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Dostêp
Dostêp do
do informacji
informacji oo orzecznictwie
orzecznictwie polskich
polskich s¹dów
s¹dów1
Informacja o orzeczeniach jest rodzajem informacji prawnej, rozumianej jako ka¿da informacja o faktach maj¹cych (lub mog¹cych mieæ) znaczenie prawne niezale¿nie od tego,
czy zawarta jest w tekstach aktów prawnych, tekstach wyk³adni czy tekstach doktryny
prawa. Dokonano krótkiego przegl¹du istniej¹cych na gruncie polskiego prawa rodzajów
orzeczeñ s¹dowych wraz z omówieniem ich struktury informacyjnej. Wskazano dostêpne
Ÿród³a informacji o orzecznictwie z podzia³em na: tradycyjne (urzêdowe i nieurzêdowe
zbiory orzecznictwa oraz serie wydawnicze) oraz elektroniczne (komercyjne i niekomercyjne systemy informacji prawnej). Artyku³ zosta³ wzbogacony o ocenê kompletnoœci systemów informacyjnych w odniesieniu do orzecznictwa.
Access to information about case law. Information about case law is a type of legal information, defined as every information that has (or may have) meaning in law, which
does not matter if it comes from legislation, judicial interpretations or legal doctrine. In
the article it was done short review of Polish types of judgements including the explaination of their information structure. There were also shown available case law sources
which were divided into types: traditional (official and unofficial case law collections
and series) and electronic (commercial and non-commercial law information systems).
The article includes also the completness graduation of the information systems in relation to court’s decissions. The graduation was based on the author’s research which was
done especially for this project.
Informacja o orzeczeniach jest rodzajem informacji
prawnej. Mo¿e byæ rozumiana jako ka¿da informacja
o faktach maj¹cych, lub mog¹cych mieæ, znaczenie
prawne niezale¿nie od tego, czy pochodzi z tekstów
aktów prawnych, wyk³adni czy te¿ doktryny prawa
[44]. Problematyka dostêpu do tej specjalistycznej
kategorii informacji wpisuje siê w interdyscyplinarny
nurt badañ z pogranicza prawa, informacji naukowej
i informatyki okreœlanych mianem informatyki prawniczej. Informatykê prawnicz¹ czêsto postrzega siê
jako dyscyplinê pomocnicz¹ prawa, jednak wkracza
ona równie¿ w obszar zainteresowañ informacji naukowej (zw³aszcza w zagadnienia zwi¹zane z informa-
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cj¹ specjalistyczn¹ oraz z systemami informacyjnymi).
Zwi¹zek powy¿szych dziedzin dostrze¿ono w Polsce
pod koniec lat szeœædziesi¹tych XX wieku2. Wybitny
prawnik Jerzy Kurcyusz wskaza³ w 1979 r. zakres
tematyczny tej nowej ga³êzi nauki i uzna³, ¿e odnosi
siê ona m.in. do takich dzia³añ jak:

1

W artykule pomiêto kwestiê orzecznictwa s¹dów niepañstwowych, trybuna³ów, bêd¹cych samodzielnymi organami konstytucyjnymi pañstwa oraz
decyzji administracyjnych.
2
Pierwsza wa¿na publikacja zapowiadaj¹ca rozwój dyscypliny zwi¹zanej
z przep³ywem informacji o prawie w Polsce to [33].
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— tworzenie prawa (legislacji) za pomoc¹ nowoczesnych metod;
— doskonalenie porz¹dku prawnego w pañstwie
przez zastêpowanie tradycyjnych urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do zarz¹dzania, nowoczesnymi systemami
elektronicznymi rejestruj¹cymi, prowadz¹cymi
statystykê i planowanie;
— umacnianie prawa i walka z przestêpczoœci¹ za
pomoc¹ zmodernizowanych metod osobopoznawczych i kryminalistycznych;
— stosowanie prawa przez automatyzowanie orzecznictwa;
— wiedza o prawie, orzecznictwie i o literaturze prawniczej [25, s. 8].
Informatyka prawnicza XXI wieku realizuje ju¿ nieco
inne zadania, choæ niektóre pozostaj¹ wci¹¿ aktualne.
Istniej¹ zaawansowane systemy lepiej lub gorzej uporz¹dkowanej informacji prawnej – akty normatywne,
orzecznictwo i doktryna s¹ coraz czêœciej dostêpne
bezp³atnie w Internecie. Komunikacja miêdzy organami pañstwowymi (ustawodawca, s¹dy) a odbiorcami
prawa staje siê bardziej skomputeryzowana choæ jeszcze daleka od idea³u. Dzia³aj¹ elektroniczne i internetowe wokandy. Petenci w s¹dach korzystaj¹ z infomatów. Mo¿liwe s¹ przes³uchania na odleg³oœæ oraz elektroniczny dozór skazanych. Powstaj¹ pierwsze e-s¹dy3
a wraz z nimi pierwsze e-orzeczenia.
Mimo prac w tym kierunku, wci¹¿ nie funkcjonuj¹
„inteligentne” systemy automatycznego rozstrzygania.
Nie wiadomo, czy kiedykolwiek da siê wyeliminowaæ
pierwiastek ludzki w procesie podejmowania decyzji
dotycz¹cej cz³owieka. Wraz z postêpem technologicznym wy³aniaj¹ siê równie¿ nowe kwestie zwi¹zane
z bezpieczeñstwem i wiarygodnoœci¹ informacji prawnej. Cel, jakim jest porz¹dkowanie dokumentów – których forma, treœæ oraz mo¿liwoœci udostêpniania stale
ewoluuj¹ – to tak¿e temat nadal aktualny.
Dokumenty bêd¹ce przedmiotem badañ informatyki prawniczej s¹ bardzo ró¿norodne, jednak mo¿na
wyró¿niæ spoœród nich grupy o podobnej strukturze.
Jedn¹ z takich grup jest kategoria orzeczeñ s¹dowych,
które ze wzglêdu na swój spo³eczny wymiar s¹ istotnym elementem prawa i komunikacji w³adzy s¹downiczej z obywatelem.
3

E-s¹dy, elektroniczne s¹dy – od 1 stycznia 2010 r. jest to nowy sposób
postêpowania przed s¹dem w nieskomplikowanych rodzajach spraw, np.
w postêpowaniu upominawczym, które odbywa siê za poœrednictwem
Internetu i przy zastosowaniu takich œrodków jak podpis elektroniczny,
elektroniczne orzeczenie i dorêczenie.

4

Definicja i rodzaje orzeczeñ s¹dowych
W polskim prawie cywilnym orzeczenie s¹dowe to
rodzaj decyzji s¹du rozstrzygaj¹cy o prawach stron
w odniesieniu do zg³oszonego ¿¹dania, która ostatecznie i autorytatywnie rozwi¹zuje sprawê zawis³¹ przed
s¹dem [14, s. 26; 15]. Wed³ug Encyklopedii prawa ta
czynnoœæ procesowa s¹du mo¿e dotyczyæ zarówno istoty rozpoznawanej sprawy (orzeczenie merytoryczne)
jak i samego toku postêpowania albo pewnych kwestii
wpadkowych w nim wystêpuj¹cych (orzeczenie niemerytoryczne) [11, s. 447]. Wynika z tego, ¿e orzeczenie s¹dowe sensu largo mo¿na postrzegaæ jako czynnoœæ (rozstrzyganie, orzekanie) oraz jako przedmiot
(dokument). W pierwszym ujêciu mo¿e byæ rozumiane jako element postêpowania s¹dowego wyra¿ony
w formie decyzji s¹du, prezentuj¹cy jego wolê i powoduj¹cy skutki prawne. W drugim aspekcie orzeczenie
mo¿na rozpatrywaæ jako wytworzony na mocy prawa,
oficjalny, utrwalony komunikat s¹du, skierowany do
konkretnych odbiorców (stron postêpowania s¹dowego), który w wersji zanonimizowanej mo¿e byæ dostêpny dla ogó³u w charakterze informacji publicznej.
W doktrynie prawa funkcjonuje wiele ujêæ orzeczenia
s¹dowego, jak na przyk³ad:
— norma, która reguluje konkretn¹ sytuacjê [14,
s. 29];
— zdarzenie prawne [14, s. 29] (cywilnoprawne [30,
s. 294]);
— fakt prawny [27, s. 40];
— akt jurysdykcyjny [14, s. 30];
— ostateczna decyzja s¹du bêd¹ca wynikiem rozpoznania sprawy [14, s. 32];
— czynnoœæ konwencjonalna s¹du [14, s. 33].
Powy¿sze definicjê s¹ jednak nieprzydatne w kontekœcie niniejszego artyku³u, który – w za³o¿eniu autorki –
ma dotyczyæ wy³¹cznie ujêcia dokumentalnego. Mimo
wysokiego stopnia sformalizowania[20, s. 95] przepisy
prawa nie podaj¹ definicji legalnej samego orzeczenia
s¹du, wskazuj¹c jedynie jego rodzaje, tj. postanowienia, wyroki, uchwa³y S¹du Najwy¿szego (SN) i Naczelnego S¹du Administracyjnego (NSA), nakazy zap³aty,
wpisy do ksi¹g wieczystych.
Nale¿y pokreœliæ jednak dwie rzeczy. Po pierwsze,
powy¿szy katalog orzeczeñ nie jest przejrzysty [14,
s. 34] i mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci w œwietle
struktury i zawartoœci tych dokumentów. Przynale¿noœæ decyzji s¹du do kategorii orzeczeñ okreœlaj¹ akty
normatywne o randze ustaw:
— Kodeks postêpowania cywilnego (KPC) [36],
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PRAWO
ADMINISTRACYJNE
PFORMALNE
- s¹dy administracyjne

PRAWO KARNE
PROCESOWE

PRAWO CYWILNE
PROCESOWE

- s¹dy powszechne
- S¹d Najwy¿szy
- s¹dy wojskowe

- s¹dy powszechne
- S¹d Najwy¿szy

POSTANOWIENIE
WYROK
NAKAZ ZAP£ATY
WPIS DO KSIÊGI WIECZYSTEJ
UCHWA£A SN i NSA
ZARZ¥DZENIE

Rysunek 1. Rodzaje orzeczeñ s¹dowych w systemie prawa procesowego
ród³o: Opracowanie w³asne.

— Kodeks postêpowania karnego (KPK) [42],
— Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia
[39],
— Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi [41],
— Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym [37].
Niejasna jest zw³aszcza sytuacja z takimi rodzajami
wypowiedzi s¹du jak zarz¹dzenia4, które choæ s¹ bardzo podobne w budowie do wyroków i postanowieñ,
nie maj¹ potwierdzenia statusu orzeczenia w przepisach prawa. Po drugie, ró¿nice w budowie i zawartoœci
orzeczeñ s¹dowych wystêpuj¹ nie tylko pomiêdzy poszczególnymi ga³êziami prawa procesowego (przyk³adowo, w prawie administracyjnym formalnym w ogóle
nie funkcjonuj¹ nakazy zap³aty jako orzeczenia), ale
równie¿ w samych ga³êziach prawa (na przyk³ad w samym tylko prawie cywilnym procesowym wyrok ró¿ni
siê znacz¹co od wpisu do ksiêgi wieczystej).
Rysunek 1 prezentuje zale¿noœci pomiêdzy ga³êziami prawa procesowego a poszczególnymi rodzajami
orzeczeñ. Przerywana linia otoku wskazuje na kwestie
niejasne.
Najczêœciej stosowanym rodzajem wypowiedzi
s¹du s¹ postanowienia [16, s. 7-8]. To orzeczenia
4

Zarz¹dzenia zalicza siê, co prawda, do kategorii wypowiedzi s¹du, ale nie
do decyzji maj¹cych moc aktów jurysdykcyjnych. Por. [14, s. 35, 43-48].
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o charakterze procesowym lub nieprocesowym wydawane w sytuacjach, gdy przepisy nie przewiduj¹ wydania wyroku. Mog¹ zapaœæ w toku rozprawy albo po jej
przeprowadzeniu. Pod wzglêdem formalnym przypominaj¹ wyroki, w zwi¹zku z czym stosuje siê wobec
nich przepisy dotycz¹ce wyroków [36, art. 361]. Maj¹
one jednak mniej solenn¹ formê ni¿ wyrok [2, s. 105],
co przejawia siê chocia¿by w braku symboliki pañstwowej na dokumencie (tj. wizerunku or³a w koronie
oraz inwokacji do Rzeczypospolitej Polskiej).
W³aœciwym celem postêpowania przed s¹dem jest
jednak wyrok. Og³asza siê go po zamkniêciu rozprawy
i po naradzie. Wystêpuje w ka¿dym typie kultury
prawnej, st¹d zapewne bywa definiowany jako modelowa postaæ rozstrzygniêcia [26, s. 141] w procesie cywilnym, karnym i administracyjnym, zawieraj¹ca stanowcze rozstrzygniêcie spornego stosunku lub stwierdzenie winy lub niewinnoœci albo jako orzeczenie
s¹du rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty [5, s. 167],
czyli merytoryczne.
Uchwa³y SN oraz NSA mimo, ¿e nie rozstrzygaj¹
spraw, lecz w¹tpliwoœci prawne [44, s. 283] równie¿
mo¿na uznaæ za orzeczenia s¹dowe. Argumentami
przemawiaj¹cymi za takim podejœciem s¹ przepisy zawarte w ustawie o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi [41, art. 49], KPK [42, art. 441], KPC
[36, art. 390] oraz struktura informacyjna tych dokumentów.
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Nakaz zap³aty to orzeczenie, które zas¹dza dochodzone roszczenie i zapada w wyniku uwzglêdnienia
powództwa. Rozstrzyga w sposób merytoryczny, co do
istoty sprawy, czyli nale¿y do orzeczeñ merytorycznych. Nakaz zap³aty zosta³ usankcjonowany jako orzeczenie s¹dowe 1 lipca 2000 r. na mocy nowelizacji
KPC [38, art. 3531 oraz 3532]. W odniesieniu do tego
typu decyzji s¹du, podobnie jak w przypadku postanowieñ, stosuje siê przepisy przewidziane dla wyroków.
Najbardziej odbiegaj¹cym od charakterystyki typowego orzeczenia s¹dowego jest wpis do ksiêgi wieczystej wydawany w postêpowaniu wieczystoksiêgowym
[4]. Paradoksalnie wpisem mo¿e byæ równie¿ wykreœlenie z ksiêgi wieczystej [36, art. 636]. Rozstrzygniêcie to ma dwojak¹ naturê – jest zarazem aktem jurysdykcyjnym i czynnoœci¹ techniczn¹ dokonywan¹ przez
s¹d, co reguluj¹ odrêbne przepisy o ksiêgach wieczystych i hipotece [43; 31]. Wpisy do ksi¹g wieczystych
nie s¹ uzasadniane.
Struktura informacyjna
modelowego orzeczenia s¹dowego
Opis struktury informacyjnej orzeczenia s¹dowego
zostanie zaprezentowany na przyk³adzie modelowej
postaci rozstrzygniêcia, czyli wyroku, Wyrok sk³ada
siê z dwóch zasadniczych czêœci: sentencji i uzasadnienia5. Sentencja, zawieraj¹ca formu³ê rozstrzygniêcia, jest kluczowym elementem ka¿dej decyzji s¹dowej, natomiast uzasadnienie pe³ni funkcjê „s³u¿ebn¹”
wobec niej [23, s. 94].
Zgodnie z przepisami zawartymi w KPC sentencja
wyroku, która tworzy zr¹b g³ówny orzeczenia, powinna zawieraæ nastêpuj¹ce informacje (podane w okreœlonej kolejnoœci):
— okreœlenie s¹du, sêdziów, protokolanta oraz prokuratora (je¿eli bra³ udzia³ w sprawie);
— datê i miejsce rozpoznania sprawy;
— datê wydania wyroku;
— wskazanie stron;
— oznaczenie przedmiotu sprawy;
— rozstrzygniêcie s¹du.
Szczegó³ow¹ zawartoœæ sentencji oraz krótk¹ charakterystykê jej poszczególnych elementów prezentuje
Tabela 1.
Sentencja (poza sygnatur¹ akt oraz nag³ówkiem)
powinna byæ zapisana w formie jednego zdania i zakoñczona podpisami wszystkich cz³onków sk³adu
5

W praktyce sporz¹dzanie pisemnego uzasadnienia jest sporadyczne.

6

orzekaj¹cego. Podpisy musz¹ siê znaleŸæ na orzeczeniu bezwzglêdnie. W doktrynie i orzecznictwie istnieje
pogl¹d, ¿e orzeczenie niepodpisane to orzeczenie „nieistniej¹ce” (non existens) [3].
Uzasadnienie nie zawsze znajduje siê w orzeczeniu. Najkrócej je definiuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e jest
to czêœæ orzeczenia s¹dowego, która zawiera powody
rozstrzygniêcia zawartego w sentencji. Uzasadnianie
wyroków pe³ni dwie zasadnicze funkcje: merytoryczn¹ (informowanie stron o motywach rozstrzygniêcia)
oraz kontroln¹ (umo¿liwia kontrolê sêdziów, którzy
wydali orzeczenie) [17, s. 41].
Sk³ada siê z dwóch g³ównych czêœci: podstawy faktycznej rozstrzygniêcia oraz podstawy prawnej rozstrzygniêcia. Dodatkowo mo¿e zawieraæ czêœæ wstêpn¹ o charakterze opisowym i wprowadzaj¹cym, nazywan¹ równie¿ czêœci¹ historyczn¹ (opis dotychczasowego przebiegu sprawy, w tym miêdzy innymi: ¿¹dania powoda i ich uzasadnienie, obronê pozwanego
i jego zarzuty i inne fakty, które mog¹ mieæ znaczenie
dla sprawy). W podstawie faktycznej k³adzie siê nacisk na omówienie postêpowania dowodowego, ewentualnych domniemañ i wa¿nych dla sprawy faktów.
Cechuje siê ona stanowczym tonem wypowiedzi i unika cytowania lub streszczania wypowiedzi uczestników sprawy. W podstawie prawnej natomiast nastêpuje przywo³anie w³aœciwych przepisów prawnych, które
s¹d konfrontuje ze stanem faktycznym (tzw. subsumcja) i z jednoczesnym okreœleniem skutków prawnych.
Element ten mo¿e równie¿ zawieraæ odniesienia do
ustalonego w tej materii lub popularnego orzecznictwa.
Uzasadnienie musi byæ podpisane przez sêdziów.
Procedurê i wyj¹tki od tej zasady reguluj¹ przepisy.
Z elementów formalnych poœwiadczaj¹cych legalnoœæ
orzeczenia na uwagê zas³uguj¹ równie¿ pieczêcie
urzêdowe s¹dów. Pieczêæ s¹du jest okr¹g³a i widnieje
na niej wizerunek or³a w koronie w œrodku oraz napis
prezentuj¹cy nazwê i siedzibê s¹du na otoku. Brak
pieczêci, analogicznie jak podpisów, powoduje niewa¿noœæ orzeczenia. Przyk³adowy wyrok (bez uzasadnienia) zosta³ zaprezentowany na Rysunku 2.
ród³a informacji o orzeczeniach
ród³a informacji o orzeczeniach mo¿na klasycznie
podzieliæ na tradycyjne i elektroniczne. Wœród tych
pierwszych znajd¹ siê:
— zbiory urzêdowe;
— zbiory nieurzêdowe;
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Dostêp do informacji o orzecznictwie polskich s¹dów
Tabela 1. Charakterystyka elementów sentencji wyroku
1.

— Sygnatura akt sprawy – kombinacja liter i cyfr, z której mo¿na wydobyæ informacje o wydziale s¹du
(ewentualnie jego sekcjach), który rozpatruje sprawê, oznaczeniu repertorium6, do którego
przyporz¹dkowano sprawê, numerze pod którym sprawa jest zapisana w repertorium, roku za³o¿enia
akt7.

2.

— Wizerunek or³a w koronie (tylko w przypadku wyroków)

3.

— Nag³ówek „wyrok” z oznaczeniem jego rodzaju i uroczyst¹ inwokacj¹ do Rzeczypospolitej Polskiej
(wynika to z przepisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi: „S¹dy
i Trybuna³y wydaj¹ wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” [24, art. 174].

4.

— Data i miejsce wydania wyroku

5.

— Oznaczenie s¹du i wydzia³u, w którym wydano wyrok poprzez wskazanie nazwy s¹du oraz miejsca
jego siedziby.

6.

— Wykaz cz³onków sk³adu orzekaj¹cego: ³awników, protokolanta. Przy nazwiskach mog¹ pojawiæ siê
stopnie naukowe. Imiona ³awników zapisuje siê w formie inicja³u.

7.

— Wskazanie prokuratora, jeœli bra³ udzia³ w sprawie – podaje siê jego stanowisko s³u¿bowe i afiliacjê,
tj. nazwê prokuratury, której jest reprezentantem.

8.

— Data i miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia.

9.

— Wskazanie stron – powoda („z powództwa”) i pozwanego („przeciwko”). Nale¿y podaæ pe³ne imiona
i nazwiska stron lub pe³n¹ nazwê organizacji.

Rubrum

— Zwiêz³e oznaczenie przedmiotu sprawy, np.: „o zap³atê”, „o ochronê dóbr osobistych”, „o wpisanie
10. do rejestru dzienników i czasopism”, „o ukaranie grzywn¹”. W przypadku wiêcej ni¿ jednego roszczenia
nale¿y wymieniæ je wszystkie w okreœlonej kolejnoœci.
— Formu³a sentencji, inaczej tenor, to najwa¿niejszy jej element, bêd¹cy œcis³ym rozstrzygniêciem
11. o ¿¹daniach stron. W tenorze stosuje siê bardzo sformalizowane rozpoznawalne s³ownictwo, np.:
„oddala”, „ustala”, „zas¹dza”, „postanawia”, po którym nastêpuje dalsza czêœæ wypowiedzi.

Dictum

— Podpisy wszystkich cz³onków sk³adu orzekaj¹cego. W przypadku odpisu wyroku mo¿na znaleŸæ
12. informacjê o tym, ¿e dokument jest odpisem oraz notatkê, ¿e w³aœciwe podpisy znajduj¹ siê na oryginale
(informacja ta potwierdzona jest pieczêci¹ i podpisem urzêdnika).
— Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e cz³onek sk³adu orzekaj¹cego ma w¹tpliwoœci co do rozstrzygniêcia, wówczas
13. zg³asza zdanie odrêbne. Jest to równie¿ odnotowywane na orzeczeniu wzmiank¹ (do wyboru): „vs”
(votum separatum), „cvs” (cum voto separato), „zd. odr.” (zdanie odrêbne) przy jego nazwisku.
ród³o: Opracowanie w³asne.

— inne Ÿród³a (np. wydawnictwa „przypadkowe”, serie wydawnicze).
ród³ami elektronicznymi bêd¹ g³ównie zautomatyzowane systemy informacyjne udostêpniaj¹ce orzecznictwo. Mog¹ one funkcjonowaæ samoistnie (np. Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych) albo
jako modu³y w ramach wielkich systemów informacji
prawnej (modu³ Orzecznictwo w Systemie Informacji
Prawnej LEX).
6

To rodzaj ksiêgi biurowej s¹du. Por. [45].
Przyk³ad: Sygn. akt I C 997/07 (I – wydzia³ I s¹du; C – oznaczenie dla
spraw cywilnych wszczêtych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku s¹du polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
997 – numer nadany w toku rejestracji sprawy; /07 – rok za³o¿enia akt
2007).
7
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Zbiory urzêdowe, nieurzêdowe
oraz inne Ÿród³a informacji
Zbiory urzêdowe – nazywane czasem od kolorów
ok³adek „kolorowym” orzecznictwem – s¹ wydawane na mocy ustawy o SN [37] oraz ustawy o ustroju
s¹dów administracyjnych [40] i zawieraj¹ najwa¿niejsze krajowe rozstrzygniêcia s¹dów. Zalicza siê
tu:
— Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna
(OSNC), tzw. „zielone” orzecznictwo;
— Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna:
Zbiór Dodatkowy, tzw. „szare” orzecznictwo;
— Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Pracy,
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych
(OSNP), tzw. „bia³e” orzecznictwo;
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- Sygnatura akt

Sygn. akt IV P 361/09

- Wizerunek or³a w koronie

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 kwietnia 2009 r.

- Nag³ówek wskazuj¹cy
rodzaj orzeczenia wraz
z inwokacj¹ do RP
- Data wydania wyroku

S¹d Rejonowy w Zabrzu Wydzia³ IV Pracy
w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
SSR Magdalena Kowal
£awnicy:
Stanis³awa Nowak,
Helena Kocot
Protokolant:
Ewelina Kurek

- Oznaczenie s¹du i wydzia³u

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r.
na rozprawie,

- Data i miejsce rozpoznania
sprawy

sprawy z powództwa: Andrzeja Dzielickiego,
przeciwko: Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu
w Zabrzu,

- Strony postêpowania
(powód i pozwany)

o przywrócenie do pracy i zap³atê wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy,

- Przedmiot postêpowania

1.
przywraca powoda Andrzeja Dzielickiego do pracy
u pozwanego: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
w Zabrzu na dotychczasowych warunkach,
2.
zas¹dza od pozwanego na rzecz powoda wynagrodzenie za
czas pozostawania bez pracy w kwocie 1.500 z³ (jeden tysi¹c piêæset
z³otych), pod warunkiem podjêcia pracy przez powoda, w terminie
7 dni od dnia uprawomocnienia wyroku,
3.
zas¹dza od pozwanego na rzecz powoda kwotê 60.00 z³
(szeœædziesi¹t z³otych), tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego,
4.
nakazuje pobraæ od pozwanego na rzecz Skarbu Pañstwa
(S¹du Rejonowego w Zabrzu) kwotê 225 z³ (dwieœcie dwadzieœcia
piêæ z³otych), tytu³em op³aty od pozwu od obowi¹zku uiszczenia
której powód by³ zwolniony.
Podpisy

- Tenor

- Sk³ad orzekaj¹cy
i protokolant

Pieczêæ urzêdowa

- Pieczêæ urzêdowa i podpisy

sk³adu orzekaj¹cego (ew.
dodatkowe adnotacje)

Rysunek 2. Schemat przyk³adowego wyroku
ród³o: Opracowanie w³asne.

— Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Karna i
Wojskowa (OSNKW), tzw. „czerwone” orzecznictwo;
— Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego
i wojewódzkich s¹dów administracyjnych (ONSA),
tzw. „¿ó³te” orzecznictwo.
Co ciekawe, mimo ¿e s¹ to zbiory urzêdowe wydawane
pod auspicjami s¹dów, ich wydawaniem zajmuj¹ siê
komercyjne instytucje, np. wydawnictwo LexisNexis
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czy redakcja miesiêcznika skierowanego do œrodowiska adwokackiego – Palestra.
Informacja sygnalizuj¹ca publikacjê orzeczeñ
w którymœ z powy¿szych zbiorów jest zamieszczana
w dostêpnym on-line Biuletynie S¹du Najwy¿szego [1]
w formie tzw. tez z orzecznictwa. S¹ to krótkie – subiektywne, nie maj¹ce charakteru urzêdowego –
streszczenia orzeczeñ zawieraj¹ce najwa¿niejsz¹ myœl,
zasadê wynikaj¹c¹ z rozstrzygniêcia.
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Dostêp do informacji o orzecznictwie polskich s¹dów
Nieliczne s¹dy umo¿liwiaj¹ dostêp do wydanych
przez siebie orzeczeñ za poœrednictwem lokalnych
biuletynów. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e im ni¿sza instancja, tym mniejsze prawdopodobieñstwo, ¿e s¹d
publikuje swoj¹ wytwórczoœæ na stronie internetowej.
Zdarzaj¹ siê jednak przypadki s¹dów rejonowych
i okrêgowych, które na bie¿¹co prowadz¹ wykazy
orzeczeñ wraz z odsy³aczami do ich pe³nych tekstów
lub tez. Dotyczy to zw³aszcza decyzji posiadaj¹cych
uzasadnienia. Ponadto – na mocy ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów [35, art. 32] – do publikacji swojego orzecznictwa z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów s¹ zobligowane: S¹d Okrêgowy
w Warszawie, s¹d apelacyjny rozpatruj¹cy odwo³ania
od orzeczeñ tego¿ S¹du Okrêgowego oraz S¹d Najwy¿szy w sprawach dotycz¹cych kasacji orzeczeñ wskazanego s¹du apelacyjnego. Publikatorem przewidzianym
dla rozstrzygniêæ tych s¹dów jest Dziennik Urzêdowy
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [10]
wydawany przez Prezesa UOKiK.
Orzecznictwo w formie skróconej do tez, ale za to
czêsto wzbogaconej o glosy do orzeczeñ, czyli naukowe komentarze do orzecznictwa pisane przez ekspertów, jest obecne równie¿ na ³amach wielu czasopism
nie posiadaj¹cych statusu zbiorów urzêdowych. Mo¿na spotkaæ dwa warianty takiej obecnoœci:
— na ³amach czasopisma istnieje dzia³ / rubryka / dodatek poœwiêcony orzecznictwu, np. dzia³ Z orzecznictwa Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego w miesiêczniku Pañstwo i Prawo, dzia³ Orzecznictwo
w kwartalniku Prawo i Medycyna, wk³adka
Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Monitorze Prawa Pracy;
— czasopismo jest w ca³oœci poœwiêcone orzecznictwu na dany temat, np. Orzecznictwo w Sprawach
Ochrony Danych Osobowych, Orzecznictwo S¹dów
w Sprawach Gospodarczych, Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego, Glosa – Przegl¹d Prawa Gospodarczego8.
Je¿eli chodzi o czêstotliwoœæ ukazywania siê tych wydawnictw, to w wiêkszoœci s¹ to miesiêczniki, rzadziej
kwartalniki. Coraz czêœciej obok wersji drukowanej
pojawiaj¹ siê elektroniczne wersje czasopism dostêpne w ramach wielkich systemów informacji prawnej.
Przegl¹danie tych materia³ów odbywa siê najczêœciej
w trybie on-line bez mo¿liwoœci (przynajmniej teoretycznie) zapisywania artyku³ów na dysku prywatnego
komputera.
Wœród innych tradycyjnych Ÿróde³ informacji prezentuj¹cych orzecznictwo mo¿na wymieniæ m.in. cza-

ISSN 1230-5529

sopisma, które Wojciech Wiewiórowski podczas konferencji „Zarz¹dzanie informacj¹ w nauce”9, okreœli³
mianem „Ÿróde³ przypadkowych”. Prelegent zaliczy³
do tej kategorii znane dzienniki o szerokim krêgu odbiorców Gazetê Prawn¹ i Rzeczpospolit¹, z których
okazjonalnie mo¿na uzyskaæ informacje o orzecznictwie i komentarzach do niego. Wa¿n¹ rolê w dostêpie
do orzecznictwa odgrywaj¹ serie wydawnicze, np.
Zbiory Orzecznictwa Becka (C.H. Beck) lub Orzecznictwo (Wolters Kluwer), na które sk³adaj¹ siê wydawnictwa zwarte dotycz¹ce w¹skich zagadnieñ, np.
Prawo zamówieñ publicznych: orzecznictwo albo
Ustawa o drogach publicznych: orzecznictwo: wzory
aktów prawnych.
Polskie zautomatyzowane systemy
informacyjne dotycz¹ce orzecznictwa
W kontekœcie rozwa¿añ na temat systemów udostêpniaj¹cych orzecznictwo bardzo wyraŸnie zarysowuje siê podzia³ na systemy niekomercyjne, dzia³aj¹ce
pod egid¹ pañstwa oraz komercyjne. Wœród polskich
systemów zawieraj¹cych informacjê o orzecznictwie
mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce10:
a) systemy niekomercyjne (pañstwowe):
— Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych (NSA) [7];
— Supremus (SN) [34];
— Portal Podsystemu Dostêpu do Centralnej Bazy
Danych Ksi¹g Wieczystych [29] (Ministerstwo
Sprawiedliwoœci);
b) systemy komercyjne:
— System Informacji Prawnej Lex (Wolters Kluwer);
— Legalis (C.H. Beck);
— LexPolonica (LexisNexis);
— Infor Lex (Infor Expert);
— Amba Lex (Nowe Media);
— System Informacji Komputerowej Polskie Prawo
(Wydawnictwo Polskie Prawo);
8

