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„Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności 
informacyjnych…” – kształcenie bibliotekarzy uczących 

użytkowników informacji naukowej poprzez realizację projektu 
 
 
Streszczenie: W artykule omówiono problem ustawicznego kształcenia bibliotekarzy nauczycieli 
poprzez działania projektowe. Rosnące wyzwania dotyczące szkolenia użytkowników informacji 
naukowej pociągają za sobą konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy. Jednym ze 
sposobów rozwijania kompetencji zawodowych może być uczestnictwo w projekcie stypendialno-
szkoleniowym. Kolejne etapy realizacji projektu dają szansę na pogłębienie własnej wiedzy i 
umiejętności w procesie samokształcenia.  
 
Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, działania projektowe, szkolenie użytkowników. 
 
 

Bądźcie samoukami, nie czekajcie, aż was nauczy życie 
S.J. Lec 

Projekty tak jak życie są ciągłym uczeniem się 
J. Davidson ,,Kierowanie projektem’’ 

Wstęp 
 
Kształcenie bibliotekarzy uczących użytkowników informacji naukowej nie przyjęło w 
Polsce kształtu systematycznych kursów. Absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej wynoszą ze studiów elementarną wiedzę z zakresu andragogiki. 
Absolwenci innych kierunków pracujący w bibliotekach niekiedy nie zetknęli się z 
pedagogiką w trakcie studiów. Podjęcie pracy w zawodzie bibliotekarza prędzej czy 
później wiąże się jednak z prowadzeniem szkoleń dla użytkowników. Według 
standardów Association of College and Research Libraries bibliotekarz nauczający 
powinien posiadać szereg (41) szczegółowo określonych umiejętności1

 

. Gdzie 
bibliotekarz może zdobyć kwalifikacje potrzebne w nauczaniu? W jaki sposób 
nabywa wiedzę dziedzinową, gdy miejscem jego pracy jest biblioteka naukowa? Czy 
pasja i intuicja wystarczają, by przygotować szkolenie pod względem merytorycznym 
i metodologicznym i ciekawie je przeprowadzić? Studium przypadku, jakie chcemy 
przedstawić, pokazuje, że projekt może być szansą na doskonalenie zawodowe 
bibliotekarzy uczących użytkowników. 

Projekt „Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych – program 
doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy medycznych” był realizowany przez 
Uniwersytet Jagielloński — Collegium Medicum we współpracy z 
                                                            

1 Association of College and Research Libraries Standards for Proficiencies for Instruction Librarians 
and Coordinators Approved by the ACRL Board, June 24, 2007. W: Association of College and 
Research Libraries [on-line]. [Dostęp 24.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: 

Norwegian Library 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/profstandards.cfm.  

http://www.norskbibliotekforening.no/smh/�
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/profstandards.cfm�
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Association, Section for Medicine and Health w latach 2008–20102

 

. Głównym celem 
projektu było opracowanie programu kształcenia bibliotekarzy realizujących w 
bibliotekach medycznych zadania dydaktyczne. Pominiemy tu wymiar 
administracyjny i organizacyjny projektu, skupimy się na procesie samokształcenia i 
doskonalenia zawodowego, jaki dokonał się wśród jego uczestników w trakcie 
trwania projektu, tj. w ciągu dwóch lat. Grupa projektowa składała się w większości z 
bibliotekarzy praktyków z norweskich i polskich bibliotek medycznych. Bibliotekarze 
ze strony polskiej to osoby o różnym stażu pracy i różnym doświadczeniu w 
nauczaniu. W ośmioosobowej grupie znalazło się czterech absolwentów studiów 
bibliotekoznawczych, pozostałe osoby ukończyły inne kierunki studiów.  

Etapy projektu 
 
Etap planowania – wybór tematu 
 
Podejmując projekt stypendialno-szkoleniowy, przyjęliśmy tym samym ogólny 
charakter działania: wymianę doświadczeń i współpracę z norweskimi kolegami. 
Należało jednak zdecydować, jakie będą cele szczegółowe projektu. Wybór padł na 
zagadnienie, w którym od dawna odczuwalny był deficyt wiedzy, umiejętności i 
poczucia pewności w stosunku do wzrastających oczekiwań: program doskonalenia 
zawodowego dla bibliotekarzy szkolących użytkowników informacji naukowej. W 
chwili przystąpienia do projektu Biblioteka Medyczna UJ CM realizowała szkolenia 
dla studentów I roku medycyny (przysposobienie biblioteczne w małych grupach, 90 
min.), szkolenie dla doktorantów (wykłady i ćwiczenia w małych grupach, kurs 10- 
godzinny), szkolenia członków studenckich kół naukowych (ćwiczenia w małych 
grupach, 120 min.), okazjonalne szkolenia lekarzy w klinikach i najczęstsze — 
szkolenia indywidualnych użytkowników. W czasie trwania prac projektowych 
biblioteka przystąpiła do kolejnego projektu Pro Bono Collegii Medici Universitatis 
Jagiellonicae, w którym jednym z celów jest przeszkolenie kadry dydaktycznej 
uczelni w zakresie kompetencji informacyjnych (w małych grupach, łącznie 300 osób, 
kurs 10-godzinny). Wszyscy uczestnicy projektu z naszej strony mieli więc 
świadomość wyzwań stojących aktualnie i w przyszłości przed grupą szkolących, 
która liczy w Bibliotece Medycznej 15 osób. 
 
