotek. 

Postawiono pytanie jak ich przyciągnąć do biblioteki i zachęcić do korzystania z jej usług. Podczas 

praktycznej części szkolenia uczestnicy podzieleni na dwie grupy przygotowywali ankiety badające 

użytkowników oraz nie-użytkowników bibliotek. W skrótowej formie podano także przykłady metod 

jakościowych badań użytkowników: sondaż biblioteczny (uliczny), wywiady pogłębione, 

zogniskowane wywiady grupowe, obserwacja, studium przypadku.  

W szkoleniu uczestniczyła Edyta Strzelczyk z Biblioteki Głównej.  

(ES) 

https://www.youtube.com/watch?v=X38bkmesOBQ%20

