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Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie sposobów edukowania użytkowników Biblioteki 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. We wprowadzeniu autorki zwracają 
uwagę na istotne znaczenie funkcji dydaktyczno-metodycznej Biblioteki. Omówiono następujące formy 
edukacji: przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku, szkolenia dla grup seminaryjnych i 
indywidualnych grup zgłaszanych przez wykładowców, szkolenia dla pracowników naukowych, 
szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli firm dostarczających bazy danych, a także szkolenia 
indywidualnych użytkowników. Zwrócono również uwagę na szczególne znaczenie w tym zakresie 
strony internetowej Biblioteki, ulotek informacyjnych, a także wystaw. W końcowych rozważaniach 
autorki wysuwają wniosek, że edukacja użytkowników informacji jest niezbędna. 
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Obowiązkiem biblioteki akademickiej jest prowadzenie działalności dydaktyczno-
metodycznej, czyli szkolenie użytkowników, nazywane także przysposobieniem 
bibliotecznym. Biblioteki akademickie powinny nauczać efektywnego korzystania z 
ich zasobów oraz pełnić czołową rolę w zakresie kształtowania umiejętności 
informacyjnych. Umiejętne korzystanie z informacji oznacza, że użytkownik potrafi 
stwierdzić potrzebę określonej informacji oraz potrafi tę informację znaleźć, ocenić i 
efektywnie wykorzystać1

 
. 

Użytkowników trzeba nauczyć, w jaki sposób wykorzystywać źródła informacji i 
narzędzia wspomagające proces wyszukiwaczy. W tym celu organizuje się szkolenia 
biblioteczne dla studentów I roku. Polegają one na ogólnej prezentacji oferty 
biblioteki i objaśnieniu zasad korzystania z niej. Bez tych szkoleń większość 
studentów nie jest świadoma tego, co może im zaoferować uczelniana biblioteka2. 
Dodatkowo dla studentów wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich, 
zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, organizuje się szkolenia 
wyspecjalizowane – dostosowane do programu ich studiów. Zasadniczym celem jest 
przekazanie studentom umiejętności wyszukiwania i oceny przydatności materiałów 
niezbędnych do napisania różnego rodzaju prac naukowych3

 
. 

 
 

                                                 
1 KONIECZNA, D. Biblioteka akademicka jako instytucja promująca proces kształcenia. W: Biblioteki 
naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki 
Poznańskiej, 2005, T. 1, s. 112-11. 
2 WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteka akademicka: możliwe zmiany organizacji. W: Stan i potrzeby 
polskich bibliotek uczelnianych. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2002, s. 33. 
3 JANCZAK, B. O formach kształcenia w bibliotece akademickiej. W: Tradycja i nowoczesność 
bibliotek akademickich: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Rzeszów: Biblioteka 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 121. 
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Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku 
 
W Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego szkolenia 
biblioteczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich 
wydziałów wprowadzono od roku akademickiego 2005/2006. Zajęcia te są 
obowiązkowe i kończą się wpisem do indeksu, po uprzednim zaliczeniu testu. Każda 
grupa studentów I roku ma w swoim harmonogramie wyznaczony termin szkolenia. 
W razie nieobecności na szkoleniu student może dołączyć do innej grupy w miarę 
wolnych miejsc. Terminy kolejnych zajęć są publikowane na stronie internetowej 
biblioteki. Szkolenie musi być zaliczone w I roku studiów.  
 
Przysposobienie biblioteczne prowadzą pracownicy biblioteki. Zajęcia odbywają się w 
Czytelni Głównej poza godzinami otwarcia dla użytkowników lub w pracowniach 
komputerowych Kampusu Krakowskiej Akademii. Trwają 90 minut i składają się z 
trzech modułów: teoretycznego, praktycznego i testu zaliczeniowego. W trakcie 
części teoretycznej studenci przyswajają wiedzę dotyczącą: 
• historii biblioteki, 
• struktury organizacyjnej biblioteki i zasad funkcjonowania poszczególnych 

działów: Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania, 
• zbiorów wydawnictw zwartych i ciągłych w wersji drukowanej i elektronicznej, a 

także baz danych, 
• warunków korzystania z Wypożyczalni, Czytelni Czasopism, Czytelni Głównej i 

Oddziału Informacji Naukowej (OIN). 
 