Ca³e czasopismo zawiera glosy do wybranych orzeczeñ s¹dów ró¿nych
instancji.
9
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarz¹dzanie informacj¹ w nauce” zosta³a zorganizowana w Katowicach 19-20 listopada 2008 r. przez
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Œl¹skiego oraz Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wojciech
Wiewiórowski wyg³osi³ na niej referat pt. „Orzeczenie s¹dowe jako Ÿród³o
informacji naukowej”.
10
Stan na grudzieñ 2010.
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— Serwis Informacji Prawnej Kwantum (Wydawnictwo Kwantum).
Oferuj¹ one najczêœciej pe³ne teksty orzeczeñ w postaci zanonimizowanej i tezy z orzecznictwa.
W kwestii orzecznictwa administracyjnego najbardziej znacz¹ce zasoby posiada – powsta³a z inicjatywy
Prezesa NSA, który w 2007 r. na³o¿y³ na poszczególne
s¹dy administracyjne obowi¹zek wprowadzania wydawanych przez nie orzeczeñ – Centralna Baza Orzeczeñ
S¹dów Administracyjnych. System ten zawiera orzeczenia NSA oraz wojewódzkich s¹dów administracyjnych (WSA) i posiada dwa modu³y: pe³ny udostêpniany sêdziom i niektórym pracownikom s¹dów administracyjnych oraz zanonimizowany dostêpny publicznie w Internecie.
Wpisów do ksiêgi wieczystej najlepiej szukaæ
w podsystemie Centralnej Bazy Danych Ksi¹g Wieczystych udostêpnionej na stronach internetowych
Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Jest on efektem dzia³añ podjêtych w 2003 r. przez Ministra Sprawiedliwoœci [32] w celu uruchomienia nowego systemu
komputerowych ksi¹g wieczystych. Przegl¹danie jest
mo¿liwe przez Internet po podaniu numeru ksiêgi
wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej
(sk³ada siê on z czteroznakowego kodu wydzia³u,
w³aœciwego numeru ksiêgi wieczystej i cyfry kontrolnej). Liczba ksi¹g wieczystych w bazie w czerwcu
2010 r. wynosi³a ok. 12,1 mln [19]. Najwiêksz¹ liczb¹
zdigitalizowanych ksi¹g mog³o pochwaliæ siê województwo mazowieckie, inne pozostawa³y doœæ daleko
w tyle.
Orzecznictwo SN choæ formalnie rzecz ujmuj¹c
nie ma charakteru Ÿród³a prawa, to odgrywa ogromn¹ rolê w kszta³towaniu siê praktyki wyk³adania
i stosowania przepisów. S¹d ten, chocia¿by ze
wzglêdu na rangê swojego orzecznictwa, powinien
dbaæ o to, aby wszystkie jego orzeczenia by³y dostêpne dla zainteresowanych. Niestety tak nie jest.
Na jego stronie internetowej mo¿na znaleŸæ dwa
wa¿ne Ÿród³a informacji:
— Najwa¿niejsze bie¿¹ce orzecznictwo zawieraj¹ce
niestety wy³¹cznie uchwa³y SN oraz inne „wêz³owe” orzeczenia izb,
— Supremus – bazê o zró¿nicowanym dla poszczególnych izb zasiêgu chronologicznym: Izba Cywilna
(2000-2010), Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych (1993-2010), Izba Karna (2000-2010), Izba Wojskowa (1999-2010).
Proces wyszukiwania w bazie jest utrudniony i ograniczony do kryteriów: sygnatura, data wydania, nazwis-
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ko sêdziego sprawozdawcy, adres publikacyjny, forma
orzeczenia, izba s¹du. Du¿ym minusem jest brak
mo¿liwoœci segregowania orzeczeñ w oparciu o kryterium przedmiotu sprawy.
Pewne kontrowersje mo¿e równie¿ budziæ fakt, ¿e
Supremus – narzêdzie tworzone pod egid¹ samego
S¹du Najwy¿szego – w porównaniu do komercyjnych
systemów informacji prawnej zawiera najmniej orzeczeñ! Dla przyk³adu, udostêpnia on tylko oko³o 13%
zasobów systemu LexPolonica (on-line)11. Praktycznie
niemo¿liwe jest znalezienie starszych orzeczeñ, a bie¿¹ce orzecznictwo publikowane jest tylko w czêœci.
Spoœród systemów oferuj¹cych orzecznictwo na zasadach komercyjnych jednym z najbardziej znanych
jest System Informacji Prawnej LEX. W najobszerniejszej wersji o nazwie Omega zawiera on nie tylko orzeczenia publikowane w zbiorach urzêdowych i nieurzêdowych, ale równie¿ rozstrzygniêcia niepublikowane
(tj. takie, dla których system LEX jest pierwszym miejscem publikacji). Wyró¿nia go najwiêksza liczba orzeczeñ s¹dów powszechnych (apelacyjnych, okrêgowych
i rejonowych). Podobnymi do niego, zarówno pod
wzglêdem liczby jak i rodzaju udostêpnianych orzeczeñ, komercyjnymi Ÿród³ami informacji prawnej s¹
systemy Legalis oraz LexPolonica. Drugi z nich mo¿e
pochwaliæ siê najwiêksz¹ liczb¹ orzeczeñ SN. Na tle
powy¿szych narzêdzi wyró¿nia siê stosunkowo nowy,
lecz rozwijaj¹cy siê niezwykle dynamicznie, system
o nazwie Infor Lex, który pozostawia w tyle konkurencjê w zakresie orzecznictwa administracyjnego. Trzeba
jednak podkreœliæ, ¿e ¿aden z powy¿szych systemów
nie dorównuje pod tym wzglêdem niekomercyjnej
Centralnej Bazie Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych.
Zestawienie zawartoœci najbardziej znacz¹cych systemów prezentuje Tabela 2.
Unijne zautomatyzowane systemy
informacyjne dotycz¹ce orzecznictwa
Ciekawa jest równie¿ kwestia dostêpu do polskiego
orzecznictwa w odniesieniu do multinarodowych systemów informacji prawnej dzia³aj¹cych w Unii Europejskiej. Polska jest cz³onkiem Wspólnoty od 1 maja
2004 r., wiêc mo¿na domniemywaæ, ¿e jej orzecznictwo jest dostêpne w ramach istniej¹cych systemów.
Analiza wykaza³a, ¿e teza ta jest jednak nieprawdziwa.
Autorka przebada³a siedem miêdzynarodowych baz
danych:
11

LexPolonica: 75967, Supremus: 9887. Dane z 28.01.2011 r.
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Dostêp do informacji o orzecznictwie polskich s¹dów
Tabela 2. Zawartoœæ najwa¿niejszych systemów informacji prawnej udostêpniaj¹cych polskie orzecznictwo12
LexPolonica Maxima
+ Prawo UE

Legalis Baza +
wszystkie modu³y

Lex Omega + Prawo
Europejskie

InforLex
Expert Plus

S¹d Najwy¿szy

75967

65626

50286

13204

S¹dy administracyjne

102557

118768

76889

191636

S¹dy powszechne

11329

9200

12122

919

189853

193594

139297

205759

RAZEM

Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych

Supremus

–

9887

591271

–

S¹d Najwy¿szy
S¹dy administracyjne
ród³o: Opracowanie w³asne.

a) systemy niekomercyjne:
— Common Portal of National Case Law [8] (Sieæ Prezesów S¹dów Najwy¿szych Pañstw Cz³onkowskich
Unii Europejskiej – Network of the Presidents of
the Judicial European Supreme Courts);
— Dec.Nat [9] i Jurifast [22] (Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwy¿szego S¹downictwa Administracyjnego Unii Europejskiej – Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union);
— FRA [13] (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej – European Union Fundamental Rights
Agency);
— JURE [21] (Komisja Europejska);
— IARLJ [18] (Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Sêdziów Orzekaj¹cych w Sprawach UchodŸczych –
International Association of Refugee Law Judges);
b) komercyjne:
— Caselex (Caselex s.a.r.l.).
Common Portal of National Case Law13 dzia³a w ramach wspó³pracy prezesów s¹dów najwy¿szych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i umo¿liwia
przeszukiwanie orzecznictwa tych pañstw. Posiada
dwie wersje publiczn¹ (dostêp do niej odbywa siê jedynie w jêzykach narodowych) oraz wersjê dla u¿ytkowników zarejestrowanych (zapewnia dostêp w dowolnym jêzyku, przy czym t³umaczenia s¹ niestety
sporz¹dzane automatycznie).
Systemy Dec.Nat i Jurifast s¹ tworzone przez Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwy¿szego S¹downic12

Na podstawie analizy rekordów w systemach on-line przeprowadzonej
28.01.2011 r. (poza systemem InforLex, który by³ analizowany
02.12.2010 r.).
13
W wolnym t³umaczeniu Wspólny Portal Orzecznictw Krajowych.
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twa Administracyjnego Unii Europejskiej. Udostêpniaj¹ rozstrzygniêcia odnosz¹ce siê jedynie do prawa
wspólnotowego:
— Jurifast – udostêpnia pytania prejudycjalne skierowane do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, orzeczenia bêd¹ce ich efektem oraz orzeczenia
s¹dów krajowych tworzone na ich podstawie;
— Dec.Nat – zawiera odniesienia do orzeczeñ krajowych oraz analizy tych orzeczeñ przygotowane
przez Dyrekcjê Badañ i Dokumentacji Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Orzeczenia s¹ udostêpniane w jêzyku oryginalnym,
wraz ze streszczeniem w jêzykach angielskim i francuskim.
System FRA jest baz¹ Agencji Praw Podstawowych
Unii Europejskiej. Zawiera orzecznictwo krajowe
zwi¹zane z kwestiami dyskryminacji w pañstwach
Unii Europejskiej. Rozstrzygniêcia s¹ prezentowane
w postaci krótkich opisów (niektóre posiadaj¹ pe³ne
teksty).
Baza JURE tworzona przez Komisjê Europejsk¹
umo¿liwia dostêp do orzecznictwa Unii Europejskiej
i jej pañstw cz³onkowskich dotycz¹ce spraw cywilnych
i handlowych oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ w innych pañstwach ni¿ pañstwo, w którym wydano orzeczenie, a tak¿e orzecznictwo dotycz¹ce wa¿nych konwencji miêdzynarodowych. Wszystkie decyzje s¹du s¹ zamieszczone w jêzyku oryginalnym oraz
skrótowo w jêzykach: angielskim, niemieckim, francuskim.
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Sêdziów Orzekaj¹cych w Sprawach UchodŸczych patronuje systemowi
IARLJ odnosz¹cemu siê orzecznictwa w sprawach
azylowych wielu pañstw cz³onkowskich UE i innych
krajów [12].
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Wartym przeanalizowania elektronicznym Ÿród³em
informacji jest komercyjny system Caselex (wydawany
przez Caselex s.a.r.l.). Gromadzi on rozstrzygniêcia
s¹dów poszczególnych pañstw Unii Europejskiej oraz
krajów nale¿¹cych do Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu. Zakres tematyczny bazy skupia siê
wokó³ takich zagadnieñ jak: spó³ki, konkurencja, konsumenci, praca, ochrona œrodowiska, swoboda poruszania siê, technologie informacyjno-komunikacyjne,
w³asnoœæ intelektualna, ubezpieczenia spo³eczne, zamówienia publiczne oraz miêdzynarodowe prawo prywatne [6]. Zasiêg chronologiczny bazy to – w odniesieniu do orzecznictwa krajowego – 1 stycznia 2000
roku. Ka¿de orzeczenie jest prezentowane w dwóch
wersjach jêzykowych: oryginalnej oraz angielskiej.
Tabela 3. Zawartoœæ polskich orzeczeñ s¹dowych w systemach
informacyjnych Unii Europejskiej.
Liczba orzeczeñ 2011

Liczba orzeczeñ 200814

Common Portal of
National Case Law

0

0

Dec.Nat

80

24

Jurifast

15

8

FRA

4

1

JURE

2

0

IARLJ

1

1

Caselex

brak danych15

28

Analiza rekordów (Tabela 3) wykaza³a, ¿e obecnoœæ polskich orzeczeñ w powy¿szych systemach informacji prawnej jest œladowa. Nie ma znaczenia, czy
s¹ to Ÿród³a komercyjne czy te¿ nie. Najbardziej dziwi
jednak zupe³ny brak Polski w metawyszukiwarce
Common Portal of National Case Law. Wszystkie kraje
(poza £otw¹), które podobnie jak Polska w 2004 r.
przyst¹pi³y do Unii Europejskiej, s¹ ju¿ tam dostêpne.
Podsumowanie
Dostêp do orzecznictwa polskich s¹dów jest niejednolity. Najlepiej prezentuje siê kwestia orzecznictwa administracyjnego. Za spraw¹ Centralnej Bazy Orzeczeñ
S¹dów Administracyjnych u¿ytkownik ³atwo i bez ograniczeñ finansowych dotrze do wytwórstwa NSA i woje14
15

Na podstawie [28].
Autorka wci¹¿ czeka na odpowiedŸ od wydawcy systemu.
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wódzkich s¹dów administracyjnych. Mo¿na prognozowaæ, ¿e w chwili, gdy proces migracji ksi¹g wieczystych
do Centralnej Bazy Danych Ksi¹g Wieczystych siê zakoñczy, bêdzie to drugie bezp³atne, niekomercyjne i unikatowe Ÿród³o informacji o szczególnym typie orzeczeñ
s¹dowych jakim s¹ wpisy do ksi¹g wieczystych.
Bardzo Ÿle przedstawia siê natomiast kwestia dostêpu do orzeczeñ S¹du Najwy¿szego oraz s¹dów ni¿szych instancji. O ile te drugie nie wywieraj¹ znacz¹cego wp³ywu na praktykê stosowania prawa, to
orzecznictwo S¹du Najwy¿szego odgrywa tu niezwykle
donios³¹ rolê. Taka praktyka dziwi tym bardziej, ¿e
s¹d ten od 2000 r. posiada wewnêtrzny, intranetowy
system informacyjny, zawieraj¹cy kompletny zakres
informacji o orzecznictwie. Paradoksalnie najwiêcej
orzeczeñ tej najwa¿niejszej instytucji s¹downiczej
udostêpnia komercyjna baza LexPolonica.
Niezbyt dobrze wygl¹da równie¿ kwestia dostêpnoœci polskiego orzecznictwa w systemach informacyjnych
Unii Europejskiej. Mimo, ¿e Polska jest jej cz³onkiem od
oœmiu lat sprawy zwi¹zane z informacj¹ na temat jurysdykcji nadal nie zosta³y w³aœciwie uporz¹dkowane.
G³ównymi barierami w dostêpie do decyzji polskich
s¹dów zagranic¹ s¹ ich fizyczna niedostêpnoœæ oraz niska jakoœæ orzecznictwa spowodowana niejasnymi kryteriami selekcji dokumentów na potrzeby systemów.
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Celem artyku³u jest charakterystyka Ÿróde³ informacji normalizacyjnej. Analizie poddane zosta³y typologie tych Ÿróde³ dostêpne w polskiej literaturze fachowej oraz zaproponowana zosta³a w³asna typologia, obejmuj¹ca zasoby elektroniczne. Omówione zosta³y dokumentalne i niedokumentalne Ÿród³a informacji normalizacyjnej o zasiêgu krajowym,
europejskim i miêdzynarodowym. Wœród Ÿróde³ dokumentalnych wyró¿nione zosta³y
dokumenty normatywne, organizacyjno-prawne oraz informacyjne. W ka¿dej z grup
scharakteryzowane zosta³y rodzaje dokumentów lub podane zosta³y ich przyk³ady.
Sources of information on standards – typologies and characteristic. The aim of the
article is to present sources of information on standards. Typologies presented in polish
professional literature were analyzed. Author formulated her own typology, taking into
account electronic resources. Documental and non-documental sources of national, European and international coverage were discussed. Groups of normative, informative, organizational and legal documents were distinguished. Types or examples of documents
were characterized in each group of information sources.
Normalizacja pe³ni wa¿n¹ rolê we wspó³czesnym
œwiecie, ³¹cz¹c przestrzeñ techniki, regulacje prawne
i œrodowisko biznesu. Normy stanowi¹ istotny element
pobudzania konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci,
wspomagaj¹ usuwanie barier handlowych, zapewniaj¹
bezpieczeñstwo i odpowiedni¹ jakoœæ produktów i us³ug, a przez ustalanie powszechnie stosowanych symboli i wyjaœnianie terminów u³atwiaj¹ porozumiewanie siê. Bez tych uzgodnieñ œwiat by³by pe³en ró¿norodnych, niekompatybilnych ze sob¹ urz¹dzeñ, a w
¿yciu codziennym panowa³by chaos. Pojêcie normalizacji jest tak powszechnie stosowane, ¿e jego znaczenie ka¿dy móg³by interpretowaæ inaczej. Ogólnie mo¿emy powiedzieæ, ¿e zmierza ona od ró¿norodnoœci do
uporz¹dkowania w jakiejœ dziedzinie. Warto tutaj
wspomnieæ, ¿e jest to dzia³alnoœæ dobrowolna i nikt
nie jest zmuszany do stosowania norm, jednak korzyœci z niej p³yn¹ce zachêcaj¹ do uczestniczenia w tym
procesie. Obowi¹zuj¹ca ustawa normalizacj¹ nazywa
„dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu uzyskanie optymalnego,
w danych okolicznoœciach, stopnia uporz¹dkowania
w okreœlonym zakresie, poprzez ustalenie postanowieñ przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotycz¹cych problemów istniej¹cych
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lub mo¿liwych do zaistnienia” [29]. Nale¿y tu zaznaczyæ, i¿ jest to dzia³alnoœæ obejmuj¹ca opracowywanie,
wydawanie i rozpowszechnianie stosowania dokumentów normalizacyjnych. Dzia³alnoœæ ta jednak nie
by³aby tak wszechobecna, nie by³oby zapotrzebowania
na normy, gdyby nie dobrze zorganizowany system informacyjny. W systemie tym organizacje normalizacyjne prowadz¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹ i promuj¹c¹,
opracowuj¹, przechowuj¹ i udostêpniaj¹ ró¿nego rodzaju dokumenty. Informacja normalizacyjna pe³ni w
tym systemie szereg wa¿nych funkcji [28, s. 110-113],
wœród których najwa¿niejsz¹ jest funkcja informacyjno-prawna. Polega ona na dostarczaniu i upowszechnianiu wiadomoœci o treœci regu³ postêpowania technicznego, obowi¹zuj¹cych w produkcji, dystrybucji
i konsumpcji towarów i us³ug [28, s. 112]. Bez informowania o prowadzonych pracach normalizacyjnych,
opracowanych normach i innych podejmowanych
dzia³aniach, u¿ytkownicy norm nie wiedzieliby o ich
istnieniu, a ca³a dzia³alnoœæ normalizacyjna nie mia³aby znaczenia. Artyku³ ma na celu przeanalizowanie
grup dokumentów normalizacyjnych, dokonanie ich
charakterystyki ze szczególnym uwzglêdnieniem form
elektronicznych. Zamierzeniem jest tak¿e opracowa-
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ród³a informacji normalizacyjnej – typologia i charakterystyka
nie typologii Ÿróde³ informacji normalizacyjnej, gdy¿
w literaturze przedmiotu brak jest ich aktualnego podzia³u oraz sprawdzenie dostêpnoœci tych Ÿróde³.
Czym zatem jest informacja normalizacyjna? Najkrócej mo¿na j¹ uj¹æ jako informacjê o dokumentach
normalizacyjnych. W S³owniku terminologicznym informacji naukowej wyjaœniono i¿ jest to informacja
o normach, zaleceniach normalizacyjnych i projektach
norm oraz o piœmiennictwie dotycz¹cym zagadnieñ
normalizacyjnych [26, s. 54]. Zbli¿one wyjaœnienie
terminu poda³ Wojciech Piróg na IV Krajowej Naradzie Normalizacyjnej. Informacj¹ normalizacyjn¹
okreœli³ informacjê o normach i publikacjach dotycz¹cych norm i zagadnieñ zwi¹zanych z ich opracowaniem i zagospodarowaniem [20, s. 233]. Z kolei Maria
Próchnicka termin ten scharakteryzowa³a w dwóch
ujêciach – w¹skim i szerokim. W w¹skim ujêciu zosta³a ona ograniczona do czynnoœci obejmuj¹cych dokumentowanie norm oraz informowanie o obowi¹zuj¹cych normach i zachodz¹cych zmianach. W drugim
ujêciu rozumienie informacji normalizacyjnej poszerzone zosta³o o zagadnienia dotycz¹ce projektowania
norm, instytucji odpowiedzialnych za ustanawianie
norm, regulacji prawnych w zakresie normalizacji,
wspó³pracy miêdzynarodowej w tej dziedzinie, konferencji i szkoleñ dotycz¹cych normalizacji, klasyfikacji
norm [24, s. 269-270]. Przedstawione szerokie ujêcie
w pe³ni odzwierciedla wszystkie formy tej informacji,
wskazuj¹c jednoczeœnie jej Ÿród³a, które zostan¹ omówione w tym artykule.
Typologia Ÿróde³ informacji normalizacyjnej
ród³em informacji w informacji naukowej okreœla
siê dokument, z którego pochodzi dana informacja
[27, s. 317]. W szerszym znaczeniu mog¹ to byæ tak¿e
dokumenty, osoby lub instytucje, czyli wszelkie obiekty, które umo¿liwiaj¹ zaspokojenie okreœlonych potrzeb informacyjnych [26, s.130]. ród³em informacji
normalizacyjnej w rozumieniu drugiej definicji s¹ dokumenty normalizacyjne, ale te¿ systemy informacyjne, ró¿nego rodzaju instytucje normalizacyjne i prowadzona przez te organizacje dzia³alnoœæ informacyjna. Analiza serwisów internetowych europejskich
i miêdzynarodowych organizacji normalizacyjnych
wskazuje na tendencjê wyró¿niania dwóch grup Ÿróde³ informacji normalizacyjnej – dokumentów normatywnych oraz innych publikacji, najczêœciej o charakterze informacyjnym. Taki podzia³ jest jednak zbyt
ogólny, dlatego autorka postanowi³a podj¹æ próbê
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opracowania dok³adniejszej typologii Ÿróde³ tej informacji.
W polskiej literaturze mo¿na odnaleŸæ dwa szczegó³owe podzia³y Ÿróde³ informacji normalizacyjnej.
Pierwsz¹ z nich przedstawi³ Edward Kierski na ³amach czasopisma „Normalizacja”. W ramach dokumentów, jakie by³y gromadzone w Centralnym Oœrodku Informacji Normalizacyjnej i Metrologicznej, wyró¿ni³ piêæ grup:
— dokumentacjê normatywno-techniczn¹, do której
zaliczy³ normy krajowe, zagraniczne i miêdzynarodowe, zalecenia normalizacyjne, karty informacyjne o opracowaniach typizacyjno-unifikacyjnych
oraz inne ustalenia normatywne;
— dokumenty organizacyjno-prawne, czyli dzienniki
urzêdowe, statuty, porozumienia miêdzynarodowe
itp.;
— dokumentacjê planistyczno-sprawozdawcz¹, która
objê³a programy prac normalizacyjnych, plany
roczne, wieloletnie i perspektywistyczne, sprawozdania z dzia³alnoœci instytucji normalizacyjnych,
protoko³y z obrad organizacji miêdzynarodowych;
— literaturê normalizacyjn¹, a w niej ksi¹¿ki, czasopisma, wytyczne metodyczne, prace naukowo-badawcze, analizy normalizacyjne;
— wydawnictwa informacyjne, wœród których autor
wymieni³ katalogi norm, biuletyny, katalogi wyrobów, foldery, plakaty [16, s. 23].
Z kolei Józef Mrówka dokumenty normalizacyjne podzieli³ na dwie grupy: dokumentów podstawowych
i pomocniczych. Do pierwszej z nich zaliczy³:
— normy krajowe (Polskie Normy – PN, Normy Bran¿owe – BN, Normy Zak³adowe – ZN) i miêdzynarodowe (normy ISO i RWPG);
— zalecenia normalizacyjne;
— Dziennik Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar;
— Biuletyn PKNMiJ.
W grupie dokumentów pomocniczych znalaz³y siê:
— Katalogi Polskich Norm i Norm Bran¿owych;
— Informator o zmianach w zbiorze PN;
— miesiêcznik „Normalizacja”;
— normy zagraniczne i katalogi tych norm;
— zagraniczne czasopisma normalizacyjne;
— okresowe sprawozdania normalizacyjne;
— inne wydawnictwa normalizacyjne np. ksi¹¿ki, broszury, foldery, plakaty [18, s. 7-8].
Typologia zaprezentowana przez Józefa Mrówkê
pozwala w ³atwy sposób odró¿niæ dokumenty normatywne, których opracowywanie jest celem dzia³alnoœci
normalizacyjnej od dokumentów pomocniczych,
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wspieraj¹cych lub promuj¹cych t¹ dzia³alnoœæ.
Edward Kierski w swoich rozwa¿aniach poszed³
o krok dalej, gdy¿ zamiast ogólnej grupy dokumentów
pomocniczych, podzieli³ je na cztery dodatkowe kategorie zwi¹zane z ró¿nymi formami aktywnoœci organizacji normalizacyjnych. Obie typologie daj¹ rozeznanie w obszernych Ÿród³ach informacji normalizacyjnej, ale ze wzglêdu na czas, w którym by³y opracowane, w pewnym stopniu zdezaktualizowa³y siê.
Czêœæ wymienianych typów dokumentów ju¿ nie istnieje, a na ich miejsce pojawi³y siê nowe, elektroniczne
formy.
Przyjmuj¹c szersze rozumienie Ÿróde³ informacji
mo¿na podzieliæ je na dwie grupy: dokumentalne
i niedokumentalne. ród³a niedokumentalne obejmuj¹ instytucje normalizacyjne, jednostki œwiadcz¹ce
us³ugi informacyjne oraz ró¿nego rodzaju wydarzenia
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ normalizacyjn¹, np. konferencje, warsztaty, szkolenia.
Do Ÿróde³ dokumentalnych zaliczyæ mo¿na:
— dokumenty normatywne – czyli dokumenty ustalaj¹ce zasady, wytyczne lub charakterystyki odnosz¹ce siê do ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci lub ich
wyników; do tej grupy zaliczyæ mo¿na: normy krajowe, zagraniczne, regionalne i miêdzynarodowe,
specyfikacje techniczne, porozumienia warsztatowe, raporty techniczne, przepisy, kodeksy postêpowania;
— dokumenty organizacyjno-prawne, w tym sprawozdawcze – ustawy, rozporz¹dzenia, porozumienia
miêdzynarodowe, strategie rozwoju, roczne sprawozdania itp., a tak¿e wewnêtrzne serwisy internetowe wspomagaj¹ce prace normalizacyjne;
— wydawnictwa informacyjne – ksi¹¿ki i czasopisma
o tematyce normalizacyjnej, katalogi norm, broszury informacyjne, bazy danych, strony WWW organizacji normalizacyjnych.
Dawniej Ÿród³a dokumentalne mia³y przede wszystkim postaæ drukowan¹, obecnie wspó³istniej¹ lub s¹
zastêpowane wersj¹ elektroniczn¹. Najczêœciej w postaci cyfrowej wystêpuj¹ wydawnictwa informacyjne,
gdy¿ taka forma umo¿liwia dostêp do nich wiêkszej
liczbie odbiorców przy mniejszych kosztach. Niektóre
drukowane katalogi norm zosta³y ju¿ zast¹pione bazami danych dostêpnymi w sieci WWW lub s¹ publikowane na p³ytach CD. Tak¿e dokumenty sprawozdawcze coraz czêœciej dostêpne s¹ w Internecie. Odbiorcy
dokumentów normatywnych maj¹ ju¿ mo¿liwoœæ zdecydowania, czy chc¹ dokument na noœniku papierowym czy elektronicznym.
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ród³a dokumentalne
ród³a dokumentalne stanowi¹ obszerny zbiór dokumentów normatywnych i innych publikacji. Dokumenty normatywne s¹ celem dzia³alnoœci normalizacyjnej, gdy¿ to ich dostêpnoœæ gwarantuje realizacjê
zadañ stawianych przed normalizacj¹. Dokumenty organizacyjno-prawne s¹ w pewnym stopniu efektem
ubocznym tej dzia³alnoœci, gdy¿ ich opracowanie ma
na celu sprawne funkcjonowanie i zarz¹dzanie organizacjami normalizacyjnymi. Z kolei wydawnictwa informacyjne pe³ni¹ wa¿n¹ rolê popularyzatorsk¹, informuj¹c na czym normalizacja polega, zachêcaj¹c do
uczestnictwa w jej pracach i podkreœlaj¹c korzyœci p³yn¹ce ze stosowania dokumentów normalizacyjnych.
Podstawowy dokument normatywny – norma
Za podstawowe Ÿród³o informacji normalizacyjnej
zgodnie uznawane s¹ normy. Jest to najliczniejsza, a
jednoczeœnie najwa¿niejsza grupa dokumentów powstaj¹cych w wyniku prac normalizacyjnych. Norma
to „dokument przyjêty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowa¿nion¹ jednostkê organizacyjn¹, ustalaj¹cy – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnosz¹ce siê do ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci lub ich wyników i zmierzaj¹cy do uzyskania optymalnego stopnia uporz¹dkowania w okreœlonym zakresie” [29].
Poniewa¿ norm powstaje bardzo du¿o i dotycz¹ one
ró¿norodnych zagadnieñ, mo¿na wyró¿niæ kilka grup
tych dokumentów. W literaturze przedmiotu mo¿na
spotkaæ dwa podzia³y: ze wzglêdu na treœæ i ze wzglêdu
na zakres obowi¹zywania. Tradycyjny podzia³ ze wzglêdu na treœæ obejmowa³ normy przedmiotowe, znaczeniowe, czynnoœciowe, klasyfikacyjne i mieszane [17, s.
58-68]. Podzia³ tych dokumentów, zawarty w normie
PN-EN 45020:2009, wyró¿nia ich odmienne typy:
— normê podstawow¹, obejmuj¹c¹ szeroki zakres zagadnieñ lub zawieraj¹c¹ ogólne postanowienia dotycz¹ce jednej okreœlonej dziedziny; mo¿e to byæ
norma do bezpoœredniego wykorzystania b¹dŸ
mieæ zastosowanie do opracowywania nowych
norm;
— normê terminologiczn¹, która dotyczy terminów i
zawiera zwykle tak¿e ich definicje oraz, w niektórych przypadkach, odpowiednie objaœnienia, ilustracje, przyk³ady itp.;
— normê badañ, obejmuj¹c¹ metody badañ, w niektórych przypadkach uzupe³nion¹ innymi postanowie-
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niami, np. dotycz¹cymi pobierania próbek, wykorzystania metod statystycznych, kolejnoœci badañ;
— normê wyrobu, okreœlaj¹c¹ wymagania, które powinny byæ spe³nione przez wyrób lub grupê wyrobów w celu zapewnienia ich funkcjonalnoœci;
— normê procesu, okreœlaj¹c¹ wymagania, które powinny byæ spe³nione przez proces w celu zapewnienia jego funkcjonalnoœci;
— normê us³ugi, okreœlaj¹c¹ wymagania, które powinny byæ spe³nione w celu zapewnienia jej funkcjonalnoœci;
— normê interfejsu, okreœlaj¹c¹ wymagania dotycz¹ce kompatybilnoœci wyrobów lub systemów
w miejscach ich wzajemnego ³¹czenia;
— normê danych (do dostarczenia), zawieraj¹c¹ wykaz w³aœciwoœci, dla których powinny byæ podane
wartoœci lub inne dane w celu dok³adnego okreœlenia wyrobu, procesu lub us³ugi.
Nowy podzia³ wprowadzi³ kilka istotnych zmian do typologii treœciowej norm. Zlikwidowane zosta³y normy
klasyfikacyjne, a pojawi³y siê normy podstawowe,
interfejsu i danych. Norma czynnoœciowa zosta³a
zast¹piona przez normy badañ, procesu i us³ugi,
a norma przedmiotowa zosta³a w pewnym stopniu
zast¹piona przez normê wyrobu. Podzia³ ten dobrze
odzwierciedla dziedziny i zagadnienia dla których
opracowywane s¹ normy.
Ze wzglêdu na zakres obowi¹zywania mo¿na wyró¿niæ normy miêdzynarodowe, regionalne i krajowe. Normy miêdzynarodowe przyjmowane s¹ przez miêdzynarodowe organizacje normalizacyjne (ISO, IEC), a regionalne przez regionalne organizacje normalizacyjne. W
przypadku Polski s¹ to dokumenty przyjête przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN, CENELEC
i ETSI i oznaczone symbolem PN-EN. Normy krajowe
tworzone s¹ przez krajowe jednostki normalizacyjne np.
PKN w Polsce, DIN w Niemczech, czy BSI w Wielkiej
Brytanii. Polska Norma jest norm¹ krajow¹, przyjêt¹
w drodze konsensu i zatwierdzon¹ przez krajow¹ jednostkê normalizacyjn¹, powszechnie dostêpn¹, oznaczon¹ symbolem PN [29]. Mo¿e byæ ona wprowadzeniem normy europejskiej lub miêdzynarodowej, a wprowadzenie to mo¿e nast¹piæ w jêzyku orygina³u.

wywany jest na otwartych warsztatach poza Komitetem Technicznym, najczêœciej powstaje dla zagadnieñ zwi¹zanych z szybko rozwijaj¹cymi siê
technologiami i obowi¹zuje nie d³u¿ej ni¿ 3 lata od
opublikowania;
— Specyfikacja Techniczna (TS) – ma na celu przedstawienie informacji o cechach przedmiotu dokumentu, istotnych dla rozwoju rynku, podanie u¿ytkownikom wytycznych w zakresie w³aœciwoœci lub
metod badañ, wprowadzenie eksperymentalnych
w³aœciwoœci lub technologii lub opublikowanie
wyników prac nad projektem normy w przypadku
niedostatecznego poparcia projektu w g³osowaniu;
— Raport Techniczny (TR) – stanowi uzupe³nienie
informacji zawartych w normie;
— Specyfikacja Powszechnie Dostêpna (PAS) – publikowana przez ISO lub IEC na pilne zapotrzebowanie rynku, poprzedza Specyfikacjê Techniczn¹ lub
normê;
— Przewodnik (Guide) – zawieraj¹cy zbiór zasad, metod lub wytycznych jako pomoc przy opracowywaniu norm [23];
— Dokument Harmonizacyjny (HD) – taka sama charakterystyka, jak dla normy europejskiej, ale nie
ma obowi¹zku opublikowania identycznej normy
krajowej [5];
— Raport Specjalny ETSI (SR) – publikowany przez
Komitet Techniczny w ró¿nych celach, mo¿e to byæ
dokument „wirtualny”, generowany dynamicznie
przy internetowym zapytaniu do bazy danych;
— Specyfikacja Grupowa ETSI (GS) – dokument tworzony przez Grupê Specyfikacji Przemys³owych [10];
— Miêdzynarodowe Porozumienie Robocze (IWA) –
dokument opracowywany na warsztatach ISO,
a nie przez Komitet Techniczny [14].
Dokumenty normatywne, które zosta³y zestawione w
tabeli 1 razem z instytucjami je opracowuj¹cymi, stanowi¹ podstawowe Ÿród³o informacji dla wszystkich
zainteresowanych stron w zakresie normowania danego zagadnienia. Zawieraj¹ postanowienia i regu³y postêpowania w konkretnej kwestii, okreœlaj¹ wymagania
dla produktów i us³ug, a tak¿e instrukcje dla osób
uczestnicz¹cych w opracowywaniu tych dokumentów.