Etap przygotowań i samoedukacji 
 
Kolejnym etapem po określeniu celów był czas intensywnego samokształcenia 
poprzez wyszukiwanie literatury dotyczącej bibliotekarzy nauczycieli i kursów dla 
nich, szukanie analogii i przykładów dobrej praktyki. Nasze kwerendy dotyczyły także 
metodologii badań stosowanych w naukach społecznych w ramach przygotowania do 
badania potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy w Polsce i Norwegii. Utworzona na 
                                                            

2 Projekt o akronimie MedLibTrain zrealizowano przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein 
i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i 
Szkoleniowego. Zespół realizujący zadania projektowe pracował pod kierunkiem naukowym dr 
Barbary Niedźwiedzkiej, kierownika Zakładu Informacji Naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego UJ 
CM, kierownikiem odpowiedzialnym za realizację całości przedsięwzięcia była Anna Uryga, dyrektor 
Biblioteki Medycznej UJ CM. 

http://www.fss.org.pl/�
http://www.fss.org.pl/�
http://www.izp.cm-uj.krakow.pl/?content_id=15&sub=8�
http://www.izp.cm-uj.krakow.pl/?content_id=15&sub=8�
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potrzeby projektu platforma Alfresco stała się podręczną biblioteką i miejscem 
wzajemnej wymiany „lektur obowiązkowych”. Siłą rzeczy większość publikacji 
polecanych wzajemnie do przestudiowania, to prace angielskojęzyczne, co 
wymagało poszerzenia własnego zasobu słownictwa w tym języku o wiele 
specyficznych i branżowych terminów. 
 
Etap badania potrzeb i poznania adresatów podręcznika – stworzenie 
formularza ankiety 
 
Celem następnego etapu było zidentyfikowanie potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy w 
grupie tych, którzy już mają doświadczenie w nauczaniu, a także tych, przed którymi 
stoi takie zadanie w przyszłości poprzez przeprowadzenie badania ankietowego. 
Wymagało to nie tylko odpowiedzi na pytanie, jak zbudować dobry kwestionariusz. 
Równie ważne było rozpoznanie trendów: kierunków kształcenia w bibliotekach 
wobec rozwoju zasobów informacji medycznej i priorytetów w szkoleniach 
użytkowników. Na podstawie piśmiennictwa, doświadczenia, analizy posiadanych 
zasobów w bibliotekach i – co ważne – wymianie opinii w gronie polsko-norweskim 
sformułowano kilka głównych grup tematów. Stały się one kanwą formularza ankiety 
wysłanej do bibliotekarzy medycznych w Norwegii i Polsce i w efekcie silnie wpłynęły 
na zawartość podręcznika, który opracowano w wyniku pracy nad projektem3

 

. Istotne 
było także poznanie opinii środowiska na temat preferowanej formy szkoleń dla 
bibliotekarzy i barier stojących na ich drodze do podnoszenia kwalifikacji – pytania o 
te kwestie również zawarto w ankiecie. Konieczne było przygotowanie bazy 
teleadresowej osób szkolących lub potencjalnych nauczycieli w bibliotekach 
medycznych i pokrewnych medycynie. Przeanalizowano w tym celu strony domowe 
bibliotek uczelni, instytucji naukowych, szpitali oraz czasopisma bibliotekarskie. 

