
 
 

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I 
INFORMACJĄ 

– 
komunikacja z pracownikami 
naukowymi na  przykładzie 
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jest 

istotą funkcjonowania biblioteki naukowej, 

procesem transferu wiedzy, 
rozpowszechniania informacji,  

poszukiwaniem źródeł informacji,  

wspieraniem procesu uczenia się, 

rodzajem interakcji społecznych i procesem 
komunikowania się bibliotekarza  
z użytkownikiem. 
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Dzielenie się wiedzą i informacją  



Biblioteki naukowe w Polsce 2014-2016 
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Wyszczególnienie Rok Udostępnienia na miejscu Wypożyczenia 

 na zewnątrz 

Użytkownicy 

książki czasopisma książki aktywni 

Biblioteki 

naukowe 

2014 14.879.488 5.931.562 13.386.260 1.482.235 

2015 14.439.508 5.283.290 13.078.124 1.421.757 

2016 11.845.557 4.353.121 12.223.827 1.292.529 

Biblioteki 

szkół wyższych                             

2014 13.289.972 4.572.371 11.179.654 1.217.302 

2015 12.130.658 3.995.476 10.786.974 1.158.075 

2016 10.415.786 3.284.340 9.831.325 1.046.931 

Biblioteki 

szkół technicznych 

2014 1.488.721 971.380 1.607.996 200.751 

2015 1.439.729 843.648 1.980.214 207.530 

2016 1.192.580 661.469 1.546.458 187.930 



 
Biblioteka Politechniki Białostockiej – 

zasoby i użytkownicy 
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 Największa biblioteka naukowo-techniczna w regionie północno-
wschodnim Polski 

 Od 1951 roku zgromadziła ponad 400 tysięcy zbiorów 
 Dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych 
 System biblioteczny ALEPH  od 1995 r. , a od roku 2016 również 

wyszukiwarka naukowa Primo 
Wolny dostęp do zbiorów i wypożyczenia z czytelni 
 Specjalistyczne oprogramowanie dla studentów  
 378 miejsc dla czytelników, 19  pokoi do pracy indywidualnej lub 

zespołowej (72 miejsca) 
 107 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu  
 Skanery smoobsługowe i płaskie, self-check, wrzutnia 



Odwiedziny i udostępnienia zbiorów w Bibliotece PB 
w latach 2013-2017 
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Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

Odwiedziny  170.501 176.332 160.625 144.294 141.062 

Udostępnienia na miejscu  - 
książki 

84.246 74.044 70.350 57.231 44.998 

Udostępnienia na miejscu -
czasopisma 

31.819 24.633 17.801 13.854 11.447 

Wypożyczenia na zewnątrz 67.628 92.660 80.146 65.396 59.727 

Liczba pobranych dokum. 

elektronicznych 

83.402 174.448 142.060 154.109 123.541 

Liczba udostępnionych 

pokoi pracy 

4.116 5.154 4.922 4.790 4.676 



na etapie gromadzenia zbiorów; 

podczas wizyt w agendach udostępniania 
zbiorów; 

w Oddziale Informacji Naukowej podczas 
rejestracji publikacji w Bazie publikacji i dorobku 
artystycznego pracowników i doktorantów PB; 

poprzez stronę domową biblioteki – strefa 
pracownika; 

 

 
Docieranie do naukowców  

odbywa się : 
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ankiety i zapytania kierowane do 
pracowników drogą elektroniczną, np. ocena 
szkoleń, badanie satysfakcji itp.; 

bezcenne osobiste relacje zawodowo-
koleżeńskie; 

informowanie o nowych numerach czasopism 
i ich zawartości;  

specjalistyczne szkolenia tradycyjne i online. 
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Docieranie do naukowców c.d. 



Informacja spersonalizowana, mająca na celu: 

potrzebę upowszechnienia i lepsze 
wykorzystanie czasopism specjalistycznych; 

upowszechnienie wiedzy o czasopismach 
dostępnych online w wersji Open Access; 

pomoc przy śledzeniu nowości pojawiających 
się w prasie naukowej i branżowej; 

racjonalizację wydatków ponoszonych na 
prenumeratę prasy. 
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 Informowanie 
 o nowych numerach czasopism 



Dla pracowników: 
 Elektroniczne źródła informacji  

 Wyszukiwarka PRIMO i jej funkcjonalności 

 Skuteczne wyszukiwanie cytowań 

Dla doktorantów: 
 Źródła informacji naukowej: biblioteczne, bibliograficzne, 

pełnotekstowe 

 Wyszukiwanie informacji i przygotowanie publikacji naukowych 

Dla dyplomantów: 
 Metody i techniki gromadzenia literatury do prac dyplomowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem polskich i zagranicznych baz danych 
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Specjalistyczne szkolenia 
prowadzone przez bibliotekarzy 



 

Organizowane przez Bibliotekę PB 
 a prowadzone przez przedstawicieli  firm – dostawców baz 

np. Web of Science, Scopus, EBSCO, EMIS 

 

szkolenia online 

 szkolenia tradycyjne 
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Inne specjalistyczne szkolenia 



 

 

Mała liczba odwiedzin 

Spadek zainteresowania zbiorami tradycyjnymi 

Użytkownicy zamiast czytelników 

Bibliotekarz jako dostarczyciel informacji i 
specjalista od komunikacji społecznej 
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BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI 
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Dziękuję za uwagę! 
 

m.czyzewska@pb.edu.pl 
tel.: 85 746 93 29 

Biblioteka Politechniki Białostockiej 
15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 16 

mailto:m.czyzewska@pb.edu.pl