Pozosta³e dokumenty normatywne

Dokumenty organizacyjno-prawne

Obok norm publikowane s¹ tak¿e inne dokumenty,
wœród których wyró¿niæ mo¿na:
— Porozumienie Warsztatowe (CWA) – zawiera uzgodnienia techniczne, porady i informacje, opraco-

Grupa dokumentów organizacyjno-prawnych reguluje i usprawnia dzia³alnoœæ normalizacyjn¹. Mo¿na tu
wyró¿niæ ustawy, rozporz¹dzenia, porozumienia miêdzynarodowe, strategie rozwoju i sprawozdania roczne.
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Tabela 1. Dokumenty normalizacyjne i instytucje opracowuj¹ce
ród³o: Opracowanie w³asne

Polski system normalizacyjny funkcjonuje zgodnie
z Ustaw¹ z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o normalizacji
oraz kilkoma rozporz¹dzeniami i zarz¹dzeniami [21].
Europejsk¹ normalizacjê reguluje miêdzy innymi Rezolucja Rady z 28 paŸdziernika 1999 roku o roli normalizacji w Europie [7] oraz Ogólne wytyczne dla
wspó³pracy miêdzy CEN, CENELEC i ETSI a Komisj¹
Europejsk¹ i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego
Handlu [12]. Strategicznym dokumentem dla Miêdzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej jest Statutes
and Rules of Procedure [25]. Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu i ulepszaniu dzia³alnoœci normalizacyjnej pe³ni¹
strategie rozwoju. Dokumentem nakreœlaj¹cym kierunki i wizjê rozwoju dzia³alnoœci Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego jest zatwierdzona w 2010
roku na Zgromadzeniu Ogólnym „Strategia CEN
2011-2013” [3]. Z kolei CENELEC strategiê dzia³ania
zawar³ w dokumencie CENELEC Masterplan 2010 –
2013 [6], a ETSI w ETSI Business Plan [9], który nie
jest ogólnodostêpny. Organizacje miêdzynarodowe
tak¿e opracowuj¹ co kilka lat plany dzia³ania. IEC
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ostatni taki dokument opublikowa³ w 2006 roku [13],
a ISO aktualnie funkcjonuje wed³ug strategii na lata
2011-2015 [15]. Roczne sprawozdania publikowane
s¹ na stronach internetowych omawianych instytucji.
Poza tym PKN publikuje w czasopiœmie „WIADOMOŒCI PKN. Normalizacja” krótkie streszczenia raportów og³aszanych przez europejskie i miêdzynarodowe organizacje normalizacyjne.
Dokumenty organizacyjno-prawne s¹ istotnym
Ÿród³em informacji przede wszystkim dla osób bezpoœrednio zaanga¿owanych w normalizacjê. Pozwalaj¹
tak¿e zaobserwowaæ, jakie zadania wyznaczaj¹ sobie
organizacje normalizacyjne i jak zapowiadaj¹ siê kierunki zmian w ich dzia³alnoœci.
Wydawnictwa informacyjne
Wydawnictwa informacyjne to grupa dokumentów
odgrywaj¹cych niezwykle istotn¹ rolê w informowaniu
szerokiego grona odbiorców o ró¿nych aspektach normalizacji, bie¿¹cej dzia³alnoœci organizacji normalizacyj-
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nych i opracowywanych dokumentach. ZnaleŸæ tu mo¿na przede wszystkim czasopisma, w których przedstawiane s¹ aktualne problemy i wydarzenia w normalizacji, katalogi norm i broszury informacyjne w formie drukowanej lub elektronicznej oraz bazy danych i strony
internetowe organizacji normalizacyjnych.
Polski Komitet Normalizacyjny od 2008 roku wydaje w formie drukowanej miesiêcznik „WIADOMOŒCI PKN. Normalizacja”. Pierwsze polskie czasopismo normalizacyjne „Wiadomoœci Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” ukazywa³o siê w latach
1930-1939. Po wojnie, w latach 1947-1954, wydawane by³y „Wiadomoœci PKN”, a od 1955 do koñca 2007
roku miesiêcznik naukowo-techniczny „Normalizacja”. W publikowanym obecnie periodyku zamieszczane s¹ informacje o aktualnie podejmowanych przez
PKN zadaniach, dzia³alnoœci Komitetów Technicznych, wydarzeniach w normalizacji europejskiej i miêdzynarodowej. Czytelnicy mog¹ tak¿e zapoznaæ siê
z wykazem opublikowanych i wycofanych Polskich
Norm, projektach PN, opublikowanych Normach Miêdzynarodowych oraz najnowszych dokumentach normalizacyjnych CEN i CENELEC. Czasopismo stanowi
Ÿród³o najbardziej aktualnej informacji o krajowej
normalizacji i umo¿liwia rozeznanie w najwa¿niejszych aspektach normalizacji europejskiej i miêdzynarodowej. Europejski Komitet Normalizacyjny wydawa³
do koñca 2009 roku w wersji drukowanej i elektronicznej dwumiesiêcznik „networking”, w którym mo¿na by³o znaleŸæ informacje o nowoœciach i wydarzeniach w œwiecie europejskiej normalizacji. Czasopismo zosta³o zast¹pione publikacj¹ Connect, wydawan¹
wspólnie z CENELEC. Miêdzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna wydaje od pocz¹tku 2010 roku biuletyn ISO Focus+, który ukazuje siê 10 razy w roku.
Publikacja dostêpna jest za op³at¹ w wersji drukowanej lub elektronicznej. Wczeœniej ukazywa³y siê dwa
czasopisma – ISO Focus w latach 2004-2009 oraz
dwumiesiêcznik ISO Management Systems w latach
2001-2009. Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniki publikuje miesiêcznik e-tech, ale na stronie internetowej znaleŸæ mo¿na tylko 2 numery [8].
Najwa¿niejszym Ÿród³em informacji o samych dokumentach normatywnych s¹ ich katalogi. Katalog
Polskich Norm, do niedawna publikowany na p³ycie
CD-ROM, dostêpny jest ju¿ tylko na stronie WWW
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [21]. Zawarte
s¹ w nim informacje o Polskich Normach oraz innych
dokumentach normatywnych. Zalet¹ elektronicznej
formy wydania jest wygodne wyszukiwanie norm po-
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przez dostêpn¹ w serwisie prost¹ lub zaawansowan¹
wyszukiwarkê. Umo¿liwia ona odnalezienie normy
przez: podanie dok³adnego numeru normy lub jego
fragmentu, fragment lub ca³y tytu³ normy, czêœciowy
lub ca³y numer zastêpuj¹cej lub wprowadzanej normy
albo symbol Miêdzynarodowej Klasyfikacji Norm. Aktualny wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywami
nowego podejœcia znajduje siê tak¿e na stronie internetowej PKN.
Europejskie i miêdzynarodowe organizacje normalizacyjne tak¿e zrezygnowa³ z publikowania katalogów
norm. Ich miejsce zajê³y bazy danych umo¿liwiaj¹ce
przeszukiwanie ca³ych zbiorów dokumentów normatywnych opublikowanych i bêd¹cych w fazie opracowywania. Proste i zaawansowane formularze wyszukiwawcze umo¿liwiaj¹ odnalezienie dokumentów wed³ug ró¿nych kryteriów jak: tytu³, numer i typ dokumentu, klasyfikacjê ICS czy nazwê Komitetu Technicznego. Rezultaty wyszukiwania mog¹ byæ wyœwietlane w zale¿noœci od preferencji u¿ytkowników. Miêdzynarodowy Komitet Elektrotechniki udostêpnia
podgl¹d karty tytu³owej, spisu treœci i wstêpu dokumentu normatywnego, a Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych umo¿liwia zapisanie dokumentu
na komputerze u¿ytkownika.
Decyzja o publikowaniu informacji o normach w
formie elektronicznej umo¿liwia szybsze wprowadzanie zmian o obowi¹zuj¹cych dokumentach i sprawn¹
aktualizacjê o nowe publikacje. Cyfrowa postaæ katalogu znacznie u³atwia wyszukiwanie norm, zaœ dostêp
do tych informacji w sieci WWW zwiêksza liczbê
u¿ytkowników, a tym samym zainteresowanie dokumentami normalizacyjnymi. Bazy danych dostêpne
on-line wypieraj¹ u¿ywane w punktach informacji
normalizacyjnej i czytelniach norm bibliograficzne
bazy danych POLINORM, zawieraj¹c¹ informacje o
polskich dokumentach oraz PERINORM obejmuj¹c¹
normy zagraniczne, europejskie i miêdzynarodowe1.
Poza informacj¹ o dokumentach normatywnych,
istotne jest tak¿e przekazywanie informacji o instytucjach normalizacyjnych, dzia³alnoœci normalizacyjnej,
promowanie jej wœród potencjalnych odbiorców.
W tym celu tworzone s¹ ró¿nego rodzaju broszury informacyjne. Najbogatszy zbiór dokumentów tego typu
powstaje w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym.
1

Dok³adnej analizy baz dokonano w publikacjach: Normalizacja. Cz. 2,
Informacja normalizacyjna. red.: £. £ukomski. Warszawa 2002, s. 31-41;
E. Polatowska: PERINORM – podstawowe Ÿród³o informacji. „Normalizacja” 2001, z. 10, s. 20-21.
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Wszystkie publikacje organizacji europejskich dostêpne s¹ w wersjach elektronicznych w formacie PDF
na stronach internetowych, ale istnieje te¿ mo¿liwoœæ
zamówienia wersji drukowanej. Broszury, ulotki i inne
wydawnictwa informacyjne prostym jêzykiem i w
przystêpny sposób wyjaœniaj¹ na czym polega normalizacja, jakie s¹ zalety stosowania norm, a tak¿e jak
braæ udzia³ w procesie ich opracowywania. Jest to
wa¿ne narzêdzie promowania normalizacji i zachêcania do uczestniczenia w tej dzia³alnoœci.
Najbardziej aktualnym i najobszerniejszym Ÿród³em informacji o organizacjach normalizacyjnych i realizowanych przez nie zadaniach s¹ strony internetowe tych instytucji. Mo¿na tam znaleŸæ ró¿ne informacje, które mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy:
— podstawowe informacje o organizacji – jej strukturze, sposobach funkcjonowania i prowadzenia prac
normalizacyjnych, obszarach dzia³alnoœci, instytucjach wspó³pracuj¹cych, Komitetach Technicznych i programach ich prac, a tak¿e punktach
udzielania informacji i dane kontaktowe;
— informacje o produktach i us³ugach – dokumentach normalizacyjnych, publikacjach informacyjnych czy dokumentach organizacyjno-prawnych,
jak równie¿ organizowanych szkoleniach, warsztatach czy innych dzia³aniach promuj¹cych normalizacjê;
— aktualnoœci – informacje o bie¿¹cych wydarzeniach, najnowsze wiadomoœci z prasy itp.;
— systemy wewnêtrzne – obszary serwisu dostêpne
dla zarejestrowanych u¿ytkowników, zawieraj¹ce
dokumenty i wsparcie techniczne dla prac normalizacyjnych.
Strony internetowe s¹ cennym Ÿród³em informacji
normalizacyjnej, gdy¿ s¹ najbardziej aktualne, a jednoczeœnie naj³atwiej dostêpne. Ka¿da instytucja,
chc¹ca mieæ znaczenie w œwiecie, posiada swoj¹ stronê WWW, która umo¿liwia nie tylko publikowanie informacji, ale tak¿e kontakt z odbiorc¹ poprzez szeroki
wybór form komunikacji elektronicznej. Wœród grupy
wydawnictw informacyjnych ten sposób stanowi najszybszy i docieraj¹cy do najszerszego grona odbiorców kana³ informacji, który mo¿e umo¿liwiaæ jednoczeœnie dostêp do pozosta³ych Ÿróde³ informacji normalizacyjnej.
ród³a niedokumentalne
ród³a niedokumentalne stanowi¹ bogaty zbiór
informacji normalizacyjnej dostêpnej jedynie poprzez
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bezpoœredni kontakt z instytucjami, osobami czy
wydarzeniami zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹ normalizacyjn¹.
Udzielaniem informacji o normalizacji i normach
europejskich czy miêdzynarodowych zajmuj¹ siê
przede wszystkim krajowe jednostki normalizacyjne
pañstw cz³onkowskich i stowarzyszonych. Europejski
Komitet Normalizacyjny CEN oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej CENELEC prowadz¹ wspólnie Infodesk – serwis, w którym udzielane s¹
odpowiedzi na ogólne pytania dotycz¹ce normalizacji
europejskiej. Pytania mog¹ byæ zadawane telefonicznie b¹dŸ drog¹ elektroniczn¹ przez formularz zamieszczony na stronie internetowej. Innym kierunkiem dzia³alnoœci informacyjnej, nastawionym na najbardziej bezpoœredni kontakt z u¿ytkownikiem, s¹
ró¿nego rodzaju warsztaty, konferencje, szkolenia,
spotkania i wystawy. Cyklicznie (dwa razy w roku) organizowane s¹ dwudniowe warsztaty CEN StandarDays, a uczestniczyæ mo¿e w nich ka¿da osoba zainteresowana zagadnieniami zwi¹zanymi z normalizacj¹
europejsk¹ i systemem CEN. Warsztaty daj¹ jasny pogl¹d na Europejski System Normalizacyjny, szczegó³owo prezentuj¹ dzia³alnoœæ CEN i jego produkty. Uczestnicy warsztatów poznaj¹ te¿, jakie mog¹ p³yn¹æ dla
nich korzyœci z uczestnictwa w normalizacji. O pozosta³ych, aktualnie organizowanych przez europejskie
organizacje normalizacyjne imprezach mo¿na dowiedzieæ siê bezpoœrednio z ich stron internetowych. Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych równie¿
oferuje szkolenia dla swoich cz³onków i osób zainteresowanych normalizacj¹. ETSI Seminar2 to bezp³atne
warsztaty, na których omawiane s¹ zagadnienia
zwi¹zane z opracowaniem norm, przekazywane s¹
informacje o strukturze i sposobach funkcjonowania
Instytutu, projektach partnerskich, a tak¿e narzêdzia
on-line wspieraj¹ce elektroniczn¹ pracê nad dokumentami normatywnymi. Celem szkoleñ jest poprawa
efektywnoœci prac normalizacyjnych.
Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
i Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna prowadz¹ wspólnie centrum informacji. Dostarcza ono partnerom informacji o normalizacji, dokumentach normatywnych i samych instytucjach. Ponadto prowadzony jest portal internetowy3, który uzupe³nia te dane
2

Wiêcej o szkoleniu mo¿na dowiedzieæ siê ze strony internetowej Come to
an ETSI seminar [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://www.
etsi.org/WebSite/NewsandEvents/ETSISeminar.aspx [dostêp: 04 maja
2011].
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ród³a informacji normalizacyjnej – typologia i charakterystyka
o katalog dokumentów i publikacji. W Sekretariacie
ISO zlokalizowana jest biblioteka, w której znajduj¹
siê wszystkie dokumenty normatywne i pozosta³e
publikacje obu organizacji. Obie instytucje organizuj¹
tak¿e konferencje, warsztaty i szkolenia, o których aktualne informacje mo¿na znaleŸæ w portalach internetowych. Sekretariat ISO oferuje 10 kursów szkoleniowych o zró¿nicowanej tematyce obejmuj¹cej wiedzê
i nabywanie profesjonalnych umiejêtnoœci niezbêdnych w pracach normalizacyjnych. Kursy przeznaczone s¹ dla przewodnicz¹cych i sekretarzy komitetów
ISO, przewodnicz¹cych Grup Roboczych i pozosta³ych
cz³onków cia³ technicznych.
Polski Komitet Normalizacyjny normalizacjê promuje przez organizacjê szkoleñ zwi¹zanych z ró¿nymi
aspektami dzia³alnoœci normalizacyjnej. Szkolenia organizowane s¹ cyklicznie, uczestniczyæ mo¿e w nich
ka¿dy zainteresowany, a ich aktualny harmonogram
dostêpny jest na stronie internetowej PKN. Us³ugi
informacyjne œwiadczone s¹ w ramach sieci punktów
informacyjnych. G³ówny dzia³ informacyjny razem z
Czytelni¹ Norm i Krajowy punkt informacyjny WTO
TBT4 zlokalizowane s¹ w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W czytelni udostêpniane s¹ normy i dokumenty normalizacyjne, katalogi norm i czasopisma wydawane przez organizacje
normalizacyjne. Obok oddzia³u warszawskiego funkcjonuj¹ dwa dzia³y sprzeda¿y – w Katowicach, specjalizuj¹cy siê w informacji dla górnictwa i hutnictwa
oraz w £odzi, udzielaj¹cy specjalistycznych informacji
w zakresie przemys³u lekkiego. Poza tym na obszarze
ca³ego kraju istnieje dwanaœcie Punktów Informacji
Normalizacyjnej (PIN), usytuowanych g³ównie w bibliotekach wy¿szych uczelni technicznych5. We wszystkich punktach sieci udostêpniane s¹ zbiory norm
3

ISO/IEC Information Centre [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
http://www.standardsinfo.net/info/livelink/fetch/2000/148478/
6301438/index.html [dostêp: 04 maja 2011].
4
WTO TBT to Porozumienie Œwiatowej Organizacji Handlu ds. Barier
Technicznych w Handlu.
5
Punkty informacji normalizacyjnej znajduj¹ siê w Bibliotece Politechniki
Bia³ostockiej, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Bibliotece G³ównej Politechniki Gdañskiej, Bibliotece G³ównej Politechniki Œwiêtokrzyskiej, Bibliotece G³ównej Akademii Górniczo-Hutniczej, Bibliotece Politechniki Lubelskiej, Bibliotece G³ównej Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, Bibliotece G³ównej Politechniki Radomskiej,
Politechnice Rzeszowskiej, Bibliotece G³ównej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, Bibliotece G³ównej Politechniki Wroc³awskiej oraz Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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i projektów norm polskich i miêdzynarodowych, katalogi tych dokumentów, publikacje ksi¹¿kowe i czasopisma normalizacyjne, czêsto tak¿e Miêdzynarodowa
Klasyfikacja Norm czy bazy danych. Niektóre PIN prowadz¹ równie¿ sprzeda¿ norm. We wszystkich oddzia³ach bezp³atnie udzielane s¹ podstawowe informacje
o posiadanych normach i dokumentach normalizacyjnych. Informacja specjalistyczna, jak opracowywanie
zestawieñ tematycznych, wykazów Polskich Norm
powi¹zanych z europejskimi lub miêdzynarodowymi,
wykazów norm miêdzynarodowych i europejskich
wprowadzonych do norm krajowych, czy wykazów
norm zharmonizowanych, jest informacj¹ p³atn¹, wykonywan¹ na konkretne zamówienie. Polski Komitet
Normalizacyjny oferuje te¿ mo¿liwoœæ opracowania
informacji ekspresowej, np. zestawienia tematycznego,
informacji bibliograficznych, informacji o przepisach
technicznych. Inn¹ odp³atn¹ us³ug¹ informacyjn¹ jest
ABAK, czyli Abonament Aktualizacji norm klienta,
w zakresie norm krajowych, miêdzynarodowych ISO
i IEC oraz zagranicznych – brytyjskich (BS), niemieckich (DIN) i francuskich (NF).
Ró¿norodnoœæ oferowanych us³ug promuje znaczenie normalizacji, zachêca do korzystania z dokumentów normalizacyjnych, a tak¿e uczestniczenia w procesie opracowywania norm. Sprawnie funkcjonuj¹ca
i posiadaj¹ca bogate zbiory informacji normalizacyjnej
sieæ zachêca do korzystania z tych dokumentów.
Wszystko to przyczynia siê do wzrostu zainteresowania dokumentami normalizacyjnymi, zwiêkszenia
liczby u¿ytkowników tej informacji.
Podsumowanie
Przedstawiona typologia Ÿróde³ informacji wyró¿nia ich rodzaje ze wzglêdu na formê (dokumentalne
i niedokumentalne), jak i przeznaczenie (trzy grupy
Ÿróde³ dokumentalnych). Podzia³ ten u³atwia odnalezienie konkretnych typów dokumentów i jest uproszczeniem zarówno dla osób udostêpniaj¹cych informacjê normalizacyjn¹, jak równie¿ dla osób poszukuj¹cych takiej informacji. Dla u¿ytkowników zainteresowanych zastosowaniem konkretnych rozwi¹zañ najwa¿niejsza jest grupa dokumentów normatywnych.
Informacje organizacyjno-prawne przeznaczone s¹
przede wszystkim dla organizacji normalizacyjnych i
osób aktywnie uczestnicz¹cych w procesie opracowywania norm. Z kolei wydawnictwa informacyjne maj¹
na celu przekazywanie aktualnych informacji o normalizacji i dokumentach normatywnych, promowanie

PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ

21

PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
tej dzia³alnoœci i zachêcanie do wspó³pracy. W dobie
spo³eczeñstwa informacyjnego na znaczeniu przybieraj¹ elektroniczne formy informacji normalizacyjnej,
gdy¿ mo¿na je ³atwo aktualizowaæ, koszty ich publikowania s¹ niskie, a dostêp do nich jest nieograniczony
czasowo i terytorialnie. Tak¿e prace normalizacyjne, w
których bior¹ udzia³ instytucje zlokalizowane w ró¿nych czêœciach œwiata, przebiegaj¹ sprawniej dziêki
wykorzystaniu Internetu. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e
w niedalekiej przysz³oœci znaczna czêœæ dzia³añ normalizacyjnych odbywaæ bêdzie siê w sieci Internet,
a wiêkszoœæ Ÿróde³ informacji przyjmie formê elektroniczn¹ i bêdzie dostêpnych na stronach WWW.
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Abstract: This paper introduces educational strategy of specialists in community librarianship in the Silesian University, Opava, Czech republic. Based on the analysis of current trends (impact of digitization and globalization on libraries, influence of the ICT
phenomena on society and the existence of the virtual communities phenomena) future
development trends are identified (multimedia type of information, increase of interest in
a local cultural heritage, emergence of personal informational spaces). Consequently, key
competences of community librarian are derived from these trends, document processing
(traditional/new), communication skills (traditional, virtual with a support of ICT) and
managerial (library management and public relations). Expected scenarios of development in the area of community librarianship and appropriate response from educational
sector are discussed. Finally, a strategy of further development of education of community
librarians is outlined.
Bibliotekarstwo spo³eczne na Uniwersytecie Œl¹skim w Opawie. Praca przedstawia
strategiê edukacyjn¹ specjalistów w zakresie bibliotekarstwa spo³ecznego na Uniwersytecie Œl¹skim w Opawie w Czechach. Na podstawie analizy obecnych trendów (wp³yw
digitalizacji i globalizacji bibliotek, wp³yw teleinformatyki na spo³eczeñstwo oraz wystêpowanie zjawiska spo³ecznoœci wirtualnych), zidentyfikowano tendencje rozwojowe na
przysz³oœæ (informacje multimedialne, wzrost zainteresowania lokalnym dziedzictwem
kulturowym, pojawienie siê przestrzeni informacji osobowych). Nastêpnie z tendencji
tych wyprowadzone zosta³y g³ówne kompetencje bibliotekarza spo³ecznego, przetwarzanie dokumentów (tradycyjne/nowe), umiejêtnoœci komunikacyjne (tradycyjne, wirtualne,
ze wsparciem technologii teleinformatycznych) oraz zarz¹dcze (zarz¹dzanie bibliotek¹
oraz public relations). Praca omawia spodziewane scenariusze rozwoju w dziedzinie bibliotekarstwa spo³ecznego, jak równie¿ ró¿ne formy reakcji ze strony sektora edukacji.
Praca przedstawia równie¿ zarys strategii dalszego rozwoju kszta³cenia bibliotekarzy
spo³ecznych.
Introduction
It take five years to prepare new librarian in library
and information study university program. Conse-
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quently, universities have to look into the future, anticipate the trends in society and technology and to tailor the program to the future needs. Key questions to
ask are: “How can library contribute to future so-
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ciety?” and, consequently, “What services it will offer?”. Silesian University in Opava, Czech republic, is
one of three Czech universities offering the LIS programs. Contrary to the two other universities Opava’s
program is oriented on community librarianship. Arguments in support such orientation are discussed in
this paper. The paper is organized as follows: key development trends are analyzed in chapter one. Chapter
two highlights the state of the art in the discussion regarding the future of libraries and digital reading Silesian university to these developments is stated in the
chapter three. Finally, conclusions are given in the
chapter four.
Development trends
Countless contributions to the development trends
are available today. For the purpose of this paper we
choose just four of them.
— L. Manowich has come to the conclusion that
“…all social, economic, and cultural systems of modern society — run on software. Software is the invisible glue that ties it all together” [8]. In other words,
software side of any solution (e.g. library) is the most
important.
— U. Eco in his interview has stated: “… through
Internet you can reach, say, two persons in every city,
giving them materials, documents. People will be encouraged to xerox all these materials and to establish
local groups, networks. So it is a sort of collaboration
between virtual and real communities“ [5]. The message of this statement is clear – coexistence of two
worlds, real and virtual, is unavoidable.
— Castells in his trilogy introduces thesis of a decline of the welfare state: “Social state is becoming
weaker and weaker” [3] – that implies less and less
money will be available for libraries.
— Brown points out the difference between „brave
old world“ and the new world: „The first thing to notice is that the media we’re all familiar with—from
books to television — are one-way propositions: they
push their content at us. The Web is two-way, push
and pull” [2]. It is about interactivity – only solutions
that offer an interactivity feature can compete with
web solutions.
Moreover, elsewhere in literature can be found the
following conclusions regarding development trends
in society:
— Overlapping work and leisure time leads to less
and less space for traditional reading.
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— Networking and online community is becoming the
most important social phenomena.
— Emergence of global culture oriented more on consumption causes that information itself is no more
attractive, attractive is experience.
We conclude this chapter by P. Drucker’s statement
“we live in turbulent times”. Everything is on a move
and one can hardly to predict anything beyond a horizon of five years.
The future of libraries
We start this chapter with one statement and one observation. The statement is denoted to Crawford and
says: “…predictions about the future of anything are
largely academic” [4]. We definitely agree. Hardly any
topic is so popular as the future of libraries among LIS
community. When we put phase “future libraries” into
a search engine we receive the following responses:
— English: 100 000+
— Czech: 1 200+
— Polish: 1 900+
— German: 24 700+
— Russian: 12 000+
— French: 71 300+
— Spain: 172 000+
Applying technique of tag clouds we observe that
the most frequent worlds in a debate on a future of libraries are: digital and 2.0. far less frequent are books
(we distinguish books and ebooks) and reading. The
term „Library 2.0" has been coined by Michael Casey
on his blog [7]. It is characterized by the four principal
features:
— User centricity,
— Multimediality combined with interactivity,
— Social richness,
— Responsiveness to community.
Another approach to discussion on the shapes of
future library is through scenario technique. Here we
see these possibilities:
— All digital library
— Hybrid library
— No library
— Library as a memory institution (i.e. museum)
Yet another approach is to see the future through
optics of library mission. Here we come to the idea of
library as a community center. Frey in this connection
observed that “Libraries will transition from a center
of information to a center of culture“ [6]. In general,
present discourses are centered around two axes:
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1. there is no need for physical library in an all digital
Library will exist only in a virtual form – library
2.0, 3.0, …
2. physical library is and will be tight to its local community: it will response to the community’s needs,
culture, philosophies,...
LIS program offered by Silesian University
in Opava
LIS program offered by Silesian University is built
on the following core ideas:
a. Future library will be an open space.
b. Reading will remain key activity carried out in libraries (even in a form of digital reading).
c. Future librarian will need to distinguish herself/himself from ICT specialists through her/his
ability to work with information, communicate it
and communicate with people in a plain language.
d. Future libraries will operate on the boundaries between education, entertainment, social work and
public sector activities.
Based on these ideas community librarianship has
been identified as the most prospective type of LIS
program. This choice is supported by several other
arguments:
— though the word “community” is new in Czech dictionary, the phenomena of community is deeply
rooted into Czech society,
— free access to information is traditionally guaranteed by the Czech constitution, (there is large network of public libraries in the Czech republic – one
library per 2000 inhabitants on average),
— the is a long public library tradition (first Library
Act goes back to 1919),
— Silesian University has strong ties with public
libraries.
In our opinion the core competences of community
librarian are
— document processing (traditional/new),
— communication (traditional, virtual with a support
of ICT)
— managerial skills (library management and public
relations management).
As for further development we want to develop mainly
these three pillars:
— Combined forms of teaching (lectures, projects,
expert lectures, teaching in virtual worlds),
— combined study (study of librarianship in combination with history, languages, informatics, etc.),
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— practical training in traditional, hybrid or digital
libraries.
Conclusions
Despite of some pessimistic view (c.f Ridley [1]
who predicts completely different scenario of future
– because machine is, objectively, better in manipulation with symbols, it will take over managing and
organizing information. Consequently, no literacy
and reading will be required from human) we see
the future of libraries in their traditional role: to
provide free access to information. However, in a far
more broadly sense. Library community will be
formed by individuals who are interested not only
in various forms of reading, but also in culture as
a such, cultural heritage, discussions, exchange of
information, organization of community activities,
etc. Reading (traditional/digital) is and will be the
key activity supported by a library that will preserve
also its physical shapes and will become a centre of
community life.
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Summary: The paper presents a strategy applied in the accreditations of study program
„Information and Library Studies” at the Silesian University in Opava. The first accreditation received the Institute of Bohemian and Library Studies in 1994 and the last one in
2010. The program has expanded to new spheres – Information and Library Studies, Libraries in Combination with another Discipline and Librarianship with a Focus on Community-based Public Library. The core of our specialization is information science. While
bachelor’s degree sees the librarianship as a craft a master study is split into the information study branch and the branch of the community libraries. The article defines the present and future curricula, respectively, of the study program „Information and Library
Studies”. The teaching will focus on information science not only in theory, but applied researches will also be implemented in practice. The main aim is to theoretically and practically prepare the information and library specialists for professional careers. Another
aim of the new library’s branches is to be an inspiration for work with information for
other disciplines realized at the Silesian University in Opava and for the librarian
community.
Historia akredytacji studiów w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Œl¹skim. Praca przedstawia strategiê stosowan¹ przy okazji
akredytowania programów studiów w zakresie „Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa“ na Uniwersytecie Œl¹skim w Opawie. Pierwsz¹ akredytacjê uzyska³ Instytut Filologii Czeskiej i Bibliotekoznawstwa w roku 1994, a ostatni¹ w roku 2010. Program zosta³ rozszerzony na inne dziedziny – Informacjê Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Biblioteki w po³¹czeniu z innymi Dyscyplinami oraz Bibliotekarstwo z akcentem na Spo³eczne
Biblioteki Publiczne. Nasza specjalizacja skupia siê na informacji naukowej. Podczas gdy
studia licencjackie postrzegaj¹ bibliotekarstwo jako jeden zawód, studia magisterskie s¹
podzielone na informacjê naukow¹ i biblioteki publiczne. Artyku³ przedstawia obecne i
przysz³e programy nauczania programu studiów „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo“. Nauczanie bêdzie siê skupiaæ na informacji naukowej nie tylko teoretycznie,
przeprowadzane badania bêd¹ równie¿ wdra¿ane w praktyce. G³ównym celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do ich przysz³ej kariery zawodowej. Kolejnym celem nowych kierunków
bibliotekoznawstwa jest inspirowanie do pracy z informacj¹ naukow¹ skierowane do
przedstawicieli innych dziedzin realizowanych na Uniwersytecie Œl¹skim w Opawie
oraz do spo³ecznoœci bibliotetarzy.
Historical Review
Silesian University of Opava is one of the newest
universities in the Czech Republic, established after
1989.
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Masaryk University of Brno was established a legal
holder, responsible for developing of Silesian University of Opava. Based on the decision of the Academic
Senate of Masaryk University, the Faculty of Arts in
Opava with humanities and natural sciences and Fa-
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Accreditation
Allocation
– Time Period

Field of Study (B 7201, N 7201, B 7206 Information Studies
and Librarianship, Human Studies)

1993 – 1996

Czech Literature focused on Libraries (Bachelor Degree Programme)

1994 – 2011

Librarianship (Bachelor Degree Programme)

2005 – 2013

Librarianship in combination with another Field of Study (Bachelor Degree Programme)

2007 – 2013

Information Studies focused on Libraries (Bachelor Degree Programme)

2007 – 2013

Librarian and Information Studies (Follow-up Master’s Degree Programme)

2011 – 2019

Librarianship Re-Accreditation (Bachelor Degree Programme)

2011 – 2019

Librarianship focused on Public Libraries of Commune Type (Follow-up Master’s degree Programme)

2012 – ?