Podczas wykładu uczestnikom przekazuje się informacje o: dokumentach 
potrzebnych do zapisu, sposobie zamawiania książek w katalogu OPAC, terminach 
zwrotu i limicie wypożyczeń, możliwości prolongaty i opłatach za przetrzymanie 
książek, a także o zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych. Ponadto 
przedstawia się sposób ułożenia księgozbioru w wolnym dostępie oraz podstawowe 
zasady korzystania ze wszystkich czytelń znajdujących się na terenie Biblioteki. 
Prowadzący pokazuje lokalizację gablot z wydawnictwami uczelni oraz nowościami. 
Informuje również o możliwości korzystania z pokoi cichej pracy i pracy grupowej 
oraz z punktu ksero. Ta część zajęć trwa około 20 minut. W module praktycznym, 
przewidzianym na ok. 40 minut, prowadzący omawia stronę internetową Biblioteki i 
zasady korzystania z katalogu Biblioteki Krakowskiej Akademii oraz Biblioteki 
Jagiellońskiej. Bezpośrednio po zakończeniu tej części zajęć student rozwiązuje test 
zaliczeniowy. 
 
Do końca roku akademickiego 2009/2010 Biblioteka Krakowskiej Akademii 
przeprowadziła 399 szkoleń dla studentów stacjonarnych i 598 dla studentów 
studiów niestacjonarnych (tabela 1). W każdych zajęciach uczestniczyło średnio 22 
studentów studiów stacjonarnych oraz 26 studentów studiów niestacjonarnych.  
 

Tabela 1. Statystyka szkoleń bibliotecznych w KAAFM 
 

  Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni 
Rok akademicki Liczba grup Liczba osób Liczba grup Liczba osób 
2005/2006 95 2610 132 4558 
2006/2007 129 3104 159 4556 
2007/2008 65 1248 104 2270 
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2008/2009 50 909 105 2156 
2009/2010 60 1042 98 2026 
SUMA: 399 8913 598 15 566 

 
Źródło: opracowanie własne. 

  
Od roku akademickiego 2007/2008 pracownicy Biblioteki Krakowskiej Akademii 
prowadzą również szkolenia biblioteczne w języku angielskim dla kierunku 
International Business i studentów programu Erasmus. Wzorem innych tego typu 
instytucji w Polsce i na świecie biblioteka przygotowuje się do opracowania szkolenia 
bibliotecznego w trybie on-line. 
 
Szkolenia dla grup seminaryjnych i indywidualnych grup zgłaszanych przez 
wykładowców 
 
Biblioteka Krakowskiej Akademii prowadzi również szkolenia dla seminarzystów na 
studiach licencjackich i magisterskich oraz dla grup zgłaszanych indywidualnie przez 
wykładowców. Zajęcia te przypominają szkolenia biblioteczne dla pierwszych 
roczników. Różnią się wymiarem godzin i formą. Organizowane są na wyraźną 
prośbę wykładowcy, który ustala konkretny termin z dyrektorem biblioteki. 
Użytkownicy oprowadzani są po każdej jednostce, która zajmuje się udostępnianiem 
zbiorów. Grupy liczą zazwyczaj od 5 do 20 osób. Wykładowcy uczestniczą w tych 
zajęciach razem ze studentami. Takie szkolenie może prowadzić każdy bibliotekarz. 
 