Etap dzielenia zadań – „specjalizacje” 
 
Po przeprowadzeniu badania pilotażowego i modyfikacji formularza wysłano ankiety 
do bibliotekarzy polskich i norweskich. Uzyskane od respondentów wyniki zostały 
poddane analizie ilościowej4,5

                                                            

3 NIEDŹWIEDZKA, B., HUNSKAR, I. (red.). MedLibTrain: zostań lepszym nauczycielem kompetencji 
informatycznych: przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy medycznych. Kraków: EJB, 2010. ISBN 978-
83-88519-43-7. NIEDŹWIEDZKA B., HUNSKAR, I. (ed.). MedLibTrain: become a better teacher of 
health information skills. Kraków: EJB, 2010. ISBN 978-83-88519-44-4. Wersje online: [Dostęp 
2.03.2011] 

. Wnioski płynące z badania pozwoliły bardziej 
precyzyjnie zidentyfikować potrzeby edukacyjne uczących bibliotekarzy i określić 
zakres treściowy podręcznika. Zagadnienia zgrupowano w pięć obszernych bloków 
tematycznych: jeden dotyczący ściśle metodologii nauczania, dwa omawiające 

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/MedLibTrain.aspx. http://www.bm.cm-
uj.krakow.pl/JBC.aspx. 
4 NIEDŹWIEDZKA, B., STASIAK, M., ZDEB, U., CIEŚLA, J. Potrzeby, wiedza i umiejętności 
edukacyjne bibliotekarzy prowadzących szkolenia użytkowników bibliotek w instytucjach ochrony 
zdrowia w Polsce i w Norwegii. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, R. 94, nr 2, s. 70–80. 
5 CIEŚLA, J., STASIAK, M., ZDEB, U., NIEDŹWIEDZKA, B. Bibliotekarz medyczny – nauczyciel 
umiejętności informacyjnych. Obraz wyłaniający się z badania potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy 
zatrudnionych w bibliotekach medycznych i pokrewnych w Polsce. Praktyka i Teoria Informacji 
Naukowej i Technicznej. Publikacja przyjęta do druku. 

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/MedLibTrain.aspx�
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/JBC.aspx�
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/JBC.aspx�
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szczególne kwestie informacji naukowej w medycynie i naukach pokrewnych, kolejny 
na temat publikowania w nauce i piąty blok obejmujący rzadko poruszaną w Polsce 
kwestię marketingu i organizacji szkoleń bibliotecznych. W czasie seminarium 
polsko-norweskiego każdy z uczestników wziął odpowiedzialność za wybrane 
tematy. Od tej chwili działania każdego z uczestników były mocno ukierunkowane na 
opracowanie określonego tematu: należało wytyczyć własne cele, głębiej rozpoznać 
problem, wykorzystać różne źródła pozyskiwania wiedzy, wartościować i 
selekcjonować zgromadzone informacje, dokonywać samoewaluacji. Ten etap 
zakończył się stworzeniem konspektu każdego rozdziału. 
 
Etapy autorecenzji i recenzji – peer review 
 
Stworzenie pierwszego konspektu zakończyło łatwiejszą część projektu MedLibTrain. 
Jako metodę czuwania nad treścią powstających opracowań przyjęto wielokrotnie 
powtarzający się proces wzajemnych recenzji od konspektu do ostatecznego tekstu. 
Każdy z uczestników podjął się recenzowania na stałe jednego z rozdziałów, co 
zrodziło konieczność pogłębiania wiedzy na opiniowany temat, by merytorycznie 
ocenić opracowanie kolegi. Podjęcie współodpowiedzialności za tekst wymogło 
powtórzenie procesu przeszukiwania literatury, analizy piśmiennictwa i 
samokształcenia. Także recenzje zewnętrznych recenzentów – bibliotekarzy 
specjalistów informacji naukowej, o które wystąpiliśmy po zamknięciu etapu pisania, 
zostały sporządzone zgodnie z formularzem oceny wypracowanym przez grupę 
projektową. 
 
Etap pisania rozdziału – learning by doing  
 
Własny punkt widzenia w pracy nad wybranymi tematami wyłaniał się stopniowo. 
Części z uczestników przypadły tematy odległe od codziennej praktyki zawodowej, 
takie jak metody nauczania czy proces ewaluacji szkoleń. W takiej sytuacji raczej 
trudno było mówić o pogłębianiu wiedzy nad zagadnieniem, była to raczej praca na 
terenach terra incognita. W wypadku powstającego podręcznika praca nie mogła 
ograniczyć się jednak tylko do zebrania i usystematyzowania wiedzy o określonych 
zagadnieniach. Należało jeszcze odnieść teorię do praktyki, przekazać treści tak, by 
stały się one użytecznym materiałem dydaktycznym, pomocnym w konkretnym 
szkoleniu w myśl zasady „jesteśmy praktykami i piszemy dla praktyków”. 
Konieczność opracowania ćwiczeń i wskazówek dla uczących bardzo wzmocniła w 
nas świadomość metodycznego charakteru podręcznika. Jednocześnie należało 
rozwijać umiejętność pisania publikacji naukowej i odnoszenia się do uwag 
recenzentów, najpierw wewnętrznych, a w późniejszym etapie zewnętrznych.  
 