Rigorous Degree Programme

2013 – ?

Doctoral Degree Programme

culty of Commerce and Business in Karviná were established on September 17th, 1990. Both faculties
started teaching on October 8th, 1990. Silesian University of Opava was established by Czech National
Board law, issued on July 9th, 1991 and it came into
force on Sept. 28th, 1991. The name of the faculty was
changed to the Faculty of Arts and Natural Sciences on
June 1st, 1992. Third faculty – Faculty of Public Policy
– was established in 2008.

Teaching Librarian and Information Studies
in Opava
Charles´ University in Prague was the first university that introduced Information Studies and Librarianship programme in the school year 1952/1953,
when the Department of Librarianship was established. After 1989, Professor Jiøí Cejpek became the
head of the Department of Information Studies and

Silesian University in Opava http://www.slu.cz
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Map of Czech Republic with fixed locations of Prague, Opava
and Brno. Librarianship in Czech Republic is taught in
Prague, Opava and Brno

Librarianship of Charles´ University; he made a great
merit of the development of Information and Librarianship in the Czech Republic.
In 1993, the Study programme of Information
Studies and Librarianship was introduced also in
Opava, first of all in the Department of Languages, Literary Science and Librarianship. The programme was
taught within humanities and its official name was
Czech Literature focused on Librarianship and it was
available only as a full-time programme. In 1994 the
Department changed its name to Department of
Bohemistics and Librarianship; Professor Jiøí Cejpek

was in the head of the Department for ten years – his
work was a great contribution to teaching librarianship. University of Opava gained one of the best specialists in the field of Librarianship and Information
Science and his traces can be still seen there. Teaching
conception was overtaken from the Charles´ University in Prague, where Professor Cejpek was still
engaged.
Librarianship was independently accredited in
1994; the concept structured subjects into four
blocks.
Block A consisted of Humanities, focused on Philosophy, Psychology, Sociology, Pedagogy and Law.
Block B consisted of Librarian and Information
subjects; these were, before all, subjects focused on
Acquisition, Processing, Mediation and Storing Information Resources and Documents.
Acquisition – acquisition and storing documents
was subject of Structure and Organization of Document Fund. To certain extent, subjects Typology of
Documents, Document Systems, and Documentographic Systems etc. Deal with the same.
Processing – subjects focused on utilization of information and communication technologies in library
and information sciences – Information Document
Analysis, Identification Document Description, Factual Processing, Basics of Selection Languages, Automation Library Systems, and Information Science etc.

Number of Graduates
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Mediation – mediation of documents is primarily
a matter of library and information services and it includes subsidiary subjects as communication with
user, reader theory, users´ education, social communication, communication skills, information ethics etc.
Historical roots of Librarianship and library management are dealt with especially in following subjects – book culture history, library and librarianship
history, library organization and management etc.
C Block consisted of literary science and literary
history subjects, e.g. Silesian history, history of the
20th century, world and Czech literature, literature for
youth and children and regional literature.
D Block consisted of foreign languages, English is
still compulsory, students can choose from German,
Latin, French and Spanish languages.
The Bachelor Field of Librarianship (both for
full-time and distance students) has been taught for
a long time without any significant changes, because
its accreditation was repeatedly prolonged. Last year,
the programme was innovated to meet the requirements and need of contemporary libraries; new trends
were taken into account and new subjects were introduced, e.g. information literacy, digitizing of written
culture heritage, librarian research methods, Bibliotherapy etc. The core subjects are unchanged, but the
content was optimized and teaching methods were
updated. We try to follow the theory that lecturer is
students´ guide through education process. Students
are considered to be clients who are entitled to receive
quality education and friendly background. As a result of surveys, students perceive the Silesian University as friendly, “domestic” milieu, where they feel
well and where they would get back to study. Our
future based on combination of friendly attitude to
students and improved quality of teaching.
Content of Teaching Librarian and
Information Science in Opava
Introduction
University education in the Czech Republic is obtained by studies within accredited study programmes
in accordance with specified study plans. According to
the Law 111/1998 Coll. on Universities, each study
programme is a subject of accreditation by the Ministry of Education, Youth and Sports. One of conditions
for receiving accreditation for a sturdy programme is
an approval of Accreditation Committee. Study pro-
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gramme can be divided into study fields and the approval is granted for a definite time period (two-four-six-eight years).
Professor Jiøí Cejpek emphasized human point of
view of social information processes, but he did not
leave out technical and technological aspects, either.
He emphasized partnership of student and a lecturer
as well as searching scientific truth. He supported
open policy within the Faculty of Arts and Natural
Science as well as forming librarian knowledge fund
by means of other study fields. This was successfully
accomplished in 2005, when the study programme Librarianship in combination with another field of study
was accredited as B7206 – Human Studies; it is enjoying high reputation. It is studied in combination with
foreign languages (English, German, and Italian) and
in combination fields of study taught at the Department of historical sciences. Educational concept arises
the conclusions of the Educational Committee of
UNESCO (1993) „Education for the 21st Century“,
specifying four main types of learning: learning to
know, learning to do, learning to live together and
learning to be, so called Delors’ report “Four Pillars of
Education”.
The University of Opava prepares students for their
future career in the Bachelor Degree Programme,
while Master and Doctoral Degree Programmes offer
their students a possibility to search their way how to
integrate education to their lives and give sense to
their lives through education. In Europe, education is
emphasized, while in America, abilities to utilize education are stressed as well as attitudes and decision in
various situations.
The profile of future information specialist/librarian is considered to be essential for preparing accreditations – new fields of study. A librarian is seen in
the role of a teacher, counsellor, consultant, who
guides users through the world of information. Information science is an interdisciplinary one and it includes all sorts of specializations gathered around its
core.
Professor Jiøí Cejpek advised of lack of systematic
media science, on transformation of traditional document into digital one, which was considered to be
essential issue for Librarianship and Information
Science.
New accredited fields of study follow the legacy. We
are looking for foreign experiences, following trends
and developing applied research, we are preparing
closer cooperation with foreign universities with re-
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gard to applied research (cooperation with University
of Silesia in Katowice is being prepared) etc. Follow-up master Degree Programme is focused on
remediation and mediamatics; active work with digital
information is especially stressed.
Trends of community society were taken into account in the process of preparation of accreditation
documentation. The programme is called Librarianship focused on Community type Public Libraries and
it is available for full time students as well as for distance students. Many libraries are following foreign
examples and implementing community activities, responding to social changes. Libraries are getting back
to their grounds and are more active, developing and
supporting reading and information literacy; this is
the basis on which the accreditation was prepared.
Statistics
Since 1993, 558 students of bachelor degree
programme from all parts of the Czech Republic, both
full time and distance, graduated from the University
of Opava, as well as 74 students, who accomplished
their master degree programmes. The number of
fields of study increased to five. Librarianship, Librarianship in combination with other subject, Librarianship focused on Community Type Public Libraries,
Information Science focused on Librarianship and
Information and Librarians Science are taught. There
are 300 students, both full time and distance, who are
studying these five fields of study at the moment.
About 10 000 students are studying at the Silesian
University if Opava. Last year, 60% of applicants were
enrolled. As far as the programme Information Studies and Librarianship is concerned, 50% applicants
were enrolled, which means 175 students.
Job opportunities for students
There are 5432 public libraries in the Czech Republic with nearly five thousand professional librarians; their average age is 53 years. We can speak
about change of generations in librarian profession.
Traditionally, many people are interested in distance
programmes, where many professional librarians
increase their qualification. Exact percentage of students who stay in this field is not known. Many librarians, our former students, work in libraries in all sorts
of libraries and we are happy that they are successful
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in their career. We suppose that about 40% of students
work as librarians and the rest work successfully in
other, similar professions. We are pleased that our
students do not end up in Bureau of Labour as unemployed. As these data are considered to be an important feedback, we intend to find out more exact data in
the future.
Strategic goals
We find education of adults very important and
this is why we have accredited all programmes for distance students as well. Lower number of students in
individual programmes would enable improvement of
quality. Further connection with practice is considered to be of key importance: close cooperation with
the new Central University Library is planned. Rigorous degree program and subsequently doctoral
programmes are planned to be accredited in the forthcoming year. We plan to cooperate with librarian community and prepare librarian conferences and courses
(examples: the 8th year of librarian conference Book in
the 21st was held in February; we co-organized the
first year of the International Week of Reading; course
of lecturer skills for librarians is prepared in the
framework of Summer School for Librarians; students’ activities are prepared in cooperation with the
Union of Librarians, where students read books for ill
children in hospitals and many others). Public lectures are being prepared. We work on publishing articles and we plan to establish a reviewed journal for librarian and information sciences. It is very important
that all teachers gained the doctoral degree (PhD.) and
they are preparing for habilitation. Experts from the
best libraries are engaged as external teachers We are
doing our best to establish an identity of the department in harmony with the university strategy.
We are processing both external and internal analyses of the environment, improving the education and
planning the implementation of focused marketing. We
want to define the mission and strategic goals. We plan
to develop our cooperation with Czech and foreign institutions, universities and librarian community.

Libuše FOBEROVÁ – Institute of the Czech Language and Library
Science. Silesian University in Opava, OPAVA, CZECH REPUBLIC;
Masarykova tøída 343/37, 746 01 Opava; e-mail: libuse.foberova@
centrum.cz
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Traditional Teaching Meets E-Learning
Abstract: The academic subject „Information Science and Language Technology” at the
Heinrich-Heine-University in Duesseldorf is characteristic by its interdisciplinarity. In
addition to information science the academic subject contains linguistics, computational
linguistics and computer science. This structure ensures that the students are prepared
for the wide range of tasks in their future jobs. The Department of Information Science
also offers an E-Learning platform where students can choose between different services
and media in order to prepare or repeat lectures and seminars. This paper shall present
how Traditional Teaching and E-Learning can be combined in a successful academic
subject in a university.
Spotkanie nauczania tradycyjnego z e-learningiem. Przedmiot akademicki „Informacja naukowa i technologia jêzykowa” na Uniwersytecie im. Heinricha Heine w Dusseldorfie charakteryzuje interdyscyplinarnoœæ. Oprócz informacji naukowej, przedmiot ten
zawiera równie¿ lingwistykê, lingwistykê komputacyjn¹ oraz informatykê. Taka struktura zapewnia dobre przygotowanie studentów do ró¿nego rodzaju zadañ, jakie bêd¹
wykonywaæ w swojej karierze zawodowej. Wydzia³ Informacji Naukowej oferuje równie¿
platformê e-learningow¹, na której studenci mog¹ skorzystaæ z ró¿nych us³ug i mediów,
aby przygotowaæ siê do wyk³adów i seminariów lub je powtórzyæ. Artyku³ ten przedstawia, w jaki sposób mo¿na po³¹czyæ nauczanie tradycyjne z e-learningiem w jeden popularny przedmiot akademicki na uniwersytecie.
Heinrich-Heine-University Duesseldorf
The Heinrich-Heine-University Duesseldorf is
one of the youngest universities in the federal state
North Rhine-Westphalia in Germany. It was
founded in the year 1965 and bears since 1988 the
name of the famous German poet Heinrich Heine.
Actually the university is the alma mater for currently over 17000 students, 260 professors and almost 600 staff members. They are not only allocated in the faculties of the university, but also in
the University Hospital as well as in the Universityand State-Library and in the administration department.
The structure of the university divides it into five
faculties: Faculty of Philosophy (containing all humanities), Faculty of Science, Faculty of Law, Faculty
of Medicine, Faculty of Business Administrations and
Economics. In the following the most emphasized one
is the Faculty of Philosophy because it contains several
institutes – one of these is the Institute for Language
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and Information. The Department of Information
Science belongs to the Institute for Language and
Information [13].
Information Science as an academic subject
The Department of Information Science offers different kinds of academic subjects
— Information Science and Language Technology –
Bachelor of Arts
— Information Science and Language Technology –
Master of Arts
— Information Science – Subsidiary Subject
— Doctorate on Information Science
Information Science and Language
Technology – Bachelor of Arts
As the name already says the subject is not only
information science but rather an interdisciplinary
composition of different fields. The bachelor studies
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include information science, computational linguistics and computer science.
Information Science
The section of information science is divided into
four modules. Starting with information retrieval the
students learn for example theories about Boolean
retrieval systems, the model of vector space and the
probabilistic model. For this they get competent
knowledge of the functioning of search engines. Furthermore the students get practical experience in
search strategies and web design.
Another module is the knowledge representation
where the evaluation and initialization of knowledge
are stressed. An import aspect of this topic is how to
handle knowledge organization systems like classification, thesaurus or ontology. Besides the exposure to
these systems the students learn in practice exercises
also indexing. The knowledge representation is very
close to library science in general.
Informetrics illuminates the empirical research in
information science. Adjacent to different informetrical studies which the students become acquainted
with they learn the evaluation of information architecture and how to do user research on their own.
The fourth module is called applied information
science and combines different topics. As a start
there is information markets and information economy. Moreover the students get to know knowledge management and in which vein they can implement it in firms and enterprises. Beyond that in
context of visiting a professional event they are
shown the occupational field and job opportunities.
An example for such an event is the Online Information in London.
Computational Linguistics
The computational linguistics starts with an introduction to linguistics. The basic knowledge in linguistics, above all morphology, syntax and logic is significant for the continuative studies of computational linguistics. It represents in a manner of speaking the basic framework. Building on this the computational linguistics – also called language technology – contains
two sections: theoretical computational linguistics
and natural language processing. They concern problems, techniques and theoretical consideration how to
handle natural language with computers.
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Computer Science
Going-on with the third sub-subject of Information
Science and Language Technology: Computer Sciences. In cooperation with the Faculty of Mathematics
and Natural Science, especially the Department of
Computer Sciences the students must pass three
modules. In the first one they get basic knowledge of
computer sciences, for example what is an algorithm
and how to implement smaller programs. Based on
this know-how the students must co-operate and work
in groups on projects where they are trained in programming. Finally, the last module concentrates on
the design, construction and exposure to databases.
To recess the programming skills there are special
practice exercises: programming tasks are combined
with information science topics.
Information Science – subsidiary subject
The Department of Information Science in
Duesseldorf provides also Information Science as
a subsidiary subject. Students of the Faculty of Philosophy have the possibility to take courses in information science. They have the same courses in information retrieval, knowledge representation, informetrics
and applied information science like the bachelor students. The main idea is that information science
should supplement the main subject and create special synergies in context with it. For this there is the
combination of the knowledge about information with
another area of expertise.
Information Science and Language
Technology – Master of Arts
The master studies of Information Science and
Language Technology are based on the bachelor studies. But it is also possible to get on with another
degree. On the whole there is the same division into
information science, computational linguistics and
computer sciences as before.
In information science there is an accentuation on
information retrieval and the combined topic knowledge representation and knowledge management. For
deeper know-how in information retrieval the students learn about information typology and special retrieval techniques. In addition to this practical projects
are established. These projects integrate the theoretical knowledge with the programming skills. An exam-
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ple for such a project is the implementation as well as
the evaluation of a retrieval system. The module
knowledge representation and knowledge management focuses on the design of a knowledge organization system or a knowledge system just as the use and
the quality assurance.
The computational linguistics offers a great assortment of courses. Therefore the students can have insights in different topics and get an overview of
up-to-date research questions.
In computer sciences there are different options
which fit into the main structure of the academic curriculum. These possibilities boost the individual interests of the students.
Specific characteristics of the subjects
An obvious feature of the academic subjects is the
interdisciplinarity as already shown before. The Department of Information Science in Duesseldorf
places emphasize on the combination of sub-subjects
like information science, computational linguistics
and computer sciences.
In addition a further specific characteristic is
that the students are encouraged to do research on
their own. For the bachelor students and the students of the subsidiary subject there is a course
called “Studi 2.0” (it is a combination of the word
“students” and the collaborative attribute 2.0)
where students find a topic which their interests fit
and then they can research it. They are supported
by the scientific staff members of the department.
This concept is continued in the master studies with
the “team project”. In the team project the students
concentrate single-handed in groups on a research
topic. It is important to mention that many of these
researches end in scientific publications. This specialty is also the reason why many master alumni
decide to do also a doctorate on information
science. On this account there are almost as much
master students as ph d students.
Another distinctive feature of the Department of
Information Science in Duesseldorf is the designing
and exertion of e-learning modules.
E-Learning and Blended Learning
„With the emergence of Internet technologies, there
has been an explosion of nontraditional learning
opportunities during the past few years” [16, p. 299].
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E-learning uses information technologies to disseminate and convey knowledge [31]. The benefit of
e-learning according to Moritz [24] is the possibility of
using multimedia content. Another important factor
in terms of self-directed learning is the place and time
independence. Also, the flexible pace of learning plays
a major role in successful learning. Each student can
work through their courses individually without considering the progress of other students [24]. E-learning can also be a relief for teachers. For example,
updating documents and courses that are available
online is much easier and faster than updating printed
material [31]. In addition to the benefits of e-learning
there can also be identified some disadvantages. According to Moritz [24], there is a lack of social interaction. Mandl & Kopp [19] show further disadvantages,
such as the high resource and financial cost and the
fact that some content is not suitable for a virtual presentation.
For these reasons, the so-called „Blended Learning” is in the center of attention. The concept of
blended learning is based on the integration of classroom and e-learning phases (see [8, 9 or 4]. Blended
Learning also means that the content is integrated in
different media and methods [3]. The difficulty in developing a blended learning platform is an effective
combination of different elements. It is important that
the individual components in a blended learning platform not only next to each other but are embedded
and integrated in a social environment [19, 2].
Construction of the Learning Platform
The concept of blended learning has been implemented by Isabella Peters, Sonja Gust von Loh and
Katrin Weller from the Department of Information
Science, Heinrich-Heine University in Dusseldorf.
The resulting learning platform „InfoCenter” integrates multimedia and collaborative services that allow students to repeat what they have learned, to ask
questions and exchange information among themselves or with teachers. It provides an ideal complement to classroom teaching, as themes and issues
from the lecture will be taken up again and explained.
The development of the platform has been implemented by staff and students of the department of
information science in seminars [28, 29]. Through the
cooperation the students learn to handle information,
prepare them for fellow students and make them
searchable.
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Video Glossaries

The InfoCenter has been included on the website
of Information Science, so it is easily accessible for the
students. It contains of three different parts which
have different E-Learning approaches:
— Multimedia Mediation
— Web 2.0 Tools
— Learning Management System
The learning platform is designed so that students
can choose their own learning place and time individually. The wide range of different media and services,
and interactive lecture recordings shall ensure that
the students can choose their own learning path.

The video glossaries are short films, where difficult
topics are discussed. The videos are held in a dialogue
with two persons where one poses a question about
the topic and another one answers. As a visual addition the speakers use a flipchart to support their discussion. This form of video gives the students the possibility to understand a difficult topic more easily.

Multimedia Mediation
The multimedia mediation tools set the focus on
self-paced learning. This means that students mostly
learn on their own, without fellow students. That gives
them the possibility to choose their own learning speed.
Lecture Slides
The pre-and postprocessing of lectures are important for the students learning process. Here Blended
Learning has particular relevance. The InfoCenter
provides the lecture slides, so that students are able to
print it and learn with the slides. It is important to
have a clear structure in these slides, so that students
can easily find the information they need.
Interactive Video Lectures
Lecture recordings offer students the opportunity to
become independent of time and place to watch a lecture [22]. This may on the one hand used for the repetition of a difficult and complex subject matter, but are
also of interest to students who have to reduce their presence at the university because of jobs or parenting [34].
For these reasons, the idea of interactive videos has
been included into the learning platform of information science. Interactivity is ensured through a clickable table of contents by jumping directly to the topics
the students are interested in and through the use of
context-sensitive links to full texts and other important information. The recordings show not only the
teachers but also students who can always ask questions during the lecture. This allows active discussions
between students and teachers [5, 6].
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Web 2.0 Tools
In Web 2.0 users are not just readers, but may participate with little effort even in the creation and distribution of content [25]. Web 2.0 services such as blogs,
wikis or social networks offer an easy and cost-effective way for online communication [14]. With Web
2.0, students are encouraged to generate their own
content for students [30]. Due to the easy handling of
the collaborative services, it is possible to “teach” time
and place independent. The boundaries between
teachers and learners become blurred. Both are the
architects of the learning environment [15].
In the following the Web 2.0 services which were
integrated into the learning platform of information
science are introduced. The focus here is on the collaborative content creation and development and on
the communication between students using wikis,
blogs, social bookmarking and social networking [33].
Wiki
The use of a wiki requires only little knowledge of
the use and the design of the World Wide Web [10].
Each user can create or change any content. Different
priorities of students, as well as discussions on difficult issues are integrated into one system.
The students, who were concerned with the creation of the wiki, were faced with the task of designing
a suitable structure and populate the Wiki with initial
information [29]. The main page of the wiki is divided
into four areas. First, it gives general information
about the curriculum. Here prospective students can
find information about information science in general
as well as information on career opportunities or requirements. The help section contains, among other
things, FAQs (Frequently Asked Questions), information about the Heinrich-Heine-University or Duesseldorf. In the „formalities” section, important information about exam registration, term papers and study
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regulations have been assembled. The fourth area is
the work area. This area provides collected information about information science topics. The area also
provides an overview of the courses and seminars, in
which the students worked on the wiki. Encyclopedia
articles on selected topics help students to find specific information.
Weblog
Weblogs (short blogs) become increasingly important in the Blended Learning (see [1] and [21]). Blogs
with education background, so-called Edublogs [21],
are particularly useful for presenting research results
and study-related issues [21]. Also reviews of courses
and internships can be easily applied to other students
and interested parties. The comment feature allows to
make comments on each blog entry. This encourages
the discussion between the participants [1].
The Blog of the Information Science was established on the basis of the platform Wordpress. Students and employees can present reports on their internship, experience, comment, new research results
or current events [29]. Individual articles can be
tagged, what makes them easier to find. Tag Clouds facilitate additional browsing [7]. Moreover, it is possible to search not only to specific tags, but also for
users or groups [29].
Social-Bookmarking
Social bookmarks are web bookmarks that can be
created and developed collaboratively by users (Interactive-net, nd). Social bookmarking services like Delicious or BibSonomy are browser-based and users
need no programming skills or additional software.
The literature can be accessed by using tags and content search [28]. Through the collaborative content development it is easier for the students to find scientific
work. By indexing the capabilities in knowledge representation can be improved [23]. Students can manage
their bookmarks and references and make them available to other students. „Classic text” like articles or
conference proceedings were collected and tagged in
BibSonomy.
Social-Network
Social networks are platforms on which users can
network with each other and form communities. Each
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user creates his own profile page with personal or (depending on platform) professional information he can
thus pass on to his virtual contacts [18]. In the private
sector, these platforms have been around for several
years very successfully. But also in E- and Blended
Learning that social networking is gaining in importance. Mason and Rennie [20] believe that the casual
atmosphere in such networks is a good foundation for
learning. It can cause learning groups, who meet time
and place independent or discuss problems and
difficulties.
The Department of Information Science has
created its own Facebook profile. Any Facebook user
can become a „fan” of the information science in
Duesseldorf. On the profile page the students can find
updated information of the department and information science. As a fan of the profile it is possible to find
other fans to contact. This creates a network of students and staff. As many students already know
Facebook from their private lives, the environment is
familiar what allows a relaxed working atmosphere.
Learning Management System
The open-source system ILIAS (Integrated Learning, information and working system) allows teachers
to include and create learning content and provide
this to their students.
With the help of ILIAS learning items, students
have the opportunity to repeat and deepen the substance of a lecture. The learning items are, like the lecture, the accompanying text book [32] and the corresponding films, divided into chapters, allowing the
easy navigation between topics. This approach follows
the theory of behaviorism. The learner takes on factual knowledge in itself, with the aim to reproduce
this.
Students should check their knowledge regularly.
This is offered by the test function of ILIAS. The current
state of knowledge of students is requested. The questions are closely related to the lectures and the ILIAS
learning items. Students get their scores and the right
solutions directly after responding to a question block.
Evaluation
Method. The learning platform has been evaluated
in the summer term 2009. The 19 participating students of information science were at the end of their
second semester. For the evaluation, the SERVQUAL
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fact that the videos are very long and exceeds the attention of many students. The rating of the context-sensitive links is very low. Here would be an appropriate approach to improve the description of links
and point out their relevance to increase the motivation of students.
The clear questions of the tests and the immediate
feedback from the students seem to raise motivation.
The ILIAS learning modules have been rated relatively
well, but do not meet the expectations. The reason for
this may lie in the extent of the learning modules.
The students are very critical about the use of collaborative media for blended learning. A study by
Klein et al. [17] found out that almost all students use
Web 2.0 services. The most popular are Wikipedia,
social networking and social media platforms like
Facebook or YouTube [12]. It seems to be difficult for
the students to involve these services in the learning
process. The worst results in terms of expectation and
experience were found in social bookmarking. According to Freimanis & Dornstädter [12], only a quar-

method was applied. This is a questionnaire that
works with two scales on each question [27]. The participants had the opportunity to rate their expectations
and experiences on a scale from 1 (worst) to 7 (best).
All aspects of the learning platform were controlled, in
order to identify strengths and weaknesses.
Results
The evaluation results are shown in Table 1. Generally speaking, the expectations of students are very
high. In the field of the Multimedia Mediation very
large differences between the expectations of students
and the actual experience of the InfoCenter can be observed. In particular, the experiences of the lecture
slides differ -0.83 in contrast to the expectations.
Many students consider video lectures for a useful
complement to conventional teaching. The experiences of the lecture recordings of information science
are lower than the expectations, but satisfactory with
a value of 5.67. The lower value may result from the
Table 1: Evaluation Results
Scale

1

2

3

4

Learning
Management
System

„Infocenter”
in general
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7
High rating

Expectation

Experience

Difference

Video Lectures

5,89

5,67

-0,22

Jump Lables in Video Lectures

6,11

6,00

-0,11

Context sensitive Links in Video Lectures

5,33

5,00

-0,33

Lecture Slides

6,39

5,56

-0,83

Video Glossaries

5,58

4,83

-0,75

Element

Expectation

Experience

Difference

Tests in ILIAS

5,56

5,67

0,11

Learning Units in ILIAS

6,74

5,94

-0,80

Expectation

Experience

Difference

Blog

4,00

3,82

-0,18

Social Bookmarking

3,84

4,05

0,21

Social Network

4,79

3,95

-0,84

Wiki

5,63

5,53

-0,10

Element
Web 2.0 Tools

6

Low rating
Element

Multimedia
Mediation

5

Are you planning to use the
learning platform for your test
preparation regularly?

How do you assess the
usability?

Should other lectures be
integrated in the platform?

6,28

6,28

6,5
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ter of the students know Social Bookmarking. Although platforms such as YouTube and Facebook are
fully exploited in the private sector, it is difficult for
students to see those services as part of their studies.
The students have to be encouraged to integrate these
platforms in their learning process.
Due to the wide range of offered learning materials,
it is possible to address all types of learners. Students
are thus able to select the one learning method that
fits their learning style and their personal information
management at best. The fact that many students have
to do with the Web 2.0 services both in private life and
as part of their studies, there are few problems with
using the learning platform, even if the use in the
learning process is not sufficient.
Many students think that more courses need to be
included in the InfoCenter. Here is to consider to what
extent this happens, because of very high effort for
some of the materials. Creating the collective knowledge base is less expensive, because all students and
staff can participate.
It is worth considering whether a better alignment
of the individual materials is promising [5, 6]. Another
important point that has been neglected is the publicity of the learning platform among the students. Although first-year students were made familiar through
short training courses with the InfoCenter, these efforts should be applied to older terms. This may motivate the students to participate in collaborative content generation.
As the evaluation of the InfoCenter has shown,
a few fixes to the platform are necessary. A particular
difficulty that has occurred during the test phase is the
acceptance among students, particularly with respect
to the Web 2.0 services. Also, Ersoy [11] writes about
his study results: „The results of the study revealed
that students had positive perceptions about
Web-based instruction and online instructor, while
they were uncertain about their perceptions about
online cooperative learning.”
Despite these problems with blended-learning environments suggest Page et al. [26] that the numerous
advantages, including ease of updating information or
the location and time independence, Blended Learning will be even more popular in the coming years.
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Kariera zawodowa w bibliotece szko³y wy¿szej
Przedmiotem pracy jest przedstawienie œcie¿ki zawodowej i kariery absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INiB) w bibliotece szko³y wy¿szej na przyk³adzie
Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej. W referacie omówiono przebieg studiów z zakresu
INiB na Uniwersytecie Wroc³awskim oraz poddano ocenie wiedzê studenta na temat
przysz³ego zawodu w trakcie jego nauki, a tak¿e przedstawiono zmiany jego podejœcia do
bibliotekarstwa po zdobyciu praktycznego doœwiadczenia. Przeanalizowano poziom wiedzy i umiejêtnoœci posiadane przez absolwenta a oczekiwane przez pracodawcê takiego
jak biblioteka akademicka. Wspó³czesny pracownik tego typu biblioteki musi mieæ du¿¹
œwiadomoœæ przenikania siê nauki, edukacji i techniki, która wkracza we wszystkie sfery
¿ycia, co równoczeœnie obliguje go do sta³ego œledzenia tych przemian. Temat kariery zawodowej absolwenta INiB przedstawiono z dwóch punktów widzenia: pracodawcy i pracownika, skupiaj¹c siê na procesie oceny i weryfikacji wiedzy osób nowo zatrudnianych.
W zakoñczeniu artyku³u przedstawiono kilka wniosków, jakie nasunê³y siê autorom w
oparciu o doœwiadczenia w³asne i w konfrontacji z literatur¹ przedmiotu, sformu³owano
te¿ rolê permanentnego uczenia siê i podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy w nieustannie zmieniaj¹cych siê realiach ich pracy.
Professional Career in a University Library. The subject of this study is the presentation of a professional path and career of a graduate from the faculty of scientific information and librarianship in a university library, upon an example of the Library of the Wroc³aw University of Technology. The study discusses the course of studies in the scope of
scientific information and librarianship at the Wroc³aw University and evaluates the
knowledge of a student concerning his/her future profession during the course of his/her
education, as well as presents the changes of his/her attitude towards librarianship after
obtaining practical experience. The level of knowledge and skills exhibited by a graduate
and expected by an employee such as an academic library are discussed. The contemporary employee of a library of the kind needs to be aware of the fact of intermingling of
science, education and technology, entering all spheres of life, which at the same time
obliges him/her to investigate these changes constantly. The subject of the professional
career of a graduate from the faculty of scientific information and librarianship is presented from two points of view: of an employer and of an employee, focusing on the process of evaluating and verifying the knowledge of the newly employed. The final part of
the paper presents a number of conclusions drawn up by the authors on the basis of their
own experience and in confrontation with the subject literature, the role of the permanent
learning and improving qualifications of librarians in the constantly changing conditions
of their work is also formulated.
Wstêp
Misj¹ wspó³czesnej biblioteki szko³y wy¿szej jest
d¹¿enie do utrzymywania wysokich standardów us³ug
i produktów. Profesjonalna dzia³alnoœæ biblioteki ma
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s³u¿yæ aktywnemu wspieraniu procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych macierzystej organizacji, gdy¿ oczekiwania i potrzeby u¿ytkownika bliskiego, czyli pracowników, doktorantów i studentów
w³asnej uczelni, powinny byæ zaspokajane w jak naj-
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wy¿szym stopniu. Biblioteka akademicka pe³ni równie¿ funkcjê ogólnodostêpnej biblioteki publicznej,
w zwi¹zku z tym w swoich dzia³aniach musi tak¿e
uwzglêdniaæ potrzeby biblioteczno-informacyjne
u¿ytkownika zewnêtrznego.
Zró¿nicowane potrzeby, oczekiwania i wiedza informacyjna wspó³czesnego u¿ytkownika oraz jego coraz wiêksze umiejêtnoœci z zakresu zaawansowanych
technologii informatycznych, a tak¿e domaganie siê
uzyskania w krótkim czasie adekwatnych odpowiedzi
na swoje zapytania, wymuszaj¹ poszukiwanie nowych
dróg kontaktu na linii bibliotekarz-u¿ytkownik, racjonalnych i jednoczeœnie bardziej przyjaznych rozwi¹zañ promocyjno-marketingowych zaadaptowanych i wykorzystywanych przez bibliotekê, a tak¿e
dysponowania przez w³adze biblioteki kompetentnym
i dobrze wykszta³conym zespo³em ludzkim.
Rozwijaj¹ce siê i w ostatnich latach zauwa¿alnie
dominuj¹ce w zbiorach bibliotecznych formy elektronicznych Ÿróde³ informacji wskazuj¹ pewne tendencje
rozwoju biblioteki: z tradycyjnej przez formê biblioteki hybrydowej ku bibliotece wirtualnej, gdzie „…technika, szczególnie komputerowa, nie powinna zepchn¹æ pracowników informacji do roli sprz¹taj¹cych
cyber-przestrzeñ, ale raczej powinni siê oni staæ przewodnikami, tymi, którzy przybli¿aj¹ i przetwarzaj¹
wiedzê, aby j¹ udostêpniaæ…” [11].
Celem niniejszego artyku³u jest przeœledzenie kariery zawodowej absolwenta wroc³awskiego Instytutu
INiB, zatrudnionego w du¿ej bibliotece akademickiej,
jak¹ jest Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej (PWr). Miejsce pracy autorów pos³u¿y³o
jako pole badawcze, w oparciu o które, wykorzystuj¹c
te¿ w³asne doœwiadczenie z okresu studiów oraz pracy, starano siê udowodniæ, ¿e programy studiów INiB
s¹ dostosowane do oczekiwañ pracodawców, takich
jak biblioteki akademickie, opieraj¹cych siê na najnowoczeœniejszych formach przekazu wiedzy i informacji, oraz ¿e ten kierunek nale¿ycie przygotowuje studenta do zawodu.
Wroc³awskie studia bibliotekoznawcze
i ich charakterystyka
Instytut INiB na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego ma d³ug¹ i bogat¹ historiê. Katedra Bibliotekoznawstwa powsta³a 1 grudnia 1956 r.
jako trzecia z kolei w kraju placówka akademickiego
kszta³cenia bibliotekarzy, po £odzi i Warszawie. Inicjatorem powo³ania Katedry by³ ówczesny dyrektor Bib-
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lioteki Uniwersyteckiej prof. dr Antoni Knot. Z krêgu
Biblioteki wywodzi³a siê równie¿ pierwsza kadra pracowników Katedry. W tym samym roku rozpoczêto
kszta³cenie studentów w trybie zaocznym, a w paŸdzierniku 1957 r. uruchomiono studia stacjonarne.
W paŸdzierniku 1969 r. Katedra zosta³a przekszta³cona w Instytut Bibliotekoznawstwa, a z dniem
15 listopada 2003 r. Instytut zmieni³ nazwê na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa1.
Mimo realizowania w ca³ym kraju do roku 1998
jednakowego programu kszta³cenia, zatwierdzanego
centralnie przez w³adze ministerialne, istnia³a pewna
specyfika wroc³awskiego bibliotekoznawstwa, której
centrum stanowi³ kontekst historyczny i kulturowy,
w jakim funkcjonuje ksi¹¿ka i biblioteka.
Od roku akademickiego 1998/99 program
kszta³cenia oparto na systemie transferu punktów
kredytowych (ECTS) i sk³ada siê on z bloków przedmiotów obligatoryjnych i opcyjnych. Od trzeciego roku
studenci kszta³tuj¹ swój plan studiów w ramach wybranej przez siebie specjalizacji2. Dziêki wykwalifikowanemu zespo³owi nauczaj¹cemu kierunek dostosowywany jest do potrzeb rynku pracy. Od kilku lat Instytut zatrudnia wyk³adowców-specjalistów spoza Instytutu do wybranych przedmiotów praktycznych, np.
Czasopisma w zbiorach bibliotecznych, Warsztat redakcyjny czasopism elektronicznych, Redakcje czasopism w instytucjach ksi¹¿ki.
Po drugim i czwartym roku studiów wymagane jest
zaliczenie dwóch praktyk wakacyjnych3. Studia koñcz¹ siê z³o¿eniem pracy dyplomowej oraz zdaniem
egzaminu magisterskiego.
Umiejêtnoœci zdobywane w trakcie studiów
Przy opisie studiów zamieszczono oczekiwania
wobec przysz³ych studentów4, wymieniaj¹c wœród nich
posiadanie szerokich zainteresowañ humanistycznych,
postawy pro-spo³ecznej i ³atwoœci nawi¹zywania kontaktów z ludŸmi. Mile widziane s¹ równie¿ zainteresowania
technik¹ komputerow¹ i jej zastosowaniami.
Zdobywaj¹c specjalistyczne umiejêtnoœci zawodowe zwieñczone zdobyciem dyplomu, studenci korzys1

Od 2005 r. dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat.
Autorzy w artykule odnosz¹ siê do specjalizacji Prasa w systemie informacji, obecnie nosz¹cej nazwê Prasa w systemie komunikacji spo³ecznej.
3
Zawodowe praktyki wakacyjne w limicie 120 godzin ka¿da.
4
Opis kierunku studiów dostêpny jest na stronie domowej Uniwersytetu
Wroc³awskiego http://www.uni.wroc.pl/node/1915
2
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taj¹ z przedmiotów kierunkowych dostarczaj¹cych
wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu funkcjonowania komunikacji piœmienniczej, jej znaczenia
w kulturze ksi¹¿ki i innych Ÿród³ach informacji, wp³ywu na rozwój i zmiany zachodz¹ce w tzw. instytucjach
ksi¹¿ki, czyli bibliotekach, mediatekach, oœrodkach
informacji. Program obejmuje równie¿ szereg przedmiotów daj¹cych mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy ogólnej,
a tak¿e pog³êbienia wiedzy z wybranych zagadnieñ,
zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami przysz³ej
specjalizacji. Ponadto podczas studiów obowi¹zuj¹
praktyki specjalizacyjne w wydawnictwach i ksiêgarniach (edytorstwo), bibliotekach i oœrodkach informacji (biblioteki naukowe, biblioteki szkolne i pedagogiczne, elektroniczne serwisy informacji naukowej),
dzia³ach zbiorów specjalnych bibliotek i w muzeach
(sztuka ksi¹¿ki), a tak¿e praktyki ogólne bibliotekarskie (budowa i organizacja zbiorów, opracowanie formalne i rzeczowe, przechowywanie zbiorów, praca z
czytelnikiem i u¿ytkownikiem informacji).
Wiedza zdobyta w trakcie studiów obejmuje du¿y
zasób wiadomoœci na temat zarz¹dzania informacj¹ na
ka¿dym etapie jej spo³ecznego funkcjonowania. Studia
oferuj¹ zdobycie umiejêtnoœci potrzebnych do zlokalizowania informacji w postaci drukowanej b¹dŸ elektronicznej, przygotowuj¹c tym samym absolwentów
po podjêcia pracy w ró¿nych instytucjach zwi¹zanych
z zawodem bibliotekarza w tradycyjnych i nowych
specjalnoœciach bran¿owych.
Dodatkowe mo¿liwoœci rozwoju zawodowego
w trakcie studiów
Poza realizowaniem obowi¹zuj¹cego programu
kszta³cenia studia INiB na Uniwersytecie Wroc³awskim stwarzaj¹ studentom wiele innych mo¿liwoœci
rozwijania w³asnych zainteresowañ w zakresie
komunikacji spo³ecznej, pedagogiki, psychologii,
oœwiaty. Jedn¹ z takich mo¿liwoœci jest nieodp³atne
zdobycie certyfikatu zawodowego œwiadcz¹cego o
posiadaniu kwalifikacji pedagogicznych5. Studentów obowi¹zuje kszta³cenie dwuprzedmiotowe w
specjalnoœciach:
— Nauczyciel bibliotekarz w szkole podstawowej i
gimnazjum;
— Nauczyciel literatury i jêzyka polskiego w szkole
podstawowej i gimnazjum.
Warunkiem uzyskania dyplomu przygotowania pedagogicznego jest równie¿ zaliczenie testu z jêzyka angielskiego6 oraz odbycie praktyk pedagogicznych7.
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Od roku 2002 roku ambitni, osi¹gaj¹cy dobre wyniki studenci INiB mog¹ uczestniczyæ w Europejskim
Programie Wymiany Akademickiej LLP-Erasmus8.
W ramach tego projektu mog¹ studiowaæ w jednej
z uczelni partnerskich Instytutu w takich krajach jak:
Czechy, Litwa, Francja lub Portugalia. Dodatkowo od 3
lat istnieje mo¿liwoœæ odbycia obowi¹zkowej lub dodatkowej praktyki studenckiej poza granicami kraju,
w dowolnym pañstwie Unii Europejskiej w ramach
programu LLP Erasmus-Praktyki.
Na terenie Uniwersytetu Wroc³awskiego prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ Ko³o Naukowe Bibliotekoznawców.
Powsta³o ono w 1960 r. pod przewodnictwem Krzysztofa Migonia9 i od pocz¹tku stawia³o sobie za cel dzia³alnoœæ naukow¹, s³u¿¹c¹ pog³êbianiu wiedzy i zainteresowañ naukowo-badawczych cz³onków Ko³a, a tak¿e popularyzatorsk¹, ukierunkowan¹ na kulturê
ksi¹¿ki. Na pocz¹tku zakres zainteresowañ skupia³ siê
na historii i socjologii ksi¹¿ki, a tak¿e obejmowa³ problemy ksiêgoznawstwa wspó³czesnego, dziejów i estetyki ksi¹¿ki oraz zagadnieñ czytelnictwa. Nawi¹zano
wówczas wspó³pracê z Instytutem Ksi¹¿ki i Czytelnictwa (studenci pracowali w Sekcji Grafiki Ksi¹¿kowej i
Sekcji Czytelnictwa) oraz prowadzono badania aktywnoœci czytelniczej dzieci. W ostatnich latach aktywnoœæ Ko³a skupia siê na teorii i praktyce edytorstwa10,
a jako nowy kierunek dzia³alnoœci pojawi³a siê biblioterapia, która realizowana jest przez kontakty
i wspó³pracê z instytucjami: Polskim Towarzystwem
Biblioterapeutycznym, Oœrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepe³nosprawnych w Toruniu, Pomaturalnym
Studium Kszta³cenia Bibliotekarzy i Animatorów Kultury we Wroc³awiu.
W ramach prowadzonych przez Ko³o prac naukowych z wybranych dziedzin: bibliologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, stosuje siê typowe dla
dzia³alnoœci naukowej formy pracy: pocz¹wszy od referatów i dyskusji naukowych, poprzez wycieczki do
bibliotek, spotkania z ludŸmi ksi¹¿ki, a skoñczywszy
5

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MENiS z dn.7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
standardów kszta³cenia nauczycieli.
6
Na poziomie B2 – 240 godz.
7
W wymiarze 180 godz.
8
Informacja o programie na stronie: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/erasmus-english
9
Obecnie obowi¹zki opiekuna Ko³a pe³ni dr Renata Aleksandrowicz.
10
Cz³onkowie Ko³a wydaj¹ czasopismo “Skrzyp Rega³ów” (od 1998 r. w
wersji elektronicznej) oraz redaguj¹ i publikuj¹ inne materia³y popularyzuj¹ce dzia³alnoœæ organizacji i prowadz¹ stronê domow¹ Ko³a.
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na organizacji konferencji naukowych11. Studenci podejmuj¹ te¿ samodzielne badania czytelnicze.
Tradycyjn¹ form¹ dzia³alnoœci Ko³a s¹ te¿ spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i œwiata
ksi¹¿ki. W ci¹gu lat cz³onkowie Ko³a spotkali siê m.in.
z Janem Trzynadlowskim, Karolem G³ombiowskim,
Antonim Knotem, Janem Miodkiem.
W ramach imprez towarzysz¹cych dzia³alnoœci
Ko³a organizowane s¹ te¿ ciekawe wycieczki bibliotekoznawcze, podczas których studenci dotarli m.in. do
Lwowa i Kijowa. Ponadto corocznie, na pocz¹tku
grudnia, studenci bior¹ udzia³ w gie³dzie kó³ naukowych12.
Nale¿y podkreœliæ du¿e znaczenie Ko³a w integracji
studentów ze œrodowiskiem naukowym i zawodowym
bibliotekoznawców, a tak¿e jego pozytywny wp³yw na
wzmocnienie wiêzi spo³ecznych grup studenckich.
W trakcie nauki przewiduj¹cy i odwa¿niejsi studenci zaczynaj¹ poszukiwania pracy zarobkowej, która by³aby zwi¹zana z bibliotekarstwem. Jest to bardzo
wa¿na kwestia w rozwoju zawodowym studentów.
Przez pracê w trakcie studiów chc¹ skonfrontowaæ
wyk³adan¹ im teoriê z praktyk¹ zawodow¹. Jednak sytuacja studenta na rynku pracy jest trudna, zw³aszcza
gdy chodzi o ucz¹cych siê w trybie dziennym. Pracodawca zazwyczaj oczekuje, ¿e student bêdzie pracowa³ kilku dni w tygodniu, co nie zawsze jest mo¿liwe,
przynajmniej na pierwszych latach studiów. Dopiero
na IV roku mo¿na powa¿nie myœleæ o podjêciu okreœlonej pracy. Student zdaje sobie wtedy sprawê, ¿e pracodawca mo¿e oczekiwaæ doœwiadczenia od kandydata na dane stanowisko, ale maj¹c 20 lat trudno jest je
posiadaæ, tym bardziej, ¿e niewielu pracodawców ma
w nawyku proponowaæ studentom pomoc w jego zdobyciu.
Biblioteka G³ówna Politechniki Wroc³awskiej wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferuj¹c studentom formê zatrudnienia w ramach umowy zlecenia13.
Zagadnienie to zosta³o omówione na przyk³adzie pracy w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Wydaw11

M.in. Konferencja Kó³ Naukowych w Bydgoszczy pt. „Regionalna dzia³alnoœæ bibliotek” (1998), Sympozjum Bobcatss w Krakowie pt. „W³asnoœæ
intelektualna a prawo do wiedzy” (2000), II Letnie Spotkania Akademickie
(2002).
12
W 2006 r. Ko³o zajê³o I miejsce wœród wroc³awskich kó³, przedstawiaj¹c
historiê ksi¹¿ki od staro¿ytnoœci po wiek komputerów.
13
Jest to obowi¹zuj¹ca forma zatrudniania studentów Instytutu INiB Uniwersytetu Wroc³awskiego w Bibliotece Politechniki Wroc³awskiej od 2000
roku.
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nictw Ci¹g³ych. Harmonogram zajêæ na studiach
dziennych nie stanowi przeszkody przy rekrutacji,
wrêcz przeciwnie – kierownik Oddzia³u doskonale
zdaje sobie sprawê ze statusu studenta i nigdy z tego
powodu nie ma nieporozumieñ. Obowi¹zki s¹ dok³adnie zdefiniowane i zamykaj¹ siê w ramach prac Oddzia³u. Pracê na umowê zlecenie poprzedza dwudziestogodzinna nieodp³atna praktyka. Czêœæ wstêpn¹, teoretyczn¹, przeprowadza kierownik (ogólna znajomoœæ
zagadnieñ zwi¹zanych z funkcj¹, jak¹ oddzia³ pe³ni w
bibliotece i uczelni), natomiast naukê obs³ugi systemu
ALEPH/Modu³ Czasopisma powierza siê innym pracownikom. Nastêpnie studenci samodzielnie zajmuj¹
siê wprowadzaniem do systemu wyszukanych wczeœniej opisów bibliograficznych czasopism w bazie NUKAT. Uzupe³niaj¹ te¿ w bazie administracyjnej systemu dane o jednostkach oprawnych wydawnictw ci¹g³ych. Stanowisko to ma charakter rotacyjny, co oznacza, i¿ pracuje siê na nim do koñca studiów, po czym
zwalnia miejsce dla kolejnego kandydata. W za³o¿eniu
wymiana kadry studentów ma byæ p³ynna, bez uszczerbku dla komfortu pracy Oddzia³u, czyli tak, ¿eby
nie tworzy³y siê zaleg³oœci w pracy i sta³y zespó³ nie
musia³ odrywaæ siê na zbyt d³ugi czas od swoich g³ównych obowi¹zków.
Cechy osobowoœci i kompetencje przysz³ego
pracownika biblioteki naukowej
W procesie rekrutacji zwraca siê zazwyczaj uwagê
na kompetencje zawodowe kandydata, na jego wykszta³cenie, praktykê i wiedzê zawodow¹. Jednak¿e
coraz czêœciej zapoznaje siê te¿ z jego cechami osobowoœci. Eksperci w zakresie zarz¹dzania, tacy jak Peter
F. Drucker, uwa¿any za „ojca” wspó³czesnych metod
zarz¹dzania, wskazuj¹, ¿e nie ma ludzi „bez skaz”.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej nale¿y zidentyfikowaæ pozytywne i negatywne cechy wyró¿niaj¹ce kandydata spoœród innych osób, czyli nale¿y odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy dysponuje on umiejêtnoœciami, których oczekuje siê od potencjalnego pracownika. Kandydat powinien rozumieæ, ¿e jego wiedza i
zdolnoœci bêd¹ mieæ du¿y wp³yw na wydajnoœæ i efektywnoœæ jego pracy, a tak¿e zespo³u, z którym przyjdzie
mu pracowaæ [4, s.323-327].
Biblioteka akademicka oczekuje, ¿e kandydat na
dobrego pracownika bêdzie posiadaæ nie tylko
wszechstronn¹ wiedzê z zakresu bibliotekoznawstwa
oraz informacji naukowej, podbudowan¹ rozeznaniem
w nowoœciach z rynku technologii informatycznych,
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lecz równie¿ cechy, jakimi powinien siê charakteryzowaæ jej przysz³y pracownik. Od dawna specjaliœci od
zarz¹dzania kadrami zwracaj¹ uwagê na dwie grupy
czynników osobowoœciowych: zdolnoœci personalne
oraz interpersonalne [17, s. 41-396]. Wœród zdolnoœci
personalnych wymieniaj¹:
— doskonalenie samoœwiadomoœci, po³¹czone z identyfikacj¹ w³asnych celów i wartoœci (umiejêtnoœæ
promowania siebie);
— zarz¹dzanie stresem, zdolnoœæ przystosowywania
siê do nowych warunków i wymagañ (elastycznoœæ);
— po³¹czenie myœlenia racjonalnego i kreatywnego.
W pracy bibliotekarza, którego g³ównym zadaniem
jest kompleksowe i kompetentne zaspokajanie zró¿nicowanych potrzeb u¿ytkownika, istotne s¹ te¿ zdolnoœci interpersonalne. W relacjach bibliotekarz-u¿ytkownik najbardziej przydatne s¹ kompetencje komunikacyjne, czyli skuteczne mówienie i s³uchanie, a w
sytuacji trudnej – zdolnoœæ kierowania konfliktem.
Autorzy podaj¹ pewne regu³y, które powinny zmniejszaæ ryzyko konfliktu i daæ szansê porozumienia siê
z nie³atwym u¿ytkownikiem. Doradza siê uprzejme i
¿yczliwe odnoszenie siê do rozmówcy, aprobatê i nieokazywanie zniecierpliwienia, podkreœlenie chêci przyjaznej i skutecznej wspó³pracy z nim. W takich okolicznoœciach przydatna jest inna zdolnoœæ interpersonalna, tj. umiejêtnoœæ wp³ywania na innych, zwi¹zana
z pos³ugiwaniem siê w³asnym autorytetem. Uogólniaj¹c, kandydat powinien wykazywaæ siê aktywnoœci¹
i zaanga¿owaniem, ale te¿ asertywnoœci¹, je¿eli tego
wymaga sytuacja.
Jak pokazuje praktyka, umiejêtnoœci interpersonalne s¹ nieodzowne w pracy bibliotekarskiej. Sprzyjaj¹ one efektywnemu funkcjonowaniu jednostek zarówno w ma³ej grupie, jak oddzia³, jak i w du¿ym zespole, jakim jest biblioteka, i dlatego wa¿ne jest, by proces rekrutacji absolwentów INiB by³ przeprowadzony
odpowiedzialnie.
Oprócz wymienionych wy¿ej predyspozycji zawód
bibliotekarza wymaga szeregu kompetencji. Wspó³czesny specjalista INiB ma byæ ekspertem w swojej
dziedzinie, a ponadto w pewnych sytuacjach musi siê
wykazaæ umiejêtnoœciami mened¿era, negocjatora,
nauczyciela, znawcy nowych technologii; powinien
byæ wszechstronnym brokerem informacji poœrednicz¹cym w ich udzielaniu. Taki specjalista nie tylko poszukuje i dostarcza, ale równie¿ weryfikuje informacje
charakteryzuj¹ce siê najwy¿sz¹ jakoœci¹. Zna te¿ jêzyki obce (praca bibliotekarza w coraz wiêkszym stopniu
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ma zasiêg globalny) i stale podwy¿sza swoje kwalifikacje [6, s. 103]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dla sprawnego korzystania z nowych technologii niezbêdne okazuje siê przygotowanie informatyczne bibliotekarza,
wspó³pracuj¹cego z u¿ytkownikiem nieobytym z technikami informatycznymi. Ponadto, wobec zachodz¹cych stale zmian edukacyjnych oraz spo³ecznych,
powinien on dysponowaæ te¿ trzema innymi kompetencjami [10, s. 78-79]:
— prakseologicznymi – przydatnymi w organizowaniu, ocenianiu i ulepszaniu procesów biblioteczno-informacyjnych;
— kreatywnymi – wykorzystywanymi w uczestniczeniu lub podejmowaniu innowacyjnych dzia³añ;
— wspó³dzia³ania – niezbêdnymi w budowaniu przyjaznej atmosfery pracy w zespole.
Wymienione kompetencje pozwalaj¹, po pierwsze, na
sprawne poruszanie siê w przestrzeni biblioteki hybrydowej i skuteczne wykorzystywanie nowoczesnych
narzêdzi i technologii, a po wtóre na poœredniczenie
miêdzy zasobami informacji a u¿ytkownikiem poszukuj¹cym uporz¹dkowanej wiedzy. Daj¹ te¿ swobodê
w prowadzeniu dzia³alnoœci szkoleniowej oraz w promowaniu wizerunku nowoczesnej biblioteki, bibliotekarza i macierzystej uczelni.
Do okreœlenia profilu osób zabiegaj¹cych o stanowisko bibliotekarza mo¿na pos³u¿yæ siê siedmiopunktowym planem Rodgera [19, s. 113], charakteryzuj¹cym kandydata wed³ug poni¿szych elementów:
— cechy fizyczne (nie tylko wygl¹d i si³a fizyczna, ale
te¿ sposób zachowania i mówienia);
— osi¹gniêcia zawodowe (wykszta³cenie i praktyka);
— inteligencja ogólna;
— specjalne uzdolnienia (kwalifikacje danego stanowiska);
— zainteresowania (przede wszystkim pod k¹tem
dzia³alnoœci na rzecz biblioteki i/lub uczelni);
— dyspozycje psychiczne (stosunek do otoczenia,
relacje pracownik – prze³o¿ony);
— uwarunkowania œrodowiskowe kandydata.
Jakoœæ wykonywanej pracy oraz poziom œwiadczonych
us³ug biblioteczno-informacyjnych s³u¿¹ m.in. tworzeniu odpowiedniego, pozytywnego wizerunku firmy.
Zadowolenie klientów – u¿ytkowników biblioteki
przek³ada siê na wysokie oceny, które biblioteka uzyskuje. Dobrze funkcjonuj¹ca biblioteka to satysfakcja
równie¿ dla w³adz macierzystej uczelni. To wszystko
w du¿ym stopniu zale¿y od w³aœciwego, trafnego doboru kadry wywodz¹cej siê g³ównie spoœród absolwentów INiB. Wa¿ne jest te¿, aby nabyta wiedza na danym
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stanowisku pracy, wynikaj¹ca z d³ugoletniego doœwiadczenia osób koñcz¹cych pracê zawodow¹, mog³a
byæ przekazywana nastêpcom. Oznacza to, ¿e zarz¹dzaj¹cy organizacj¹ musi myœleæ perspektywicznie,
braæ pod uwagê i teraŸniejszoœæ, i przysz³oœæ firmy.
Planowanie kadr powinno przewidywaæ kontrolowan¹
rotacjê personelu, obejmuj¹c¹ swym zasiêgiem ma³o
wartoœciowych pracowników. Trzeba pamiêtaæ, ¿e od
stylu zarz¹dzania zale¿y sprawnoœæ i skutecznoœæ organizacji, przetrwanie i sukces firmy na konkurencyjnym rynku. Ju¿ dawno prof. Tadeusz Kotarbiñski proponowa³, ¿e: „... nale¿y poddaæ rewizji sytuacjê gospodarczo-spo³eczn¹ zawodu bibliotekarskiego tak, by
garnêli siê do niego kandydaci najsprawniejsi intelektualnie” [3, s. 7].
Z doœwiadczeñ wynika, ¿e pod wieloma wzglêdami
akademicka kadra biblioteczna stanowi wysoko wykwalifikowan¹ grupê zawodow¹, zapewniaj¹c¹ szeroki
dostêp do wiedzy o zasiêgu miêdzynarodowym, a tak¿e w³aœciwe wsparcie merytoryczne dla adresata informacji naukowej.
Zapotrzebowanie biblioteki akademickiej
na wiedzê i kompetencje absolwenta INiB
Biblioteki szko³y wy¿szej s¹ instytucjami wspomagaj¹cymi edukacjê na najwy¿szych szczeblach nauczania (studia magisterskie, doktoranckie), równoczeœnie
we wszystkich jej formach: stacjonarnej, zaocznej, indywidualnego toku, e-learningu. Wiêkszoœæ bibliotek,
podobnie jak Biblioteka Politechniki Wroc³awskiej,
uczestniczy równie¿ w samym procesie kszta³cenia, a
tak¿e prowadzi projekty specjalistyczne i zajmuje siê
prac¹ naukowo-badawcz¹. W zwi¹zku z wszechstronn¹ dzia³alnoœci¹ tych bibliotek zabiegaj¹ one o doborow¹ kadrê specjalistów. W opinii œrodowiska bibliotekarskiego, jak równie¿ akademickiego, Biblioteka PWr
postrzegana jest jako przyjazne miejsce pracy oraz rzetelna i kompetentna, specjalistyczna instytucja us³ugowa. Tak¹ ocenê podtrzymuje równie¿ w³asny personel – absolwenci INiB, jak te¿ studenci praktykuj¹cy
w Bibliotece. To cieszy, ale te¿ zobowi¹zuje, narzucaj¹c
koniecznoœæ stosowania okreœlonych kryteriów doboru pracowników, co równoczeœnie czyni bibliotekê
pracodawc¹ wymagaj¹cym. Ustalanie takich kryteriów na poszczególne stanowiska Dyrekcja Biblioteki
pozostawia uznaniu kadry zarz¹dzaj¹cej. W opinii
kadry oraz autorów ta decyzja jest s³uszna, gdy¿ kierownik oddzia³u lub sekcji Biblioteki doskonale zna
zadania i funkcje komórki, któr¹ prowadzi, a równo-
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czeœnie ma dobre rozeznanie w powi¹zaniach miêdzy
poszczególnymi elementami struktury organizacyjnej
Biblioteki. Œwiadomy jest miejsc, w których zakresy
dzia³añ ró¿nych komórek biegn¹ równolegle, gdzie siê
krzy¿uj¹, a gdzie uzupe³niaj¹. Chc¹c dobrze realizowaæ powierzone mu zadania, musi dysponowaæ odpowiednio dobranym zespo³em ludzi otwartych na nowe
wyzwania, anga¿uj¹cych siê w dzia³ania na rzecz swojego miejsca pracy oraz uczelni. Oczekiwania prze³o¿onego wobec kandydata dotycz¹ przede wszystkim
jego wykszta³cenia i doœwiadczenia zawodowego, ale
te¿ wiedzy specjalistycznej oraz dodatkowych umiejêtnoœci po¿¹danych lub niezbêdnych do realizacji zadañ przewidywanych na oferowanym stanowisku pracy, przy czym opracowany profil kandydata musi byæ
wywa¿ony, a stawiane wymagania – realne [14, s.
11-13].
W przypadku Oddzia³u Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ci¹g³ych (nazywanego zwyczajowo
Oddzia³em Czasopism) praca jest szczególnie urozmaicona i wszechstronna [Rys. 1]. Jej postaw¹ jest nowoczesny, zautomatyzowany warsztat, a jednoczeœnie
wymaga ona znajomoœci specyficznych zasad opracowania i katalogowania czasopism, a tak¿e regu³ obowi¹zuj¹cych instytucje bud¿etowe w zakresie gromadzenia wydawnictw ci¹g³ych przy wykorzystaniu procedur przetargowych.
Praca w tym Oddziale cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród absolwentów INiB, a jego kierownik nie
ma problemu z zape³nieniem ewentualnego wakatu.
Korzysta on równie¿ ze stworzonych przez Dyrekcjê
Biblioteki mo¿liwoœci zatrudniania studentów i
w³¹cza ich do ró¿nych prac ci¹g³ych i akcyjnych. W
przypadku pozytywnej oceny ich umiejêtnoœci powierzano im „na sta³e” okreœlone zadania14. Tego typu
wspó³praca przynosi wzajemne korzyœci (Tabela 1)
i jest doskona³¹ okazj¹ do wyboru spoœród studentów
przysz³ych pracowników dzia³u. Je¿eli ocena pracy,
zachowañ i umiejêtnoœci studenta jest dobra, kierownik wystêpuje z propozycj¹ zatrudnienia go na etacie.
Kierownik Oddzia³u Czasopism móg³ zweryfikowaæ
teoretyczn¹ wiedzê studentów na temat gromadzenia
i opracowania wydawnictw ci¹g³ych dziêki temu, ¿e
prowadzi³ z nimi zajêcia w Instytucie INiB na Uniwersytecie Wroc³awskim. Zgodnie z zaprezentowanym
modelem dzia³ania stan osobowy Oddzia³u Czasopism w ostatnich latach zosta³ uzupe³niony o trzech
m³odych pracowników.
14

W tym przypadku obowi¹zywa³a umowa-zlecenie.
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Oddzia³ Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ci¹g³ych
Wybrze¿e Wyspiañskiego 27, 50-370 Wroc³aw, Budynek A-1, klatka schod. „b”, pok. 403-405,
tel. 71 320 23 07, 71 320 34 12; czasop@pwr.wroc.pl
1. Gromadzenie i opracowanie naukowych periodyków, drukowanych i elektronicznych, dla wszystkich bibliotek
Politechniki Wroc³awskiej.
2. Organizacja zakupów prasy i czasopism popularno-naukowych do Biblioteki Beletrystycznej.
3. Tworzenie, we wspó³pracy z wydzia³ami Uczelni, planu prenumeraty czasopism i baz danych.
4. Przygotowanie i prowadzenie procedur przetargowych na dostawê czasopism i baz danych.
5. Prace zwi¹zane z zakupem licencji i realizacj¹ umów dot. zagranicznych i krajowych czasopism elektronicznych oraz
baz danych.
6. Tworzenie centralnego katalogu czasopism.
7. Organizacja dostêpu do czasopism elektronicznych oraz opieka nad serwisem e-Czasopisma.
8. Koordynacja dzia³añ bibliotek uczestnicz¹cych w projekcie tworzenia bazy Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach
Wroc³awia i Opola.
9. Wspó³praca z Bibliotek¹ Narodow¹ w zakresie wspó³tworzenia bazy Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych.
10. Prace zwi¹zane z selekcj¹ i uzupe³nianiem kolekcji czasopism gromadzonych w Bibliotece.
11. Dzia³alnoœæ szkoleniowa.