Etap zastosowania nabytej wiedzy – plan wieloletni 
 
Wiedza nabyta w trakcie trwania projektu nie objęła jedynie konkretnych treści 
przekazanych w kolejnych rozdziałach podręcznika. Projekt jako metoda realizacji 
grupowego przedsięwzięcia daje jego uczestnikom szerokie możliwości kształcenia 
umiejętności społecznych w zakresie komunikacji (publiczne zabieranie głosu, 
formułowanie własnych myśli i koncepcji w sposób zrozumiały, umiejętność słuchania 
innych oraz akceptacji odmiennych poglądów) i współpracy w grupie (kooperacja, 
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współodpowiedzialność). Wymiana poglądów i dyskusja działała inspirująco. Proces 
„samokształcenia w grupie” przyniósł znaczne pogłębienie wiedzy merytorycznej i 
nabycie wiedzy o nauczaniu, co daje inny punkt wyjścia w podejściu do szkoleń. 
Część osób pogłębiła lub nabyła umiejętności w zakresie pisania artykułów, 
tworzenia prezentacji czy opracowania wyników badań, inna grupa w tej chwili 
wprowadza w życie nabytą wiedzę, przeprowadzając szkolenia w kolejnym projekcie. 
 
Dyskusja 
 
Patrząc wstecz, można stwierdzić, że uczestnictwo w projekcie pomaga w kreowaniu 
własnego miejsca w zawodzie, rozpoznaniu osobistych predyspozycji, pozwala na 
porównania i rozszerza perspektywy indywidualnego rozwoju. Wspomaga także 
proces samokształcenia na każdym jego poziomie6

 

. Jednak podjęcie ambitnego 
zadania, jak np. kształcenie w kierunku nauczania użytkowników, nie wpływa na 
awans zawodowy. Brak w Polsce mechanizmów motywujących bibliotekarzy do 
podnoszenia kwalifikacji, brak tak motywującego narzędzia jak np. punkty 
edukacyjne stosowane choćby w zawodzie lekarza i brak powiązania pomiędzy 
zdobyciem kwalifikacji a wpływem tego faktu na osiągnięcie wyższego stopnia w 
hierarchii zawodowej (np. stopnia bibliotekarza dyplomowanego, dla zdobycia 
którego wymagane są całkiem inne kryteria). W ostatnich latach odebrano 
bibliotekarzom uprawnienia częściowo pokrywające się z uprawnieniami nauczycieli 
akademickich, co nasiliło brak poczucia przynależności do akademickiej kadry 
dydaktycznej. Nie ulega wątpliwości, że dla podniesienia jakości kształcenia 
użytkowników potrzebne jest podniesienie kwalifikacji uczących ich bibliotekarzy. 
Oczywiście praca dla idei jest szlachetnym działaniem, ale wysiłek włożony w pracę 
dydaktyczną wywołuje w końcu refleksję i pytanie o cel. Ankieta przeprowadzona w 
ramach projektu MedLibTrain w 2009 r. ujawnia przeszkody, jakie stoją na drodze do 
uczestnictwa w kursach w ocenie bibliotekarzy polskich, kolejno: 

1. Brak wsparcia finansowego 61% 
2. Brak informacji o dostępności szkoleń  50% 
3. Brak wpływu odbycia szkolenia na awans zawodowy 34% 
4. Brak czasu  33% 
5. Brak zachęty  24% 
6. Brak zainteresowania 3% 
 
Należy zauważyć, że nie ma w Polsce stowarzyszenia, które podjęłoby rolę 
koordynatora szkoleń, tak jak obserwujemy to u norweskich kolegów7

 
. 

                                                            

6 GROW, G. Teaching Learners to be Self-Directed [on-line]. [Dostęp 28.02.2011]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.longleaf.net/ggrow/SSDL/Model.html#Figure1.  

7 Strona domowa Norwegian Library Association, Section for Medicine and Health Spesialgruppen for 
medisin og helsefag [on-line]. [Dostęp 28.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.norskbibliotekforening.no/smh/. 

http://www.longleaf.net/ggrow/SSDL/Model.html#Figure1�
http://www.norskbibliotekforening.no/smh/�
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Wnioski 
 
Poprzez dążenie do realizacji głównego wymiernego celu projektu (wymiana 
doświadczeń, opublikowanie podręcznika) osiągnięto wiele celów pośrednich, równie 
ważnych. Jeden z nich – samokształcenie uczestników projektu w trakcie jego 
trwania – okazał się niezwykle cenną i trwałą wartością, niezależnie od oceny 
opublikowanego podręcznika, jaką wystawi nam środowisko bibliotekarzy. 
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