Rys. 1. Ramowy zakres prac Oddzia³u Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ci¹g³ych Biblioteki PWr
ród³o: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/1032162.dhtml

Poza bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym i wstêpnym praktycznym (podstawowa znajomoœæ zasad opracowania wydawnictw ci¹g³ych w
oparciu o format MARC), przy ocenie kandydata kierownik dzia³u pos³uguje siê te¿ nastêpuj¹cymi kryteriami dodatkowymi, z jego punktu widzenia wa¿nymi:
— zdecydowane zainteresowanie prac¹ w podleg³ym
jej zespole;
— mi³a powierzchownoœæ, dba³oœæ o wygl¹d zewnêtrzny, kulturalne zachowanie;
— ¿yczliwy stosunek do kolegów oraz szacunek nale¿ny prze³o¿onej;
— inteligencja, operatywnoœæ i samodzielnoœæ.
W przypadku wiêkszoœci absolwentów Instytutu INiB
Uniwersytetu Wroc³awskiego trybu stacjonarnego nie
ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e posiadaj¹ te zalety w stopniu co najmniej zadowalaj¹cym. Jednak trzeba stwierdziæ, ¿e dopiero w bibliotece student poznaje, na czym
polega praca bibliotekarza, która wielu osobom czêsto
kojarzy siê tylko z „wypo¿yczaniem ksi¹¿ek”. W rzeczywistoœci jest ona ¿mudna i skomplikowana, wymagaj¹ca poœwiêcenia wielkiej uwagi i specjalnych predyspozycji.
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Rola wizerunku w pracy bibliotekarza
W bibliotekach szkó³ wy¿szych punkt ciê¿koœci
dzia³alnoœci bibliotecznej jest coraz bardziej przesuwany na czynnoœci informacyjne, do niedawna charakterystyczne wy³¹cznie dla oddzia³ów informacji
naukowej lub katalogowej. Obecnie funkcje informacyjne przenikaj¹ do dzia³ów „czysto” bibliotecznych.
M³ody pracownik zatrudniony w bibliotece akademickiej po stosunkowo krótkim czasie zdobêdzie bieg³¹
umiejêtnoœæ korzystania z baz danych i serwisów
e-czasopism, przegl¹darek, wyszukiwarek i innych
podobnych narzêdzi, które umo¿liwiaj¹ i u³atwiaj¹
wyszukiwanie informacji naukowej. Karierê w Bibliotece Politechniki Wroc³awskiej realizuje on w wielu
funkcjach, nie tylko tradycyjnie znanych, jak gromadzenie, selekcjonowanie i klasyfikowanie zbiorów, ale
te¿ przez prezentowanie ich na stronie domowej biblioteki, testowanie i organizowanie dostêpów do bezp³atnych i komercyjnych e-Ÿróde³, a tak¿e przez cyfrowe przetwarzanie zasobów bibliotecznych. Reasumuj¹c, w toku praktyki zawodowej pracownik zdobywa
kompetencje niezbêdne do pe³nienia coraz bardziej
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z³o¿onych zadañ, podczas których styka siê z u¿ytkownikami z ró¿nych œrodowisk naukowych, wydawniczych, oœwiatowych i gospodarczych. Wa¿na jest
wiêc umiejêtnoœæ kreowania pozytywnego wizerunku
w³asnego, jak i macierzystej jednostki. Pozytywny PR
w bibliotece realizuje siê m.in. dziêki:
— wiedzy na temat zaawansowanych komputerowych
systemów bibliotecznych;
— znajomoœci zagadnieñ zwi¹zanych z promocj¹ us³ug i produktów bibliotecznych;
— opanowaniu co najmniej jednego jêzyka obcego;
— aktywnoœci i otwartoœci na nowe przedsiêwziêcia.
Poza posiadanymi umiejêtnoœciami i wiedz¹ wa¿ne
jest równie¿, z punktu widzenia firmy, jak pracownik
u¿yje tych zasobów w celu jej promowania. Je¿eli jest
zwi¹zany z firm¹ i ca³kowicie siê z ni¹ uto¿samia, to
bêdzie zabiega³ o tworzenie jej pozytywnych relacji z
bli¿szym i dalszym œrodowiskiem zawodowo-naukowym. W bibliotece jako instytucji non-profit dzia³ania
wizerunkowe polegaj¹ przede wszystkim na:
— utrzymywaniu jak najlepszych kontaktów z u¿ytkownikami i pozyskiwanie nowych;
— utrwalaniu pozytywnych skojarzeñ z firm¹;
— pozyskiwaniu sponsorów na finansowanie zasobów
materialnych (ksiêgozbioru, komputerów, remontów itp.).
Bibliotekarze Politechniki Wroc³awskiej, dbaj¹c o
dobry wizerunek instytucji musz¹ wykazywaæ siê starann¹ obs³ug¹ u¿ytkowników, tworzeniem przyjaznego, przyci¹gaj¹cego klimatu, uczestniczeniem w imprezach zewnêtrznych (targi edukacyjne, Dolnoœl¹ski
Festiwal Nauki), a tak¿e podejmowaæ wspó³pracê ze
œrodowiskiem zawodowym, np. przez koordynacjê
Krajowego Konsorcjum Chemical Abstracts, organizowanie ogólnopolskich kursów dokszta³caj¹cych z zakresu komputerowych systemów bibliotecznych, korzystania z czasopism elektronicznych15 oraz budowê
œrodowiskowej bazy czasopism zagranicznych16.
Przy budowie wizerunku biblioteki, na przyk³adzie
Politechniki Wroc³awskiej, istotna wydaje siê inwestycja w pracownika, która wzmacnia i rozwija jego pozytywne nastawienie do miejsca pracy i funkcji, jakie
biblioteka pe³ni w spo³eczeñstwie. W³adze Biblioteki
zachêcaj¹ do permanentnego samokszta³cenie przez
15

Informacja o kursie na stronie: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/
150031.dhtml
16
Lista bibliotek uczestnicz¹cych w projekcie: http://www.biblioteka.
pwr.wroc.pl/czasopisma_zagraniczne_w_bibliotekach_wroclawia_i_opola.dhtml
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m.in. szkolenia wewnêtrzne, a tak¿e inspiruj¹ do dzia³alnoœci publikacyjnej, udzia³u w konferencjach,
cz³onkostwa w stowarzyszeniach i organizacjach bibliotekarskich oraz czynnego uczestniczenia w ¿yciu
uczelni.
Mo¿liwoœci rozwoju zawodowego
Zasady awansu w bibliotece naukowej szko³y wy¿szej reguluje Rozporz¹dzenie MNiSzW [13]. Przy za³o¿eniu, ¿e pracownik posiada wykszta³cenie wy¿sze
kierunkowe, proces ten rozpoczyna siê œrednio po 3
latach przeszeregowaniem go na stanowisko bibliotekarza. Najwy¿szym tytu³em zawodowym mo¿liwym do
osi¹gniêcia w bibliotece jest kustosz – tytu³ ten przys³uguje po 10-letnim sta¿u pracy oraz co najmniej
miesiêcznej praktyce specjalistycznej w innej, poza
macierzyst¹, bibliotece naukowej, potwierdzonej stosownym zaœwiadczeniem. Ponadto przewidziane s¹
inne formy rozwoju zawodowego, takie jak:
— studia podyplomowe, np. Studia Podyplomowe
Technik Informacyjnych i Multimedialnych lub
Studia Podyplomowe Zarz¹dzanie Dokumentacj¹
Audiowizualn¹ i Dokumentem Elektronicznym na
Uniwersytecie Wroc³awskim;
— studia doktoranckie;
— zdanie egzaminu pañstwowego przed Komisj¹
Egzaminacyjn¹ dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych przy Ministrze Edukacji Narodowej;
— wyjazdy na szkolenia, warsztaty i seminaria;
— dzia³alnoœæ publikacyjna i aktywny udzia³ w konferencjach specjalistycznych;
— ata¿e zagraniczne w ramach wymiany miêdzy
uczelniami (przyk³adem mo¿e byæ wspó³praca
Politechniki Wroc³awskiej z Universität Stuttgart).
Wnioski
Absolwent INiB w czasie studiów zdobywa przygotowanie, w zale¿noœci od wybranej specjalizacji, do
podejmowania prac wydawniczych (redaktor merytoryczny, techniczny), wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji w tradycyjnych i nowych
specjalnoœciach (bibliotekarz systemowy, dziedzinowy, projektant systemów informacyjnych, konsultant
informacyjny, broker informacji), do pracy w zbiorach
specjalnych bibliotek (np. z dawn¹ ksi¹¿k¹) lub pracy
biblioterapeutycznej z czytelnikami o ró¿nych typach
niesprawnoœci.
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Praca studenta w bibliotece szko³y wy¿szej w okresie studiów jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, przynosz¹cym korzyœci obu stronom: bibliotece i studentowi. Wspólnym mianownikiem s¹ korzyœci finansowe;
dodatkowo student rozwija praktyczn¹ wiedzê zawodow¹, a biblioteka oszczêdza czas i œrodki niezbêdne
na rekrutacjê.
Na przyk³adzie wyników wspó³pracy Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej ze studentami INiB stwierdza
siê funkcjonalnoœæ zaproponowanego modelu. S³uszne wydaje siê równie¿ w³¹czanie do procesu dydaktycznego specjalistów – praktyków, bibliotekarzy zatrudnionych w szko³ach wy¿szych.
Zarysowuje siê jednoczeœnie kwestia rozpoznawania potrzeb œrodowisk potencjalnych pracodawców
(placówki biblioteczno-informacyjne ró¿nego typu
oraz centra informacji bran¿owej), gdy¿ jest ona nierozerwalnie zwi¹zana z oferowanymi programami
kszta³cenia w zakresie INiB. Przy realizowaniu idei
wspó³pracy Instytutów INiB z pracodawcami istotne
by³oby zapewnienie œrodków techniczno-informatycznych oraz poprawy warunków lokalowych koniecznych podczas procesu dydaktycznego maj¹cego na
celu przygotowanie przysz³ej kadry specjalistów bibliotekarzy.
Praca w bibliotece szko³y wy¿szej, cechuj¹ca siê
ró¿norodnoœci¹ zadañ i obowi¹zków, stwarza naturalne warunki do rozwoju intelektualnego i zawodowego.
Pracownik mo¿e rozwijaæ siê na wiele sposobów:
przez udzia³ w kursach, sta¿ach zagranicznych i konferencjach specjalistycznych, przyst¹pienie do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego i podejmowanie innych dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do wy¿szego
zaszeregowania w kategoriach zawodowych i naukowych, przewidzianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Studia INiB przygotowuj¹ nie tylko do pracy zawodowej (np. w bibliotece, ksiêgarni, wydawnictwie
itp.), lecz s³u¿¹ równie¿ rozwojowi wiedzy niezbêdnej przysz³ej kadrze naukowo-badawczej i dydaktycznej. W zwi¹zku z tym trzeba zauwa¿yæ, a tak¿e
doceniæ, jak trudnym zadaniem jest pogodzenie teorii i praktyki w tworzeniu programów kszta³cenia
tych dwóch, nie zawsze równoleg³ych œcie¿ek nauczania.
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Przygotowanie zawodowe pracowników informacji
a potrzeby oœrodków informacji naukowej i technicznej
Na podstawie doœwiadczenia z pracy w Bran¿owym Oœrodku Informacji Naukowej i
Technicznej, a obecnie Zak³adzie Informacji Naukowej i Technicznej, Promocji i Szkoleñ
IZTW przedstawiono niektóre wymagania dotycz¹ce po¿¹danych umiejêtnoœci pracownika oœrodka INT w jego obecnym kszta³cie. Zmiany zakresu dzia³ania oœrodka INT
wynikaj¹ m.in. z koniecznoœci dostosowania siê do potrzeb jednostki macierzystej, która
tê dzia³alnoœæ finansuje.
Professional Preparation of Information Workers versus Scientific and Technical
Information Centers’ Requirements. On the basis of the experience from the work for
the Trade Centre of Scientific and Technical Information, and currently the Institute of
Scientific and Technical Information, Promotion and Trainings of IZTW, some requirements pertaining to the desired skills of an employee in a scientific information centre in
its present form are presented. The changes of the scope of activity of the scientific information centre result from e.g. the need to adjust to the needs of the mother institution,
which finances this activity.
Jednym ze skutków zmian w Polsce po roku 1989
by³o ograniczenie dzia³alnoœci, a nierzadko likwidacja
oœrodków informacji naukowej i technicznej (INT)
funkcjonuj¹cych w ramach jednostek naukowo-badawczych, obecnie – instytutów badawczych. Z powodu generowania kosztów i braku szans nawet na czêœciowe samofinansowanie oœrodki informacji naukowej
w warunkach gospodarki rynkowej sukcesywnie znika³y z „mapy informacyjnej” kraju. Z punktu widzenia
pracodawcy finansowanie dzia³alnoœci informacyjnej
sta³o siê „luksusem”, jeœli wzi¹æ pod uwagê nieomal
powszechny dostêp do rodzimych i œwiatowych zasobów wiedzy, a z drugiej strony – coraz mniejsze mo¿liwoœci finansowania takiej dzia³alnoœci z bud¿etu
przeznaczonego na naukê.
Oœrodek informacji naukowej i technicznej w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
funkcjonuje nieprzerwanie od lat 60. ubieg³ego wieku.
Zmiany wymuszone now¹ sytuacj¹ geopolityczn¹
i ekonomiczn¹ prze³o¿y³y siê bezpoœrednio na ograniczenie liczby pracowników i reorganizacjê zadañ,
a mia³y na celu mo¿liwie daleko id¹cej adaptacji dzia³añ oœrodka do potrzeb jednostki macierzystej. Teraz
oznacza to, ¿e obok dzia³alnoœci okreœlanej ogólnie
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jako gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i
udostêpnianie informacji, czyli dzia³alnoœcii bibliotecznej, dokumentacyjnej, a tak¿e wydawniczej (chocia¿ w mocno okrojonym zakresie), kontynuowania
prac nad w³asnymi bazami danych i wspó³pracy przy
powstawaniu innych baz, informacji patentowej i normalizacyjnej, pojawi³y siê zupe³nie nowe zadania, realizowane wczeœniej przez odrêbne komórki Instytutu.
Do dzia³alnoœci oœrodka w³¹czono prace o charakterze
promocyjno-marketingowym zak³adaj¹ce wykorzystywanie dostêpnych kana³ów informacyjnych do rozpowszechniania wiedzy na temat dokonañ Instytutu,
a wiêc szeroko pojêt¹ aktywnoœæ w umieszczaniu
informacji o firmie macierzystej w bazach danych
o ogólnopolskim zasiêgu oraz poœrednio promuj¹cych
opracowania w³asne oœrodka, organizowanie szkoleñ,
konferencji i targów, pomoc przy opracowywaniu wydawnictw i organizowaniu procesu wydawniczego
(materia³y konferencyjne, reklamowe, wydawnictwa
w³asne IZTW), wspó³praca z instytucjami realizuj¹cymi podobne zadania w zakresie informacji. W aktualnych warunkach ekonomicznych koniecznoœci¹ staje
siê pozyskiwanie œrodków finansowych z projektów
wspó³finansowanych z UE i innych funduszy, umo¿li-
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wiaj¹cych realizacjê choæby czêœci wymienionych
zadañ.
Z perspektywy wielu lat pracy w oœrodku informacji naukowej i – si³¹ rzeczy – aktywnego uczestniczenia
w procesach adaptacyjnych konkretnego oœrodka INT
do warunków narzuconych dawniej wymaganiami ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, a obecnie
ustawy o finansowaniu nauki (Ustawa z dnia 30
kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki, Dz.U.
Nr 96, poz. 615), a tak¿e w kontekœcie zadañ wykonywanych w tym oœrodku aktualnie, mo¿na okreœliæ po¿¹dane umiejêtnoœci potencjalnego pracownika dzia³u
informacji naukowej i technicznej. Bez wzglêdu na
nazwê przyjêt¹ w schemacie organizacyjnym danej
jednostki (np. zak³ad/dzia³ informacji, promocji i
szkoleñ, oœrodek informacji naukowej i technicznej,
biblioteka itp.) okreœlenie „oœrodek INT” na potrzeby
niniejszego artyku³u oznacza integraln¹ komórkê instytutu badawczego.
Prace wykonywane w oœrodkach INT
i wymagania stawiane pracownikom
Centrum dzia³alnoœci informacyjnej pozostaje
niezmiennie biblioteka gromadz¹ca specjalistyczne
ksi¹¿ki, czasopisma, materia³y konferencyjne, literaturê patentow¹, firmow¹, normalizacyjn¹, a wiêc specyficzny zasób Ÿróde³ informacji, który wymaga umiejêtnoœci ewidencjonowania, katalogowania i opracowywania ró¿nych typów dokumentów. Biblioteki oœrodków INT gromadz¹ zbiory wyspecjalizowane tematycznie i bardzo ró¿norodne pod wzglêdem rodzajów
dokumentów. Dobór zbiorów specjalistycznych wi¹¿e
siê z ci¹g³ym œledzeniem rynku wydawniczego, kalendarza konferencji, sympozjów, targów itp. Odrêbnym
zagadnieniem jest gromadzenie norm, obwarowane
szczególnymi wymaganiami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Biblioteki w oœrodkach INT s¹ systematycznie unowoczeœniane, choæ ci¹gle jeszcze korzysta siê z katalogów kartkowych, zw³aszcza w odniesieniu do materia³ów wydanych przed 20 laty i wczeœniej. Literatura techniczna stosunkowo szybko siê starzeje, co sprawia, ¿e ze starszych dokumentów korzysta niewielu u¿ytkowników, dlatego pozostawianie katalogów kartkowych najstarszych, czêœciowo zdezaktualizowanych zbiorów, bior¹c pod uwagê nawa³
innych prac, wydaje siê uzasadnione. Automatyzacja
prac bibliotecznych dotyczy zazwyczaj katalogowania
najnowszych zbiorów zwartych i ci¹g³ych, akcesji,
wypo¿yczalni, statystyki. Ze wzglêdu na jedno- lub
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najwy¿ej dwuosobow¹ obsadê biblioteki bibliotekarz
w oœrodku INT wykonuje wszystkie czynnoœci biblioteczne, od gromadzenia zbiorów przez ewidencjê, katalogowanie do udostêpniania w czytelni i wypo¿yczania. Generalnie zakres zadañ bibliotecznych pozostaje
niezmienny, zmieni³y siê jedynie narzêdzia pracy i
mo¿liwoœci dostêpu do informacji.
W oœrodkach INT k³adzie siê nacisk na g³êbokie
opracowanie dokumentów, np. jednostk¹ podlegaj¹c¹
opracowaniu dokumentacyjnemu jest artyku³ w czasopiœmie, a nie ca³e czasopismo. Na podstawie gromadzonych zbiorów w oœrodkach INT tworzone s¹ specjalistyczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych,
rejestruj¹ce zawartoœæ czasopism naukowych i technicznych oraz materia³ów konferencyjnych, bazy publikacji pracowników naukowych danej instytucji, a
tak¿e bazy opisów patentowych i bazy norm – te ostatnie tylko na potrzeby pracowników instytucji macierzystej. Powstaj¹ równie¿ bazy faktograficzne, w których gromadzi siê np. dane o parametrach urz¹dzeñ,
w³aœciwoœciach materia³ów, a tak¿e bazy firm wykorzystywane m.in. w kontaktach handlowych instytucji
z podmiotami gospodarczymi, w dzia³aniach promocyjnych. Poza tworzeniem i utrzymywaniem w³asnych
baz danych oœrodki czynnie uczestnicz¹ w tworzeniu
baz ogólnopolskich lub dziedzinowych. Jest to albo
tradycyjna dzia³alnoœæ dokumentacyjna (np. wspó³tworzenie bazy danych o zawartoœci polskich czasopism technicznych BazTech1), albo szczególny rodzaj
promocji, który polega na dostarczaniu informacji o
wynikach badañ, us³ugach, produktach do takich baz
danych jak np. Baza Wiedzy o Nowych Technologiach
Ministerstwa Gospodarki2 b¹dŸ bazy prowadzone
przez Oœrodek Przetwarzania Informacji (baza Nauka
Polska, w tym SYNABA, PolskieTechnologie, Baza
Aparatury Badawczej3). Pracownicy oœrodka uczestnicz¹ w ka¿dym etapie tworzenia baz, od selekcji dokumentów prymarnych, przez sporz¹dzanie abstraktów, a¿ do wczytywania rekordów do bazy i korekty
wpisanych informacji. Rekordy opracowane na potrzeby baz danych s¹ czêsto dodatkowo wykorzystywane
w wydawnictwach bibliograficznych, takich jak przegl¹dy dokumentacyjne (rekordy zawieraj¹ce opis bibliograficzny i abstrakt) lub informacje ekspresowe (rekordy zawieraj¹ce tylko opis bibliograficzny lub opis
bibliograficzny i s³owa kluczowe, ewentualnie adnota1

http://baztech.icm.edu.pl/
http://innowacje.gov.pl/
3
http://www.opi.org.pl/pl/bazy-danych/
2
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cjê wyjaœniaj¹c¹). Wydawnictwa informacyjne s¹ rozpowszechniane w prenumeracie (w postaci tradycyjnej) lub udostêpniane w Internecie na stronie WWW
oœrodka INT.
Bardzo po¿¹dan¹ umiejêtnoœci¹ jest orientacja
w dyscyplinach naukowych,,obs³ugiwanych” przez
bibliotekê i dan¹ jednostkê, pomocna zarówno przy
doborze zbiorów i ich opracowywaniu (abstrakty, s³owa kluczowe), jak te¿ przy formu³owaniu zapytañ
zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników informacji. Niektóre oœrodki dysponuj¹ w³asnymi s³ownikami s³ów
kluczowych lub tezaurusami, które s¹ systematycznie
uzupe³niane i aktualizowane, i dlatego wymagaj¹ dobrej znajomoœci dziedziny wiedzy, któr¹ zajmuje siê
jednostka macierzysta, a czêsto konsultacji ze specjalistami.
Kolejny nurt dzia³alnoœci oœrodka INT to dzia³alnoœæ wydawnicza, œciœle powi¹zana z funkcjonowaniem danej jednostki, tj. tematyk¹ realizowanych prac
badawczych, organizowanymi konferencjami i publikacjami pracowników, do której mobilizuje znana
wszystkim instytutom badawczym rywalizacja „na
punkty” przyznawane za publikacje. Po¿¹dana jest
wiêc znajomoœæ technik wydawniczych, wykorzystywana w pracach zwi¹zanych zarówno z wydawaniem
bibliografii oœrodka, jak i wydawnictw w³asnych instytutów badawczych: biuletynów, czasopism, zeszytów
naukowych, monografii, materia³ów konferencyjnych.
Ostateczne przygotowanie tych materia³ów do druku,
pomoc udzielana przy sporz¹dzaniu abstraktów, bibliografii za³¹cznikowej, poœrednictwo w przydzielaniu
numerów ISSN i ISBN z puli przyznawanej przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, niejednokrotnie równie¿ korekta jêzykowa, odbywaj¹ siê zazwyczaj w oœrodku INT. Bardzo przydaje siê te¿ znajomoœæ podstaw prawa autorskiego w zakresie dotycz¹cym prac wydawniczych, tworzenia pe³notekstowych baz danych, udostêpniania zbiorów i kopiowania dokumentów. Niezwykle istotne poza sam¹ wiedz¹
na ten temat jest pewne wyczulenie na problemy
zwi¹zane z ochron¹ w³asnoœci intelektualnej, w tym –
poza prawem autorskim – z prawem patentowym (wynalazki, wzory u¿ytkowe), zw³aszcza jeœli jednostka
macierzysta reprezentuje bran¿ê przemys³ow¹.
W ramach wielu oœrodków INT prowadzona jest
te¿ dzia³alnoœæ normalizacyjna, która obejmuje zakupy norm, prowadzenie biblioteki normalizacyjnej,
udostêpnianie informacji normalizacyjnej, a ponadto
organizacjê samych prac stricte normalizacyjnych,
konsultacji w zakresie wprowadzania i harmonizacji
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norm. Przyk³adowo IZTW (z upowa¿nienia Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego) przez swojego przedstawiciela – pracownika oœrodka INT – kieruje pracami
dwóch krajowych komitetów technicznych w zakresie
tematyki, któr¹ zajmuje siê Instytut.
Pracownicy oœrodków informacji nie tylko wykonuj¹ prace zwi¹zane z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i udostêpnianiem informacji,
ale tak¿e u³atwiaj¹ przep³yw informacji kana³ami nieformalnymi. Do zadañ wielu oœrodków INT nale¿y
organizowanie konferencji, sympozjów, dni otwartych
instytucji, a tak¿e szkoleñ dla pracowników instytucji
macierzystej, kursów, szkoleñ, warsztatów, spotkañ
technicznych dla pracowników firm przemys³owych
(ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw), gdzie wyk³adowcami i prowadz¹cymi warsztaty s¹ specjaliœci z danego
instytutu. Pracownicy INT s¹ odpowiedzialni za ca³y
proces organizacji imprezy oraz pomoc w przygotowaniu i dostarczeniu uczestnikom materia³ów szkoleniowych, a w trakcie trwania imprezy czuwaj¹ nad jej prawid³owym przebiegiem. Takie spotkania sprzyjaj¹ osobistym kontaktom specjalistów, a w konsekwencji
wymianie informacji niedostêpnych b¹dŸ trudno dostêpnych drog¹ oficjaln¹.
Zarówno prace zwi¹zane z tworzeniem w³asnych
baz danych, jak te¿,,nape³nianiem” baz obcych stosown¹ treœci¹ wymagaj¹ wspó³pracy z informatykami,
tym samym orientacji w kwestiach dotycz¹cych oprogramowania, a wiêc przygotowania do roli swoistego,,interfejsu” miêdzy wymaganiami podmiotu korzystaj¹cego z okreœlonego systemu informacyjnego a
mo¿liwoœciami sprzêtu i oprogramowania, czyli domen¹ informatyków. Dlatego wydaje siê wskazane powi¹zanie kszta³cenia o profilu humanistycznym, z naciskiem – poza przedmiotami zawodowymi – na umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê poprawn¹ polszczyzn¹ i znajomoœæ jêzyków obcych (j. angielski!) z kszta³ceniem
o profilu informatycznym.
Oœrodek INT jako zak³ad lub dzia³ instytutu ma
takie same prawa i obowi¹zki, jak pozosta³e jednostki
organizacyjne, spe³nia wszystkie funkcje i zadania,
których wymaga proces zarz¹dzania instytucj¹ – system jakoœci, regulaminy, inwentaryzacje, szkolenia
bhp. Praca w oœrodku informacji naukowej i technicznej poszerzona o dzia³ania promocyjne i szkoleniowe
jest ró¿norodna, urozmaicona, stanowi wyzwanie dla
osób energicznych, ale wymaga elastycznoœci i dyspozycyjnoœci. Akcyjnoœæ dzia³añ zwi¹zanych np. z organizacj¹ konferencji lub udzia³em w targach i wystawach, przy niewielkiej obsadzie kadrowej w pewnym
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stopniu zak³óca systematycznoœæ wymagan¹ w bibliotece i przy tworzeniu baz danych.
U¿ytkownicy informacji
oferowanej przez oœrodki INT
W nowych warunkach funkcjonowania oœrodków
INT zmieni³ siê profil u¿ytkowników informacji.
Obecnie s¹ to przede wszystkim pracownicy instytucji
macierzystej, nastêpnie pracownicy i studenci wy¿szych uczelni technicznych oraz – w mniejszym zakresie – pracownicy z przedsiêbiorstw przemys³owych.
O ile przedstawiciele dwóch pierwszych wymienionych kategorii sami szukaj¹ informacji i w tym celu
korzystaj¹ tak¿e z us³ug oœrodka, o tyle pracownicy
ma³ych i œrednich firm stanowi¹ bardzo nieliczn¹ grupê u¿ytkowników. Oœrodki dzia³aj¹ w stosunkowo niewielkich instytucjach, co u³atwia wzajemne kontakty
pracowników, a jednoczeœnie u¿ytkowników informacji, i pozwala na bie¿¹co œledziæ tematykê, która cieszy
siê zainteresowaniem np. w trakcie osobistych rozmów. Taka sytuacja nie zwalnia jednak pracowników
informacji z bardziej formalnego badania potrzeb
u¿ytkowników, np. przeprowadzania badañ ankietowych. To potrzeby u¿ytkowników decyduj¹ o zakupach i prenumeracie Ÿróde³, sposobie (g³êbokoœci)
opracowania dokumentów, a nawet sposobie przechowywania zbiorów. Pracownicy informacji powinni
znaæ tematykê prac realizowanych w swojej instytucji
i na tej podstawie odpowiednio modyfikowaæ profil
zbiorów, a tak¿e decydowaæ o sposobie obs³ugi informacyjnej, np. oceniaæ, czy danemu u¿ytkownikowi
wystarczy obs³uga biblioteczna, jednorazowe wykonanie zestawienia tematycznego, systematyczne dostarczanie informacji przez okreœlony czas, czy mo¿e potrzebuje on pomocy przy t³umaczeniu lub sporz¹dzeniu bibliografii za³¹cznikowej do publikacji. Obs³uga
informacyjna indywidualnych u¿ytkowników wymaga
szczególnej uwagi. W rozmowie nale¿y uœciœliæ temat,
a mo¿na to zrobiæ tylko wtedy, kiedy dysponuje siê
choæby orientacyjn¹ wiedz¹ w dziedzinie zainteresowañ u¿ytkownika. W obs³udze nale¿y wykorzystywaæ
wszelkie dostêpne Ÿród³a, dlatego warto mieæ kontakty z innymi bibliotekami, znaæ ich zasoby lub
wspó³pracowaæ bezpoœrednio. Du¿o trudniejsze,
a w³aœciwie w dzisiejszych czasach niewykonalne, jest
badanie potrzeb u¿ytkowników spoza instytutów. Najkorzystniejsze by³yby badania ankietowe, ale trzeba
siê liczyæ z brakiem zainteresowania i w konsekwencji
z brakiem rzetelnych odpowiedzi na pytania ankieto-
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we. Kwestia finansowania dzia³alnoœci informacyjnej
skierowanej do u¿ytkowników zewnêtrznych, a raczej
jego braku, stawia pod znakiem zapytania przysz³oœæ
takich dzia³añ. Nie nale¿y jednak o tych u¿ytkownikach zapominaæ. Przy za³o¿eniu, ¿e nie wszyscy zainteresowani znajd¹ nasze bazy danych przez wyszukiwarki internetowe, trzeba promowaæ dzia³alnoœæ informacyjn¹ na targach i konferencjach bran¿owych,
rozsy³aæ oferty, wykazy zestawieñ tematycznych, propozycje selektywnej dystrybucji informacji lub serwisów informacyjnych, prezentowaæ oœrodek na stronie
WWW.
Finansowanie dzia³alnoœci oœrodków INT
Wymienione pokrótce prace wykonywane w oœrodkach informacji s¹ czasoch³onne, wymagaj¹ systematycznoœci i zaanga¿owania sporego zespo³u, a w konsekwencji s¹ kosztowne. Rozwa¿aj¹c problemy
kszta³cenia z uwzglêdnieniem potrzeb rynku pracy,
nie mo¿na pomin¹æ kwestii finansowych, które na ten
rynek maj¹ zasadniczy wp³yw. Szeroko rozumiany
dostêp do baz danych, w tym równie¿ pe³notekstowych, katalogów on-line bibliotek itd., spowodowa³
za³amanie popytu na odp³atne us³ugi informacyjne,
tym samym praktycznie pozbawi³ oœrodki informacji
dop³ywu wprawdzie symbolicznych, ale jednak wymiernych dochodów ze sprzeda¿y opracowañ wykonywanych na zamówienie. Prace wykonywane na rzecz
instytucji macierzystej, tj. przede wszystkim dzia³alnoœæ promocyjna, s¹ przez tê instytucjê finansowane.
Przygotowanie informacji na potrzeby konkretnej pracy badawczej zazwyczaj jest przewidziane w bud¿ecie
tej pracy. Instytuty finansuj¹ zakupy ksi¹¿ek i czasopism, sprzêtu komputerowego, dofinansowuj¹ tak¿e
w³asne wydawnictwa, dzia³alnoœæ normalizacyjn¹ na
w³asne potrzeby. Problemem jest finansowanie przez
instytuty dzia³alnoœci informacyjnej wykraczaj¹cej poza potrzeby w³asnych pracowników. Dotyczy to baz
danych udostêpnianych bezp³atnie w Internecie, dzia³alnoœci normalizacyjnej na rzecz PKN (prowadzenie
sekretariatów krajowych komitetów technicznych) itp.
Dotychczas biblioteka oraz informacja naukowa
i techniczna by³y finansowane w ramach dzia³alnoœci
statutowej jednostki macierzystej danego oœrodka INT
jako tzw. dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania. Obowi¹zuj¹ce Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania œrodków
finansowych na naukê na finansowanie dzia³alnoœci
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statutowej rozgranicza: dotacjê na utrzymanie potencja³u badawczego (w tym punkcie przewidziano finansowanie dzia³alnoœci bibliotecznej), dotacjê na utrzymanie specjalnego urz¹dzenia badawczego oraz dotacjê na zadania s³u¿¹ce rozwojowi m³odych naukowców i utrzymanie naukowych baz danych. Jeœli wiêc
instytucja badawcza otrzymuje dotacjê jedynie na
utrzymanie potencja³u badawczego, to w istocie nie
dysponuje œrodkami na finansowanie tworzenia
i utrzymywania baz danych w ramach dzia³alnoœci
statutowej.
Op³acenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego szerokiego dostêpu do œwiatowych baz danych, a tak¿e prenumeraty wybranych czasopism naukowych jest nie do przecenienia, ale nie powinno wykluczaæ tworzenia baz w³asnych, powstaj¹cych od
wielu lat4 w oœrodkach INT w jednostkach naukowych. Bazy te maj¹ inny profil, nie s¹ to bazy stricte
naukowe, zawieraj¹ równie¿ informacje techniczne,
faktograficzne lub handlowe – stanowi¹ bibliografie
zawartoœci ró¿nych czasopism, zarówno naukowych,
jak i technicznych (zgodnie z nazw¹ „informacja naukowa i techniczna”). W znacznie wiêkszej mierze dokumentuje siê polskie czasopisma i materia³y konferencyjne. Przyk³adem takich baz jest SAWIOS5 Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, bibliografia zawartoœci czasopism i innych wydawnictw
z dziedziny obróbki plastycznej Instytutu Obróbki
Plastycznej6 z Poznania, baza Metale Nie¿elazne Instytutu Metali Nie¿elaznych7 z Gliwic, bazy INFOCAST
krakowskiego Instytutu Odlewnictwa8, baza ISIS-PW
G³ównego Instytutu Górnictwa9, a tak¿e BazTech10
(baza o zawartoœci polskich czasopism technicznych)
w czêœci wspó³tworzonej przez instytuty badawcze.
Powstaje pytanie, sk¹d zdobywaæ fundusze na kontynuowanie tej pracy. Najbardziej oczywista odpowiedŸ
nasuwa siê sama: skoro informacja jest towarem, to
udostêpnianie informacji – odpowiednio skalkulowane, z uwzglêdnieniem kosztu zakupu zbiorów, przetwarzania informacji, przechowywania – powinno byæ
odp³atne. S¹ to bardzo wysokie koszty. Niestety, u¿yt4

baza danych SAWIOS w IZTW tworzona jest od 1990 roku
http://www.ios.krakow.pl/sawios/
6
http://www.inop.poznan.pl/wydawnictwo
7
http://ww2.imn.gliwice.pl/mn3new/bointe.htm
8
http://www.iod.krakow.pl/stronaiod/strona/page.php?name=submenu&id=53&lang=pl
9
baza niedostêpna w internecie
10
http://baztech.icm.edu.pl/
5
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kownicy nie s¹ sk³onni p³aciæ na informacjê, traktuj¹c
j¹ jako dobro wspólne. Na nic siê zda³o wieloletnie
zaklinanie rzeczywistoœci, informacja naukowa i techniczna „nie chce” byæ towarem nabywanym za pieni¹dze. Odrêbn¹ kwesti¹ jest popyt na informacjê, czyli zainteresowanie potencjalnych u¿ytkowników –
przedstawicieli wszechobecnego w literaturze spo³eczeñstwa informacyjnego.
Warto zwróciæ uwagê na stosunkowo nowe, a bardzo
potrzebne umiejêtnoœci – pozyskiwanie œrodków na
konkretne zadania drog¹ sk³adania wniosków o dofinansowanie w konkursach og³aszanych np. w programach Kapita³ Ludzki czy Innowacyjna Gospodarka
w ramach Funduszy Europejskich. Nie mo¿na jednak
w tych programach liczyæ na dofinansowanie bie¿¹cej
dzia³alnoœci oœrodka ani na dofinansowanie stosunkowo
niewielkich zadañ, a tylko takich ma³e oœrodki INT
mog¹ siê podj¹æ samodzielnie. Wyjœciem jest po³¹czenie
si³ np. przez tworzenie konsorcjów do wspólnej realizacji
du¿ych zadañ lub udzia³ oœrodka INT w projektach realizowanych przez instytucjê macierzyst¹.
Przyk³adem mo¿e byæ realizacja w IZTW projektu
„Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzêtowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarz¹dzania i transferu technologii” (Program Innowacyjna Gospodarka), w którym obok takich zadañ jak tworzenie systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie, systemu wspomagania prac badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych,
systemów projektowania obróbki, wdro¿enie nowoczesnych technologii informatycznych i teleinfomatycznych w Instytucie, unowoczeœnienie strony WWW
oraz portalu intranetowego Instytutu, znalaz³o siê
równie¿ miejsce dla systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie dokumentami normatywnymi IZTW oraz
dla prac zwi¹zanych z tworzeniem i doskonaleniem
baz wiedzy dla upowszechniania innowacyjnych technologii. W ramach tego ostatniego zadania przewidziano modernizacjê biblioteki Instytutu, tj. wymianê
oprogramowania i rozbudowê o nowe modu³y Zintegrowanego Systemu Obs³ugi Biblioteki SOWA2/
Marc21 firmy Sokrates Software, rozbudowê modu³u
internetowego systemu Expertus WWW firmy Expertus – Systemy Informacyjne dla bazy danych SAWIOS
oraz modernizacjê i rozbudowê bazy danych PUBLIKACJE pracowników IZTW o pe³ne teksty. W bie¿¹cym roku prace w tym projekcie obejmuj¹ tworzenie
i aktualizacjê katalogu bibliotecznego oraz modernizowanych baz danych SAWIOS i PUBLIKACJE, co oznacza bie¿¹ce wprowadzanie danych, testowanie dokonywanych zmian oraz aktualizowanie baz.
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Przygotowanie zawodowe pracowników informacji a potrzeby oœrodków informacji naukowej i technicznej
Modernizacja bazy danych SAWIOS objê³a sposób
prezentacji danych na stronie WWW, wdro¿enie silnika wyszukiwawczego, który umo¿liwia korzystanie
z kilku nowych funkcji, m.in. wyszukiwania wed³ug
dowolnego s³owa opisu (wyszukiwanie pe³notekstowe
we wszystkich polach), uaktywnienie funkcji autouzupe³niania w polach wyszukiwawczych, zawê¿anie wyników wyszukiwania z wykorzystaniem pola rok (wybór opcji: wszystkie lata, wybrany rok oraz przedzia³
lat), szeregowanie wyszukanych rekordów wed³ug numeru w bazie, tytu³u, autora oraz roku rosn¹co lub
malej¹co (ta ostatnia opcja mo¿e byæ tak¿e ³¹czona
z opcj¹ wewnêtrznego sortowania wed³ug autora lub
tytu³u w ramach danego roku), mo¿na równie¿ wybraæ
sposób wyszukiwania ci¹gu znaków (pocz¹tek wyrazu, maskowanie lub ca³y wyraz). Licznik odwiedzin
pozwala œledziæ wykorzystanie bazy. Dla u¿ytkowników bazy przydatna jest og³aszanie na stronie WWW
daty ostatniej modyfikacji bazy. Dziêki wprowadzeniu
mechanizmu indeksowania stron WWW (Indexer)
zasoby bazy s¹ indeksowane przez wyszukiwarkê
Google. Wymienione modyfikacje sprawi³y, ¿e baza
sta³a siê bardziej intuicyjna, a co za tym idzie bardziej
przystêpna dla u¿ytkownika korzystaj¹cego na co
dzieñ z wyszukiwarek typu Google.
W ramach automatyzacji biblioteki zosta³ zakupiony i wdro¿ony system SOWA2 firmy SOKRATES Software. Zastosowanie dla opisu bibliograficznego formatu MARC-21 pozwala na wspó³pracê z innymi systemami bibliotecznymi. Po³¹czenie miêdzy programem
u¿ytkowym i serwerem nastêpuje przez specjalnie
opracowany protokó³ komunikacyjny (warstwa prezentacji w modelu ISO/OSI) oparty na TCP/IP, a to
daje mo¿liwoœæ dzia³ania na „¿ywej” bazie. Wszelkie
poprawki i nowo wprowadzone zasoby s¹ natychmiast
widoczne w katalogu biblioteki (na stronach www
IZTW) bez koniecznoœci rêcznej aktualizacji serwisu.
Wykonawców wielu zadañ w projektach, w tym
dostawców oprogramowania, a tak¿e firmy, w których
zamawia siê prenumeratê czasopism, wy³ania siê na
drodze przetargów. Chocia¿ sam¹ organizacj¹ przetargu zajmuj¹ siê wyspecjalizowane s³u¿by, to jednak
merytoryczn¹ treœæ zamówienia okreœla pracownik
informacji, który powinien umieæ sformu³owaæ Specy-

ISSN 1230-5529

fikacjê Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a
nastêpnie kontrolowaæ postêpy prac i w koñcu dokonaæ ich odbioru. Pracownik oœrodka INT powinien
wiêc orientowaæ siê w zakresie procedur prawnych
dotycz¹cych przetargów, umów z wykonawc¹, sporz¹dzania protoko³ów odbioru prac, przestrzegania
gwarancji na wykonan¹ pracê itd.
Szersze pole aktywnoœci i dostêpne narzêdzia
zwi¹zane z postêpem informatyzacji nie zaprzeczaj¹
dotychczasowej filozofii dzia³ania oœrodków INT.
Zagadnienia zwi¹zane z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostêpnianiem informacji
powinny pozostaæ fundamentem przygotowania zawodowego pracownika informacji naukowej. O to, jaka
budowla na tym fundamencie powstanie, absolwenci
musz¹ zadbaæ samodzielnie, maj¹c na uwadze perspektywy przysz³ego zatrudnienia. Ogólnie – na podstawie prezentowanych tutaj niektórych wymagañ – mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e z punktu widzenia
jednostki naukowej o profilu technicznym najbardziej
po¿¹dane s¹ umiejêtnoœci na pograniczu wykszta³cenia humanistycznego i techniczno-informatycznego.
Z drugiej strony brak jasno okreœlonego Ÿród³a finansowania, czyli brak pieniêdzy na funkcjonowanie oœrodków informacji, z bezpoœrednim prze³o¿eniem na
poziom wynagrodzeñ, ju¿ spowodowa³ znaczne ograniczenie dzia³alnoœci oœrodków INT. A to z kolei
zmniejsza mo¿liwoœci zatrudnienia absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, bez
wzglêdu na zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej
zdobytej w trakcie studiów. Ostatecznym argumentem
okreœlaj¹cym faktycznie niezbêdne umiejêtnoœci pracownika informacji naukowej s¹ i tak wymagania i potrzeby konkretnego pracodawcy.

Mgr Maria DASZKIEWICZ – Zak³ad Informacji Naukowej i Technicznej, Promocji i Szkoleñ Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Adres: Kraków, ul. Wroc³awska 37a; tel. 12-6317-290,
e-mail: maria.daszkiewicz@ios.krakow.pl
Mgr El¿bieta KARPIÑSKA-PAWLAK – Zak³ad Informacji Naukowej
i Technicznej, Promocji i Szkoleñ, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Adres: Kraków, ul. Wroc³awska 37a, tel.
12-6317-288, e-mail: elzbieta.pawlak@ios.krakow.pl
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Projekt narzêdzi oceny kompetencji i postaw
absolwentów
Podyplomowych
Studiów
Zarz¹dzania
absolwentów
Podyplomowych
Studiów
Informacj¹
w Ochronie
Zdrowia
Zarz¹dzania
Informacj¹
w Ochronie
Zdrowia
Absolwent PSZIOZ powinien byæ przygotowany do obs³ugi informacyjnej pracowników
ochrony zdrowia. Przedmioty realizowane na studiach podyplomowych powinny mieæ
przypisane rodzaje i poziomy kompetencji. Cel: przygotowanie narzêdzi weryfikacji
kompetencji absolwentów PSZIOZ. Opis kompetencji i procesu tworzenia narzêdzi. Zalecenia dla wdro¿eñ. Konkluzja: koniecznoœæ doboru form praktycznej weryfikacji wiedzy
i umiejêtnoœci studentów.
Proposed Tools for Evaluation of Skills and Attitudes of Students Completing Postgraduate Health Information Management Studies. The PHIMS graduate should be
prepared for delivering information services to health professionals. The courses studies
should have defined types and levels of competencies. Goal: development of competencies’ evaluation tools. Description of competencies and the process of tools’ development.
Recommendations for implementation. Conclusion: the necessity of deliberate selection of
the forms of practical verification of students’ knowledge and competencies.
Wstêp
Wdro¿enie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)
do praktyki szkolnictwa wy¿szego to bez w¹tpienia
proces rewolucyjny. Zmiany wydaj¹ siê bardziej odczuwalne wobec koniecznej reformy ju¿ istniej¹cych, realizowanych programów studiów. Nieco
³atwiejsze – co nie znaczy, ¿e ³atwe – wydaje siê
przygotowanie zupe³nie nowej oferty edukacyjnej
spe³niaj¹cej wymagania KRK. Tak¹ w³aœnie próbê
podejmujemy w odniesieniu do nowego produktu
przygotowanego w roku akademickim 2010/2011
w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, czyli Podyplomowych Studiów Zarz¹dzania Informacj¹ w
Ochronie Zdrowia.
Poni¿ej przedstawiamy projekt doboru narzêdzi
oceny efektów uczenia siê i postaw absolwentów
PSZIOZ. Uzyskiwane przez nich kwalifikacje koncentruj¹ siê na obs³udze informacyjnej ró¿nych grup interesariuszy ochrony zdrowia. Dobór, forma i zakres
narzêdzi oceny wymagaj¹, oczywiœcie, decyzji dotycz¹cych wyboru poszczególnych efektów kszta³cenia
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(Ramy), dostosowania ich do specyfiki programu studiów podyplomowych, interpretacji w kontekœcie profilu absolwenta. Zaproponowanie narzêdzi oceny jest
mo¿liwe dopiero po przeprowadzeniu powy¿szych
dzia³añ.
Za³o¿enia
Studia podyplomowe z definicji s¹ produktem
o w¹skim zakresie. Ich celem jest uzupe³nienie kwalifikacji specjalistycznych osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze magisterskie, a wiêc takich, które
powinny posiadaæ ju¿ szerok¹ wiedzê w pewnej dyscyplinie i umiejêtnoœci jej wykorzystywania w pracy
zawodowej. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e Krajowe Ramy
Kwalifikacji nie uwzglêdniaj¹ odrêbnego poziomu
przeznaczonego wy³¹cznie dla studiów podyplomowych.
W zwi¹zku z powy¿szym dla potrzeb projektu przyjê³yœmy nastêpuj¹ce za³o¿enia:
a) absolwent PSZIOZ powinien byæ przygotowany do
obs³ugi informacyjnej ró¿nych grup interesariuszy
ochrony zdrowia, zw³aszcza pracowników tej sfery,
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Projekt narzêdzi oceny kompetencji i postaw absolwentów Podyplomowych Studiów Zarz¹dzania Informacj¹ w Ochronie Zdrowia
b) obs³uga informacyjna wymaga wiedzy podstawowej z zakresu informatologii ogólnej oraz specjalistycznej, dotycz¹cej specyfiki informacji wykorzystywanej w pracy naukowej i praktyki zawodowej
w naukach o zdrowiu,
c) jako punkt odniesienia uwzglêdniamy wybrane
opisy efektów kszta³cenia dla nauk humanistycznych i spo³ecznych (Autonomia, s. 13 i n.); uwzglêdnienie dodatkowo tak¿e nauk spo³ecznych wynika z wyra¿anego przez informatologów przekonania o silnym powi¹zaniu naszej dyscypliny z tym
w³aœnie obszarem badawczym,
d) wybrane opisy efektów kszta³cenia dotycz¹ studiów II stopnia (co mo¿e – choæ nie musi – odnosiæ
siê do 7 poziomu kwalifikacji ramowych),
e) PSZIOZ potraktowano analogicznie do kszta³cenia
na poziomie magisterskim niekonsekutywnym
(tzn. mog¹ w nim uczestniczyæ absolwenci innych
studiów magisterskich kierunków innych ni¿ „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”), bez koniecznoœci uzupe³niania kompetencji brakuj¹cych
wzglêdem programów BIN ni¿szego stopnia,
f) s³uchacze wypracowuj¹ kwalifikacje w trakcie realizacji poszczególnych przedmiotów,
g) ocena efektów kszta³cenia mo¿e odbywaæ siê zarówno na etapie realizacji danego przedmiotu, jak
i podczas egzaminu koñcowego.
Opisy efektów kszta³cenia dla PSZIOZ
Spoœród opisów efektów kszta³cenia dla nauk humanistycznych i spo³ecznych proponowanych w dokumencie bêd¹cym efektem realizacji projektu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Krajowe ramy kwalifikacji w szkolnictwie wy¿szym jako narzêdzie poprawy jakoœci kszta³cenia Priorytet IV PO KL, Dzia³anie 4.1 Poddzia³anie 4.1.3 [1], wybra³yœmy – jak wspomniano w za³o¿eniach – te przypisane dla poziomu studiów II stopnia. Wynika to wprost z faktu, ¿e s³uchacze PSZIOZ powinni legitymowaæ siê dyplomem magistra, a wiêc posiadaæ ju¿ kwalifikacje tego poziomu w swojej dziedzinie.
Ponadto, studia podyplomowe traktowane zazwyczaj
jako uzupe³nienie/rozszerzenie kwalifikacji, przekazuj¹
wiedzê i umiejêtnoœci specjalistyczne, ale nie prowadz¹
do zdobywania kompetencji w zakresie dzia³alnoœci
naukowej, czemu s³u¿¹ studia doktoranckie.
Korzystaj¹c z tej specyfiki, do projektu w³¹czono
przede wszystkim opisy efektów, które nie mówi¹ tylko o wiedzy, umiejêtnoœciach i postawach stricte humanistycznych (zw³aszcza – kulturalnych) b¹dŸ socjo-
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logicznych, pozwalaj¹c doprecyzowaæ je w kierunku
„informatologii specjalistycznej”.
Opisy efektów kszta³cenia dla PSZIOZ przygotowano na podstawie nakreœlonej uprzednio sylwetki
absolwenta. Zgodnie z jej brzmieniem, absolwent
omawianych studiów podyplomowych powinien byæ
przygotowany do pracy zwi¹zanej z realizacj¹ procesów informacyjnych obszaru zdrowia. Zna on specyfikê tego sektora, jego z³o¿onoœæ i wynikaj¹c¹ z nich ró¿norodnoœæ potrzeb informacyjnych zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów czy opinii
publicznej. Potrafi rozró¿niæ typy informacji niezbêdne dla ró¿nych kategorii odbiorców, wskazaæ jej Ÿród³a, oceniæ wiarygodnoœæ, dokonaæ selekcji. Przeprowadza analizê treœci tekstów zwi¹zanych z naukami
o zdrowiu, przygotowuje na ich podstawie abstrakty,
streszczenia i inne dokumenty (skierowuj¹ce, zastêpuj¹ce), niezbêdne w dzia³alnoœci informacyjnej. Zna
i potrafi korzystaæ ze specjalistycznych narzêdzi lingwistycznych: klasyfikacji dziedzinowych, jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych, ontologii. Rozumie
specyfikê pracy w bibliotekach i oœrodkach informacji
obs³uguj¹cych ró¿nego typu placówki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Zna najwa¿niejsze Ÿród³a instytucjonalne informacji medycznej i pokrewnej, umie korzystaæ
ze Ÿróde³ skierowuj¹cych (bibliografie specjalistyczne,
katalogi biblioteczne) oraz pe³notekstowych (bazy
dziedzinowe, repozytoria), wyszukuje informacje relewantne dla u¿ytkownika. Orientuje siê w ofercie informacji elektronicznej dostêpnej dla poszczególnych
grup u¿ytkowników, potrafi krytycznie oceniæ i zweryfikowaæ jakoœæ Ÿróde³ (tak¿e Web 2.0). Potrafi oceniæ
lub zaprojektowaæ architekturê informacji w serwisach zdrowotnych, zna i pos³uguje siê narzêdziami do
projektowania takich serwisów.
W poni¿szej tabeli prezentujemy wybrane opisy
oraz ich brzmienie sformu³owane dla potrzeb oceny
kompetencji absolwentów PSZIOZ.
Projektowane narzêdzia oceny efektów
kszta³cenia i postaw absolwentów PSZIOZ
Opisy efektów kszta³cenia przedstawione w tabeli,
a nawet samo ich uporz¹dkowanie, sugeruje potrzebê
opracowania narzêdzi oceny – po pierwsze – wiedzy,
uzyskiwanej przez studentów, po drugie – ich konkretnych umiejêtnoœci (np. informacyjno-wyszukiwawczych), po trzecie – postaw, jakie powinni reprezentowaæ, wykonuj¹c zadania zwi¹zane z organizacj¹ i udostêpnianiem informacji zdrowotnej.
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Tabela 1. Wybrane opisy efektów kszta³cenia dla PSZIOZ na podstawie ogólnych ram kszta³cenia
Efekty kszta³cenia dla studiów II stopnia
Efekty kszta³cenia dla PSZIOZ
Nauki humanistyczne – wiedza
zna na poziomie rozszerzonym terminologiê nauk humanistycznych
H1

zna na poziomie rozszerzonym terminologiê informatologiczn¹ podstawow¹ oraz specjalistyczn¹ w zakresie
informacji dotycz¹cej zdrowia cz³owieka: nazwy procesów, produktów i us³ug informacyjnych (polskich i obcych
Ÿróde³ informacji instytucjonalnych, drukowanych, elektronicznych)

ma uporz¹dkowan¹, pog³êbion¹, prowadz¹c¹ do specjalizacji wiedzê szczegó³ow¹ w niektórych obszarach studiowanej
dyscypliny humanistycznej
ma uporz¹dkowan¹ i pog³êbion¹ wiedzê szczegó³ow¹ w zakresie informatologii specjalistycznej:
H2

rozró¿nia informacjê naukow¹, informacjê dla potrzeb zarz¹dzania oraz informacjê o charakterze promocyjnym,
zna wiarygodne Ÿród³a informacji we wskazanych trzech typach dzia³alnoœci informacyjnej,
zna narzêdzia lingwistyczne stosowane w ich obs³udze

ma pog³êbion¹ i rozszerzon¹ wiedzê o powi¹zaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami *, pozwalaj¹c¹ mu
na integrowanie perspektyw w³aœciwych dla kilku dyscyplin
H3

ma pog³êbion¹ i rozszerzon¹ wiedzê o powi¹zaniach informatologii z innymi dyscyplinami, takimi jak: nauki
o zdrowiu, komunikacja spo³eczna, jêzykoznawstwo, etyka, nauka o zarz¹dzaniu

ma wiedzê szczegó³ow¹ o wspó³czesnych dokonaniach, oœrodkach i szko³ach badawczych, obejmuj¹c¹ wybrane obszary
studiowanej dyscypliny humanistycznej
H4

ma wiedzê szczegó³ow¹ dotycz¹c¹ aktualnego stanu badañ w zakresie naukowej informacji medycznej
i pokrewnej: najwa¿niejsze placówki badawcze, kierunki i tematyka prowadzonych badañ, wykorzystywana
metodologia

zna i rozumie rozwiniête metody analizy, interpretacji, wartoœciowania i problematyzowania ró¿nych wytworów kultury,
w³aœciwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkó³ badawczych w obrêbie studiowanej dyscypliny humanistycznej
H5

zna i rozumie rozwiniête metody analizy, interpretacji, wartoœciowania
i problematyzowania tekstów z zakresu nauk o zdrowiu
Nauki humanistyczne – umiejêtnoœci ogólne
potrafi wyszukiwaæ, analizowaæ, oceniaæ, selekcjonowaæ i integrowaæ informacjê z ró¿nych Ÿróde³
oraz formu³owaæ na tej podstawie krytyczne s¹dy
potrafi wyszukiwaæ dane/informacje relewantne do potrzeb ró¿nych typów u¿ytkowników informacji zdrowotnej

H6

korzysta z narzêdzi terminologicznych stosowanych w nauce i praktyce opieki zdrowotnej (klasyfikacje
poszczególnych grup zawodów medycznych) oraz z jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych (MeSH, MeSH.pl)
i ontologii (UMLS, SnoMED CT)
poprawnie analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacjê z ró¿nych Ÿróde³
przygotowuje informacjê skierowuj¹c¹ (np. zestawienia bibliograficzne, abstrakty) na podstawie dokumentów
pierwotnych i/lub wtórnych

umie samodzielnie zdobywaæ wiedzê i poszerzaæ swoje umiejêtnoœci badawcze oraz podejmowaæ autonomiczne
dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwijania zdolnoœci i kierowania w³asn¹ karier¹ zawodow¹

H7

œledzi rozwój badañ w obszarze informatologii specjalistycznej (nauki o zdrowiu),
korzystaj¹c z najnowszych doniesieñ
wybiera Ÿród³a informacji dostosowane pod wzglêdem formalnym i merytorycznym
do specyfiki swojej pracy zawodowej
Nauki humanistyczne – podstawowe umiejêtnoœci humanistyczne
posiada umiejêtnoœæ integrowania wiedzy z ró¿nych dyscyplin* oraz jej zastosowania
w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
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umie ³¹czyæ wiedzê informatologiczn¹ z innymi dyscyplinami,
pos³uguje siê umiejêtnoœciami informacyjno-wyszukiwawczymi w zdobywaniu wiarygodnych informacji
zdrowotnych

H8

na podstawie wiedzy informatologicznej przygotowuje Ÿród³a informacji zdrowotnej dla ró¿nych grup
u¿ytkowników
wykorzystuje now¹ wiedzê w pracy zawodowej, tak¿e w sytuacjach nietypowych

potrafi przeprowadziæ krytyczn¹ analizê i interpretacjê ró¿nych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej,
stosuj¹c oryginalne podejœcia, uwzglêdniaj¹ce nowe osi¹gniêcia dziedzinowe*
potrafi przeprowadziæ krytyczn¹ analizê jakoœci i wiarygodnoœci ró¿nego typu Ÿróde³ w aspekcie
informatologicznym

H9

w ocenie jakoœci Ÿróde³ wykorzystuje najnowsz¹ wiedzê informatologiczn¹
posiada umiejêtnoœæ formu³owania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej
i doœwiadczenia oraz umiejêtnoœæ prezentacji tekstów krytycznych w ró¿nych formach i w ró¿nych mediach
H10

posiada umiejêtnoœæ formu³owania opinii krytycznych o produktach i us³ugach z zakresu informacji zdrowotnej
(Ÿród³a ró¿nego typu, sposoby i warunki udostêpniania, procesy informacyjne)
umie przedstawiæ swoje opinie z uzasadnieniem merytorycznym, w ró¿nych formach i mediach
posiada umiejêtnoœæ argumentowania z wykorzystaniem w³asnych pogl¹dów oraz pogl¹dów innych autorów,
formu³owania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowañ

H11

posiada umiejêtnoœæ argumentowania (z uzasadnieniem) w sprawach dotycz¹cych planowania i realizacji
procesów informacyjnych w obszarze zdrowia
na podstawie wiedzy specjalistycznej formu³uje wnioski dotycz¹ce potrzeb i kompetencji informacyjnych
u¿ytkowników, efektów wyszukiwania informacji, jej udostêpniania i oceny
Nauki humanistyczne – kompetencje personalne i spo³eczne

dostrzega i formu³uje problemy etyczne zwi¹zane z w³asn¹ prac¹, odpowiedzialnoœci¹ przed wspó³pracownikami
i innymi cz³onkami spo³eczeñstwa oraz wykazuje aktywnoœæ w ich rozwi¹zywaniu
dostrzega i formu³uje problemy etyczne zwi¹zane z natur¹ informacji dotycz¹cej spraw zdrowotnych, takie jak
problem informacji wra¿liwych, ochrona danych osobowych, znaczenie dostêpu do wiarygodnej informacji dla
zdrowia i ¿ycia pacjenta
H12

ponosi odpowiedzialnoœæ przed wspó³pracownikami i innymi cz³onkami spo³eczeñstwa za wiarygodnoœæ
udostêpnianych informacji
w dzia³alnoœci informacyjnej przestrzega ogólnych i szczegó³owych zasad etycznych

ma pog³êbion¹ œwiadomoœæ znaczenia nauk humanistycznych dla utrzymania i rozwoju wiêzi spo³ecznej na ró¿nych
poziomach
H13

ma pog³êbion¹ œwiadomoœæ znaczenia informatologii jako dyscypliny naukowej, jak równie¿ praktycznych
umiejêtnoœci poprawnego realizowania procesów informacyjnych, dla utrzymania i rozwoju kapita³u spo³ecznego
i budowania zaufania do ró¿nych podmiotów ¿ycia spo³ecznego, zw³aszcza instytucji ochrony zdrowia, bibliotek,
oœrodków informacji specjalistycznej
Nauki spo³eczne – wiedza

posiada wiedzê szersz¹ oraz pog³êbion¹ w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji spo³ecznych i/lub ich
elementów
S1

posiada szersz¹ i pog³êbion¹ wiedzê dotycz¹c¹ struktury ochrony zdrowia (zw³aszcza w Polsce) oraz krajowych,
zagranicznych i miêdzynarodowych instytucji zajmuj¹cych siê gromadzeniem, opracowaniem i udostêpnianiem
informacji zdrowotnej – naukowej, administracyjnej, statystycznej, promocyjnej
posiada wiedzê szersz¹ i pog³êbion¹ w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur, instytucji i wiêzi
spo³ecznych orz prawid³owoœci rz¹dz¹cych tymi zmianami

S2

posiada wiedzê szersz¹ i pog³êbion¹ w odniesieniu do procesów zmian w tworzeniu, organizacji i obiegu ró¿nego
typu informacji medycznej i pokrewnej, w tym o funkcjonowaniu instytucji wytwarzaj¹cych informacjê,
o zmianach w zapotrzebowaniu i dostêpnoœci informacji naukowej, zarz¹dczej, publicznej
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Nauki spo³eczne – umiejêtnoœci (dziedzinowe)
posiada umiejêtnoœæ wykorzystywania wiedzy teoretycznej*, poszerzon¹ o formu³owanie w³asnych opinii oraz
o krytyczny dobór danych i metod analizy
S3

posiada umiejêtnoœæ wykorzystania teoretycznej wiedzy informatologicznej do uczestnictwa w procesach
informacyjnych w obszarze zdrowia, a tak¿e do ich projektowania i nadzorowania; formu³uje w³asne opinie na
temat potrzeb i zachowañ informacyjnych u¿ytkowników, jakoœci Ÿróde³, doboru sposobu prezentacji informacji
oraz metod analizy

posiada umiejêtnoœci [rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk spo³ecznych], poszerzone o formu³owanie
w³asnych opinii na ten temat oraz stawianie prostych hipotez badawczych i ich weryfikowanie
S4

posiada umiejêtnoœci rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk zwi¹zanych z tworzeniem,
organizowaniem, udostêpnianiem i wykorzystywaniem informacji, poszerzone o formu³owanie w³asnych opinii
na ten temat oraz stawianie prostych hipotez badawczych i ich weryfikowanie

posiada umiejêtnoœæ wykorzystania zdobytej wiedzy w ró¿nych zakresach i formach, poszerzon¹ o krytyczn¹ analizê
skutecznoœci i przydatnoœci stosowanej wiedzy
S5

umie wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê informatologiczn¹ w obs³udze informacyjnej ró¿nych podmiotów (prawnych
i fizycznych), poszerzon¹ o krytyczn¹ analizê skutecznoœci i przydatnoœci stosowanej wiedzy

posiada umiejêtnoœæ samodzielnego proponowania rozwi¹zañ konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury
podjêcia rozstrzygniêæ w tym zakresie

S6

posiada umiejêtnoœæ samodzielnego proponowania rozwi¹zañ konkretnych problemów informatologicznych
i przeprowadzenia procedury podjêcia rozstrzygniêæ w tym zakresie (np. organizacja i architektura informacji
w zasobach tradycyjnych i elektronicznych, dobór elementów sk³adaj¹cych siê na aparat
informacyjno-wyszukiwawczy, projektowanie i realizacja szkoleñ informacyjnych dla ró¿nych grup odbiorców,
indywidualnych i zespo³owych/zbiorowych)

posiada umiejêtnoœæ analizowania ludzkich zachowañ, analizowania ich motywów oraz spo³ecznych konsekwencji,
pog³êbion¹ w odniesieniu do wybranych rodzajów ludzkich zachowañ lub obszarów, w jakich one zachodz¹
S7

posiada umiejêtnoœæ analizowania zachowañ informacyjnych, ich motywów oraz spo³ecznych konsekwencji
potrafi dobieraæ œrodki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiaj¹cych siê zadañ zawodowych

S8

potrafi dobieraæ œrodki i metody pracy w zakresie przygotowania i realizacji produktów i us³ug informacyjnych,
w celu efektywnego wykonania pojawiaj¹cych siê zadañ zawodowych
Nauki spo³eczne – kompetencje personalne i spo³eczne

jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora ¿ycia spo³ecznego, potrafi kierowaæ zespo³ami
i przedsiêwziêciami, proponowaæ ich kszta³t programowy, organizacyjny i prawny*
S9

jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹
i udostêpnianiem informacji, potrafi kierowaæ zespo³ami i przedsiêwziêciami, proponowaæ ich kszta³t
programowy, organizacyjny i prawny
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupe³niaæ wiedzê i umiejêtnoœci, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

S10

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupe³niaæ wiedzê i umiejêtnoœci specjalistyczne w zakresie informatologii
ukierunkowanej na potrzeby specjalistyczne interesariuszy reprezentuj¹cych ochronê zdrowia

* W opisach wzorcowych pominiêto te (niewielkie) fragmenty, które nie zosta³y uwzglêdnione w opisach specyficznych dla potrzeb PSZIOZ.
ród³o: oprac. w³asne na podstawie: [1].

Ocena efektów kszta³cenia mo¿e dokonywaæ siê
w trakcie zajêæ i po ich zakoñczeniu – jako egzamin
koñcowy. W zwi¹zku z tym wœród wykorzystywanych
form oceny znajd¹ siê formy, takie jak:
— praca w³asna w trakcie zajêæ æwiczeniowych lub laboratoryjnych,
— praca w grupach,
— testy wiedzy,
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— testy umiejêtnoœci1.
Zak³adamy przy tym, ¿e narzêdzia oceny mog¹ mieæ
charakter kompleksowy, tzn. s³u¿yæ do weryfikacji
wiêcej ni¿ jednego efektu kszta³cenia. W tabeli 2
przedstawiamy mo¿liwe wykorzystanie narzêdzi oce1

Ze wzglêdu na specyfikê studiów podyplomowych, rezygnujemy z innych
form oceny, jak np. „wejœciówki” czy domowe prace pisemne.

PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ

2011 t. XIX nr 4

Projekt narzêdzi oceny kompetencji i postaw absolwentów Podyplomowych Studiów Zarz¹dzania Informacj¹ w Ochronie Zdrowia
Tabela 2. Proponowane narzêdzia oceny efektów kszta³cenia dla PSZIOZ
Narzêdzie oceny

Praca w³asna
w trakcie zajêæ

Praca
w grupach

Test wiedzy*

Test
umiejêtnoœci*

Efekt kszta³cenia

Przedmiot(y)

H5

Analiza treœci tekstów medycznych i pokrewnych

H6

Narzêdzia lingwistyczne w ochronie zdrowia, Informacja dla potrzeb zarz¹dzania,
Wyszukiwanie informacji zdrowotnej, Bibliotekarstwo medyczne

H7

Informacja dla potrzeb zarz¹dzania, Informacja naukowa, Promocja zdrowia,
Wyszukiwanie informacji zdrowotnej

H8

Informacja naukowa, Architektura informacji w serwisach zdrowotnych, Portale
medyczne dla specjalistów i pacjentów, Zarz¹dzanie informacj¹ zdrowotn¹
w Web 2.0

H9

Analiza treœci, Architektura informacji, Bibliotekarstwo medyczne

S5

U¿ytkownicy informacji zdrowotnej, Portale medyczne, Architektura informacji,
Zarz¹dzanie informacj¹ w Web 2.0

S7

U¿ytkownicy informacji

S8

Architektura informacji, Zarz¹dzanie informacj¹ w Web 2.0, Portale medyczne,
Bibliotekarstwo medyczne

H10

Informacja naukowa, Promocja zdrowia, Informacja publiczna w ochronie
zdrowia, Portale medyczne, Zarz¹dzanie informacj¹ w Web 2.0

H11

Promocja zdrowia, U¿ytkownicy informacji, Wyszukiwanie informacji, Portale
medyczne, Zarz¹dzanie informacj¹ w Web 2.0, Bibliotekarstwo medyczne

S2

Informacja naukowa, Informacja dla potrzeb zarz¹dzania, Promocja zdrowia,
Informacja publiczna

S3

Informacja publiczna, U¿ytkownicy informacji, Portale medyczne, Narzêdzia
do projektowania serwisów informacji medycznej

S6

Architektura informacji, Bibliotekarstwo medyczne, U¿ytkownicy informacji,
Zarz¹dzanie informacj¹ w Web 2.0

S9

Promocja zdrowia, Bibliotekarstwo medyczne, U¿ytkownicy informacji

H1-H4; H13
S1-S2; S10

Informacja naukowa, Informacja dla potrzeb zarz¹dzania, Promocja zdrowia,
Ochrona zdrowia – specyfika, uwarunkowania prawne

H6

Wyszukiwanie informacji, Narzêdzia lingwistyczne, Analiza treœci

H12

Informacja publiczna, Portale medyczne, U¿ytkownicy informacji, Zarz¹dzanie
informacj¹ w Web 2.0

S5

U¿ytkownicy informacji, Zarz¹dzanie informacj¹ w Web 2.0

* Test wiedzy i test umiejêtnoœci mog¹ byæ form¹ zaliczenia danego przedmiotu lub egzaminu koñcowego. W tym drugim umieszczone przy nich przedmioty
traktujemy jako te, które szczególnie przygotowuj¹ do egzaminu.
ród³o: oprac. w³asne.

ny dla poszczególnych efektów kszta³cenia i przedmiotów.
Analiza zawartoœci obu tabel prowadzi nas do
wniosku, ¿e sformu³owane w tabeli 1 opisy efektów
kszta³cenia dla PSZIOZ pozostaj¹ na stosunkowo
ogólnym poziomie. Konieczne wydaje siê wiêc ich uszczegó³owienie poprzez wskazanie konkretnej wiedzy,
umiejêtnoœci i postaw, jakie posiadaæ powinni absolwenci studiów. Tak dok³adna charakterystyka efektów
kszta³cenia wymaga jednak uprzedniego opracowania

ISSN 1230-5529

sylabusa dla poszczególnych przedmiotów z programu
PSZIOZ, co pozwoli na podzia³ treœci do realizacji miêdzy poszczególne przedmioty [2].
Na przyk³ad: efekt H6 dotycz¹cy umiejêtnoœci wyszukiwania informacji, znajomoœci jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych i Ÿróde³ informacji, powinien
byæ osi¹gany w wyniku pracy na przedmiotach wymienionych w odpowiednim wierszu tabeli 2. Zdobywanie wskazanych umiejêtnoœci wymaga jednoczeœnie odpowiedniej kolejnoœci realizacji przedmiotów, co
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uwzglêdniono w programie studiów. Przedmiot „Narzêdzia lingwistyczne w ochronie zdrowia” jest planowany na semestr pierwszy, natomiast „Bibliotekarstwo
medyczne” i „Wyszukiwanie informacji zdrowotnej”,
podczas których znajomoœæ jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych jest niezbêdna – na semestr
drugi.
Przyk³adowe efekty szczegó³owe dla H6 to kolejno:
— znajomoœæ terminologii specjalistycznej (klasyfikacje medyczne i pokrewne),
— dobór i zastosowanie jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego do wyszukiwañ w ró¿nych Ÿród³ach,
— weryfikacja i uszczegó³owienie terminologii wobec
braku uzyskania wyników satysfakcjonuj¹cych
u¿ytkownika,
— stosowanie wyra¿eñ JIW w opisie rzeczowym nowych materia³ów bibliotecznych,
— podejmowanie decyzji dotycz¹cych doboru, gromadzenia i selekcji materia³ów bibliotecznych (ze
wzglêdu na treœæ),
— przygotowywanie materia³ów informacyjnych i
edukacyjnych dla u¿ytkowników, rozwijaj¹cych ich
indywidualne umiejêtnoœci wyszukiwawcze,
— prowadzenie szkoleñ w tym zakresie,
— jeœli chodzi o postawy – dok³adnoœæ i rzetelnoœæ
w przygotowywaniu opisów rzeczowych dokumentów oraz w wyszukiwaniu informacji.
Umiejêtnoœci te mog¹ byæ weryfikowane zarówno
w trakcie pracy na æwiczeniach lub poprzez odpowiednie zadanie wyszukiwawcze na koñcowym teœcie
umiejêtnoœci.
Podobnie bêdzie w przypadku efektu H8, dotycz¹cego praktycznego wykorzystania wiedzy informatologicznej. Realizacja przedmiotu „Informacja naukowa”
na pocz¹tku studiów jest niezbêdna dla zdobycia umiejêtnoœci praktycznych w trakcie kszta³cenia na takich
przedmiotach, jak „Architektura informacji w serwisach
zdrowotnych” (semestr 1), „Portale medyczne dla specjalistów i pacjentów” i „Zarz¹dzanie informacj¹ zdrowotn¹ w Web 2.0” (oba na semestrze 2).
Szczegó³owe efekty kszta³cenia H8 mog¹ obejmowaæ:
— przygotowywanie Ÿróde³ informacji elektronicznej,
np. prowadzenie witryn bibliotek, tematycznych
serwisów informacyjnych – pod wzglêdem organizacji treœci, nawigacji, tak¿e umiejêtnoœci technicznych,
— weryfikowanie aktualnoœci i wiarygodnoœci w³asnego portalu, jak i regularna kontrola Ÿróde³, do
których kierowany jest u¿ytkownik,
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— dobór narzêdzi Web 2.0 odpowiedni do potrzeb
u¿ytkowników,
— utrzymywanie kontaktów z u¿ytkownikami w sferze wirtualnej.
Te umiejêtnoœci mog¹ zostaæ byæ sprawdzone przez
prowadz¹cego w trakcie zajêæ laboratoryjnych.
Efekt S3, dotycz¹cy umiejêtnoœci wykorzystania
wiedzy informatologicznej do aktywnoœci w zakresie
projektowania i realizacji procesów informacyjnych
w obszarze zdrowia, z uwzglêdnieniem zachowañ informacyjnych u¿ytkowników, mo¿e byæ oceniany w
trakcie pracy grupowej na przedmiotach, takich jak:
„Informacja publiczna w ochronie zdrowia”, „U¿ytkownicy informacji”, „Portale medyczne dla specjalistów i pacjentów” czy „Narzêdzia do projektowania serwisów informacji medycznej”, kiedy to do przeprowadzenia np. badañ zachowañ informacyjnych czy zaprojektowania pewnych produktów lub us³ug informacyjnych konieczne jest wykorzystanie posiadanej dziedzinowej wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœæ jej zastosowania w praktyce. W zale¿noœci od treœci przedmiotu
efektem kszta³cenia mo¿e byæ tu odpowiednio:
— przygotowywanie treœci do biuletynu informacji
publicznej,
— przeprowadzenie diagnozy potrzeb informacyjnych
wybranego grona u¿ytkowników – z uwzglêdnieniem jej zaplanowania, doboru narzêdzi, realizacji,
opracowania materia³u i wyci¹gniêcia wniosków,
— znajdowanie przyczyn braku zainteresowania ofert¹ informacyjn¹ ze strony u¿ytkowników,
— dostosowywanie sposobów prezentacji treœci do
zdiagnozowanych potrzeb i zachowañ informacyjnych u¿ytkowników,
— w zakresie postaw – œwiadomoœæ us³ugowego charakteru wykonywanej pracy i znaczenia informacji
zdrowotnej dla tzw. dobrostanu pacjenta.
Takie umiejêtnoœci mo¿na sprawdziæ w trakcie zajêæ
laboratoryjnych i æwiczeniowych lub – ewentualnie –
podczas testu kompetencyjnego.
Dok³adne zdefiniowanie efektów kszta³cenia dla
kolejnych przedmiotów jest warunkiem optymalnego
doboru i zaprojektowania szczegó³owych treœci i form
narzêdzi oceny. Jest to zadanie zarówno dla wyk³adowców poszczególnych przedmiotów, jak i dla organizatorów PSZIOZ – jeœli chodzi o dobór elementów
sk³adaj¹cych siê na egzamin koñcowy. Trudno w tym
miejscu przedstawiæ szczegó³ow¹ charakterystykê narzêdzi oceny dla ka¿dego efektu. Po pierwsze – dlatego, ¿e – jak zaznaczy³yœmy powy¿ej – wymaga³oby to
dok³adnego przedstawienia szczegó³owych efektów
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Projekt narzêdzi oceny kompetencji i postaw absolwentów Podyplomowych Studiów Zarz¹dzania Informacj¹ w Ochronie Zdrowia
kszta³cenia w podziale na wszystkie przedmioty programu. Do tego, z kolei, potrzebne s¹ konsultacje ze
wszystkimi wyk³adowcami. Dopiero w konsekwencji
takich przygotowañ mo¿na by – wstêpnie – zaproponowaæ odpowiednio narzêdzia oceny, z zaznaczeniem
jednak, ¿e ich faktyczne wdro¿enie zale¿y te¿ od konkretnej realizacji przedmiotu.
Egzamin koñcowy, sk³adaj¹cy siê z testów wiedzy i umiejêtnoœci (praktycznych), jest form¹ oceny
ca³oœciowej, dotycz¹cej ca³oœciowych kwalifikacji
studenta wypracowanych w toku studiów. Powracaj¹c raz jeszcze do wymogów sformu³owanych w sylwetce absolwenta, egzamin powinien w czêœci dotycz¹cej wiedzy odnosiæ siê do podstawowej znajomoœci obszaru (ochrona zdrowia) i wiedzy specjalistycznej z zakresu realizacji procesów informacyjnych dotycz¹cych spraw zdrowia (w wê¿szym aspekcie opieki zdrowotnej i szerszym – promocji
zdrowia w spo³eczeñstwie).
Weryfikowane umiejêtnoœci praktyczne dotycz¹
znajdowania, wyboru, oceny wiarygodnoœci ró¿nych
typów Ÿróde³ informacji, skutecznego wyszukiwania,
przygotowywania informacji skierowuj¹cej, sprawnego korzystania ze specjalistycznych narzêdzi lingwistycznych, przygotowywania produktów i us³ug informacyjnych z obszaru zdrowia, korzystania z nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych.

programów kszta³cenia, odchodzenia od myœlenia
koncentruj¹cego siê na wyborze treœci koniecznych do
przekazania do myœlenia ukierunkowanego na
kszta³towanie bardzo konkretnych umiejêtnoœci absolwenta. Czy jest to zmiana na lepsze – trudno w tej
chwili oceniæ. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e dotychczas
zebrana i przekazywana w tradycyjnym jeszcze porz¹dku wiedza nie zostanie zagubiona, ani tym bardziej odrzucona – jako nieprzek³adalna w prosty sposób na kwalifikacje zwiêkszaj¹ce atrakcyjnoœæ absolwenta na rynku pracy.
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Zakoñczenie
Ta swoista „etiuda” projektowania narzêdzi oceny
zgodnie z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji pozwoli³a nam doœwiadczyæ na konkretnym przyk³adzie
ca³kowitej zmiany sposobu myœlenia o projektowaniu
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CZ£OWIEK
Cz³owiek
Ww
PRZESTRZENI
przestrzeni informacyjnej
INFORMACYJNEJ
Podsumowanie i wnioski z XI Krajowego Forum
Informacji Naukowej i Technicznej.
Zakopane, 25-28 wrzeœnia 2011 r.
W dniach 20-23 wrzeœnia 2011 r. w Zakopanem
odby³o siê XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i
Technicznej pod has³em Cz³owiek w przestrzeni informacyjnej. Organizatorem forum by³o Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN), wspó³organizatorami zaœ Zak³ad Bibliografii i Informacji Naukowej
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Œl¹skiego, Zak³ad Zarz¹dzania Informacj¹ Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloñskiego we wspó³pracy
z Polskim Oddzia³em Miêdzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO). Konferencja zosta³a
dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Ju¿ tradycyjnie forum to mia³o charakter ogólnopolski i miêdzynarodowy. Wziê³o w nim udzia³ oko³o
80 osób. Wœród nich znaleŸli siê przede wszystkim
cz³onkowie i dzia³acze PTIN, cz³onkowie Polskiego
Oddzia³u International Society for Knowledge Organization (ISKO), twórcy i u¿ytkownicy informacji naukowej, bibliotekarze, informatycy oraz osoby z obszarów pokrewnych. W forum – podobnie, jak poprzednio
– wziêli udzia³ przedstawiciele prawie wszystkich
oœrodków akademickiego kszta³cenia pracowników
informacji i bibliotekarzy, co œwiadczy o randze tego
spotkania. W 7 sesjach wyg³oszono 44 referaty i komunikaty naukowe, które dotyczy³y ró¿nych problemów wa¿nych na obecnym etapie rozwoju informacji
naukowej lub propozycji nowych rozwi¹zañ problemów nurtuj¹cych od dawna tê dziedzinê. Obrady odbywa³y siê w HOTELU BELVEDERE RESORT & SPA
w Zakopanem. Uczestnicy forum otrzymali dwujê-
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zyczny informator XI Forum, zawieraj¹cy podstawowe
informacje o sk³adzie Rady Programowej, Komitecie
Organizacyjnym, programie ramowym i szczegó³owym forum, streszczenia zg³oszonych referatów b¹dŸ
komunikatów oraz listê uczestników. Autorzy referatów wyg³oszonych na poprzednim Forum w 2009 r.
otrzymali publikacjê pt. Bezpieczna, innowacyjna
i dostêpna informacja. Perspektywy dla sektora us³ug
informacyjnych spo³eczeñstwie wiedzy.1
Uczestników forum powita³a prezes PTINT – dr
hab. Diana Pietruch-Reizes. W imieniu Rady Programowej XI Forum g³os zabra³ prof. dr hab. Wies³aw Babik, krajowy koordynator ISKO w Polsce, który podkreœli³, ¿e W 2011 roku minê³o 20 lat od zorganizowania I Krajowego Forum INT.
W dalszej czêœci zostanie przedstawiona zawartoœæ
merytoryczna poszczególnych sesji. Forum rozpoczê³o
siê sesj¹ plenarn¹, której przewodniczy³a prof. dr
hab. Bo¿enna Bojar (UW). W tej sesji referaty wyg³osili: Dr hab. Diana Pietruch-Reizes (UJ), która zwróci³a
uwagê na komponenty budowanej w ramach Unii Europejskiej jednolitej przestrzeni informacyjnej i ich
znaczenie dla dzia³añ maj¹cych na celu transformacjê
spo³eczeñstw UE w spo³eczeñstwa oparte na informacji i wiedzy. Dr hab. Ma³gorzata Kisilowska (UW) podjê³a próbê zdefiniowania podstawowych terminów opi-

1

Bezpieczna, innowacyjna i dostêpna informacja. Perspektywy dla sektora
us³ug informacyjnych spo³eczeñstwie wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes,
W. Babika i R. Fr¹czek. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej 2011, 215 s. (Prace PTIN Nr 9).
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Cz³owiek w przestrzeni informacyjnej
suj¹cych przestrzeñ informacyjn¹ oraz ich wzajemne
relacje. Prof. dr hab. Wies³aw Babik (UJ) zaj¹³ siê jêzykiem, przede wszystkim naturalnym, jako jednym
z elementów przestrzeni informacyjnej, prezentuj¹c
jego dotychczasowe i obecne mo¿liwoœci wykorzystania w wyszukiwaniu informacji w systemach dokumentacyjnych i w Internecie. Prof. UW dr hab. Jadwiga WoŸniak-Kasperek podda³a analizie warunki i
czynniki niezbêdne w realizacji kolejnych etapów
transformacji w ³añcuchu dane-informacja-wiedza-m¹droœæ. Prof. UAM dr hab. Miros³aw Górny zaproponowa³ potraktowanie biblioteki cyfrowej jako rodzaju przestrzeni informacyjnej.
Sesjê naukow¹ ISKO PL prowadzi³a prof. UJ dr
hab. Wanda Pindlowa. Jako pierwsza wyst¹pi³a prof.
Maria G. Bonome z oœrodka studiów bibliotekoznaw~ (Hiszpania). Zwróci³a ona uwagê
czych w La Coruna
na ogromn¹ rolê jak¹ odgrywa organizacja wiedzy w
procesach podejmowania decyzji. Dr hab. Katarzyna
Materska (UW) potraktowa³a dzielenie siê wiedz¹
jako rodzaj nietypowych zachowañ informacyjnych w
XXI wieku. Dr Marcin Roszkowski (UW) przedstawi³
budowê i funkcje dynamicznych taksonomii oraz perspektywy dalszych prac nad tego typu narzêdziami
eksploracji kolekcji sieciowych. Dr Ewa Chuchro
(UW) podjê³a próbê zdefiniowania nowego paradygmatu informacji i zasobów wiedzy, zwanego paradygmatem oddolnych zasobów wiedzy.
Sesjê tematyczn¹ Systemy informacyjne prowadzi³ prof. UAM dr hab. Miros³aw Górny. W sesji tej
wyst¹pi³o 6 osób. Prof. UMK dr hab. Ewa G³owacka
przedstawi³a g³ówne nurty oceny spo³ecznych i ekonomicznych korzyœci funkcjonowania bibliotek. Mgr
Mariola Augustyniak (U£) omówi³a system informatyczny Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi. Szczególn¹
uwagê zwróci³a na czynniki determinuj¹ce jego dalszy
rozwój. Dr Renata Fr¹czek i dr Izabela Swoboda (UŒ)
przedstawi³y raport z badañ organizacji dostêpu do zasobów elektronicznych w bibliotekach polskich wy¿szych uczelni. Dr Agnieszka Bajor, dr Hanna Langer
i dr Agnieszka £akomy (UŒ) przedstawi³y wstêpne
wyniki badañ nad rozpoznaniem tendencji w bibliotekach akademickich w Polsce w zakresie organizacji
zdalnego dostêpu do zasobów na potrzeby pracowników naukowych i studentów. Mgr Joanna Kapusta
(Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania,
Kraków) dzieli³a siê problemami wystêpuj¹cymi
w tworzeniu i doskonaleniu baz wiedzy na potrzeby
upowszechniania innowacyjnych technologii w Oœrodku Informacji Naukowej i Technicznej IZTW. Dr Jolan-

ISSN 1230-5529

ta Szulc (UŒ) zajê³a siê akwizycj¹ wiedzy w systemach
ekspertowych.
Sesj¹ dotycz¹c¹ projektu SYNAT moderowa³ prof.
dr hab. Wies³aw Babik (UJ). W jej ramach wyst¹pi³a
dr Ma³gorzata Janiak (UJ), która przedstawi³a projekt
SYNAT jako platformê hostingow¹ polskiej nauki.
Dr Monika Krakowska (UJ) omówi³a proces realizacji
tego projektu, zaœ mgr Justyna Walkowska (UAM Poznañ) scharakteryzowa³a poszczególne elementy semantycznej bazy wiedzy, budowanej na potrzeby tego
projektu. Mgr Maria Michalska i mgr Anna Myœliwska
(Biblioteka Narodowa) opisa³y warsztat „³owców informacji internetowej” pracownika Zak³adu Informacji
Naukowej Biblioteki Narodowej. Mgr £ukasz Mesek
(Biblioteka Jagielloñska) omówi³ zastosowania formatu MARC 21 do opisu formalnego i rzeczowego dokumentów cyfrowych o dostêpie zdalnym, metodê jego
konwersji do formatu Dublin Core oraz sposoby publikacji w Jagielloñskiej Bibliotece Cyfrowej. Dr Ma³gorzata Jaskowska (UJ) przeprowadzi³a analizê jakoœci
wybranych polskich systemów informacji z punktu
widzenia Konwencji o Dostêpie do Informacji i Udziale Spo³eczeñstwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostêpie do Sprawiedliwoœci w Sprawach Dotycz¹cych
Œrodowiska (Aarhus 1998, Dania).
Sesjê Organizacja informacji i wyszukiwanie prowadzi³a prof. dr hab. El¿bieta Gondek (UŒ). W jej ramach dr Sabina Cisek i dr hab. Maria Próchnicka (UJ)
omówi³y zastosowanie metody studium przypadku
(case study) w badaniach kultury informacyjnej oraz jej
wykorzystanie w projekcie EMPATIC. Dr Stanis³aw
Skórka (UP Kraków) przedstawi³ nowe trendy w architekturze informacji. Dr Arkadiusz Pulikowski (UŒ)
przedmiotem swojego wyst¹pienia uczyni³ abstrakt
strukturalizowany traktuj¹c go jako sposób na uporz¹dkowanie informacji o treœci publikacji i rozszerzenie
mo¿liwoœci wyszukiwawczych. Mgr Witold Sygocki
(Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa) zaj¹³ siê
wybranymi problemami bibliometrii a w szczególnoœci
jej wskaŸnikami stosowanymi w parametryzacji instytucji naukowych w Polsce. Mgr Anna Seweryn (UŒ) przedstawi³a Ÿród³a informacji i narzêdzia informacji bibliograficznej o przek³adach piœmiennictwa na jêzyki obce.
Mgr Anna Matysek (UŒ) omawia³a wykorzystanie jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych w normalizacji.
Mgr Anna Szczepañska (UW) podjê³a wa¿ny dla zajmuj¹cych siê nauk¹ temat dostêpu do informacji o piœmiennictwie naukowym.
Sesjê U¿ytkownicy informacji prowadzi³a dr hab.
Maria Próchnicka (UJ). W jej ramach wyst¹pi³ dr Ja-
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cek Tomaszczyk (UŒ), który podj¹³ problem przeci¹¿enia informacyjnego, pokazuj¹c jego przyczyny oraz
sposoby ograniczenia jego rozmiarów. Dr Agnieszka
Koryciñska-Huras (UJ) omówi³a problemy wdra¿ania
krajowej strategii rozwoju Information Literacy w Polsce. Mgr Beata Chrapczyñska (UE we Wroc³awiu)
przedstawi³a na przyk³adzie Dolnoœl¹skiego Centrum
Informacji Naukowej i Ekonomicznej (DCINiE) zagadnienie tzw. knowledge space (strefa wiedzy) wspó³czesnych bibliotek akademickich. Mgr Bogumi³a Konieczny-Rozenfeld (Biblioteka G³ówna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) zdefiniowa³a miejsce i potrzeby informacyjne studenta w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej. Dr Mariusz Luterek (UW) próbowa³ zainteresowaæ uczestników Forum problemem otwartej administracji i jej rol¹ w systemie informacji publicznej. Mgr Honorata Zarêbska
(UŒ) przedstawi³a dobre praktyki w zakresie zautomatyzowanego udostêpniania orzecznictwa s¹dowego.
Mgr Ma³gorzata Caban (UŒ) scharakteryzowa³a potrzeby u¿ytkowników krajowego systemu naukowej
informacji wojskowej w Polsce.
Sesj¹ Informacja specjalistyczna zarz¹dza³a dr
hab. Katarzyna Materska. Zasadnicz¹ czêœæ tej sesji
stanowi³y referaty Dr hab. Zbigniewa Osiñskiego
(UMCS), który próbowa³ odpowiedzieæ na pytanie, czy
historycy zajmuj¹cy siê najnowsz¹ histori¹ Polski propaguj¹ swoj¹ wiedzê w Internecie. Prof. U£ dr hab.
Stanis³awa Kurek-Kokociñska w sposób interesuj¹cy
przedstawi³a pok³osie Roku Chopinowskiego jako rodzaj przestrzeni informacyjnej. Dr Bogus³awa Lewandowska (Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN w Warszawie) prezentowa³a wykorzystanie teorii
informacji w biologii i medycynie (informacja genetyczna oraz proces diagnozy lekarskiej). Dr Ma³gorzata Gajos (UŒ) omówi³a wyniki swoich dotychczasowych badañ, których celem jest ustalenie kierunków
rozwoju geoinformacji. Mgr Maria Guzowska-Wójcik
(Urz¹d Patentowy RP) zajê³a siê informacj¹ patentow¹. Mgr Agnieszka M³odzka-Stybel (Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie) podjê³a temat bezpieczeñstwa pracy w bazach czasopism elektronicznych. Mgr Barbara Szczepanowska (Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie) pokaza³a na przyk³adzie Encyklopedii BHP Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy ILO, zale¿noœæ nowych form opracowywania i
udostêpniania informacji naukowej od stopnia rozwo-
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ju technologii. Mgr Anna Ga³ecka, mgr in¿. Ewa Tomaszewska oraz mgr Zofia Wawrzynkiewicz (Instytut
Technologii Drewna, Poznañ) przedstawi³y informacjê
naukow¹ w drzewnictwie oraz plany automatyzacji
procesów informacyjnych w bibliotece instytutowej.
Interesuj¹cym elementem ostatniego dnia konferencji by³o spotkanie z mgr Monik¹ Krasiñsk¹, dyrektorem Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Spotkaniu towarzyszy³ wyk³ad pt. Ochrona danych
osobowych w dzia³alnoœci uczelni wy¿szych – praktyczne wskazówki.
Forum zakoñczy³ uroczysty bankiet, na którym organizatorzy podziêkowali prof. dr hab. Wandzie Pindlowej (UJ) oraz prof. dr hab. Bo¿ennie Bojar (UW) za
udzia³ w konferencji, za zaanga¿owanie i przekazan¹
uczestnikom wiedzê i doœwiadczenie, mobilizacjê do
dyskusji a tak¿e za inspiracje do dalszych badañ.
W podsumowaniu forum warto podkreœliæ, ¿e sta³o
siê ono ju¿ sta³ym elementem krajobrazu polskiej informatologii. Dyskusje merytoryczne w czasie kolejnych konferencji w Zakopanem s¹ swoistego rodzaju
barometrem ujawniaj¹cym to, co rzeczywiœcie obecnie
dzieje siê w sferze informacji naukowej w Polsce. Konfrontacja sfer akademickich z praktykami zawsze jest
owocna dla obu stron. Teoria zawsze inspiruje praktykê i próbuje pomóc w rozwi¹zywaniu problemów generowanych przez praktykê, praktyka zaœ s³usznie
oczekuje takiej pomocy od osób zajmuj¹cych siê teori¹. Zyskuj¹ na tym wszyscy a przede wszystkim u¿ytkownicy informacji, to jest ci, którzy rzeczywiœcie jej
potrzebuj¹.
Zdecydowano, aby opublikowaæ na stronie internetowej PTIN prezentacje, które towarzyszy³y wyst¹pieniom w czasie poszczególnych sesji, zaœ wybrane teksty referatów wydrukowaæ w punktowanym czasopiœmie Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) lub w postaci recenzowanej pracy zbiorowej. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e plon XI Forum w Zakopanem stanie siê Ÿród³em intelektualnych aspiracji
i dalszej naukowej refleksji. XI Forum INT ujawni³o
potrzebê zorganizowania kolejnego forum w 2013
roku.
Prof. dr hab. Wies³aw BABIK
Przewodnicz¹cy Rady Programowej XI Forum INT
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Jagielloñski, KRAKÓW
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