Zajęcia trwają ok. godziny. W OIN osoba prowadząca zajęcia omawia w skrócie bazy 
danych subskrybowane przez uczelnię i pokazuje wyszukiwanie w bazach informacji 
zgodnych z kierunkiem studiów danej grupy. W Czytelni Czasopism informuje o 
czasopismach w prenumeracie bieżącej i archiwalnej, przedstawia sposób ułożenia 
czasopism na półkach i technikę wyszukiwania w katalogu elektronicznym biblioteki, 
zapoznaje czytelników z czasopismami związanymi tematycznie z kierunkiem ich 
studiów. Pokazuje również, w jaki sposób przeszukiwać Bibliografię Zawartości 
Czasopism Biblioteki Narodowej (BZCZ) i prezentuje zestawienia tematyczne, 
tworzone przez pracowników Czytelni Czasopism. Zestawienia zawierają opisy 
bibliograficzne artykułów dotyczących najczęściej poszukiwanych przez 
użytkowników zagadnień.  
 
Z kolei w Czytelni Głównej omawia się zasady korzystania z niej i prezentuje działy 
dotyczące danego kierunku studiów. Na koniec odwiedzający otrzymują ulotkę z 
informacjami o każdym spośród odwiedzonych działów biblioteki. Najważniejszą 
różnicą między szkoleniami studentów I roku i grup seminaryjnych jest dostosowanie 
tematyki zajęć i przeprowadzanie wyszukiwań literatury z uwzględnieniem 
konkretnego kierunku studiów. Często wykładowcy podpowiadają studentom, aby 
pytali o publikacje związane z tematami prac magisterskich lub licencjackich. Sami 
również mają wiele pytań dotyczących przedmiotu, którego nauczają. W 
przeciwieństwie do szkoleń pierwszoroczniaków statystyki tego rodzaju zajęć nie są 
prowadzone. Spotkania te odbywają się najczęściej w czasie zarezerwowanym na 
zajęcia z wykładowcą, w godzinach pracy biblioteki.  
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Warsztaty dla studentów 
 
Warsztaty z wyszukiwania informacji w bazach danych są prowadzone przez 
pracowników OIN. Zwykle odbywają się w ramach zajęć wykładowcy z daną grupą i 
trwają od 45 do 90 minut. Podczas warsztatów studenci zapoznają się z 
możliwościami, jakie oferują im bazy danych subskrybowane przez uczelnię oraz 
bezpłatne, specjalistyczne bazy dostępne w Internecie (np. bazy BN, BazEkon, 
Bibliografia Historii Polskiej, EurLex, Pedagog). Następnie, pod kierunkiem osoby 
prowadzącej zajęcia, każdy z użytkowników przeprowadza wyszukiwanie dostoso-
wane do jego potrzeb informacyjnych.  
 
Szkolenia dla pracowników naukowych 
 
W Bibliotece Krakowskiej Akademii od roku akademickiego 2010/2011 prowadzone 
są również szkolenia dla pracowników naukowych. Odbywają się w OIN i są 
organizowane każdorazowo na prośbę wykładowców. Zawartość merytoryczna 
szkolenia ustalana jest z pracownikami naukowymi pod kątem ich potrzeb. Jest to 
odpowiedź na rosnące zainteresowanie tej grupy użytkowników różnego rodzaju 
nowoczesnymi źródłami informacji i ich wykorzystywaniem w pracy dydaktycznej i 
naukowej. Praca ta wymaga ustawicznego zapoznawania się z literaturą z danej 
dziedziny wiedzy. Okazuje się, że pracownicy naukowi nie zawsze dysponują wiedzą 
o źródłach elektronicznych i umiejętnością wykorzystania Internetu. Wbrew pozorom, 
problemy te nie dotyczą jedynie starszego pokolenia kadry naukowej. W dobie 
ciągłego rozwoju technik komputerowych nawet młodzi przedstawiciele tej grupy 
zawodowej nie zawsze mają czas na zgłębianie zasad korzystania z coraz nowszych 
narzędzi i zasobów cyfrowych. Tymczasem znajomość elektronicznych źródeł 
informacji stanowi niezbędne narzędzie rozwoju naukowego.  
 
Szkolenia obejmują kilka zagadnień. Rozpoczynają się od prezentacji strony 
internetowej Biblioteki KA oraz katalogu OPAC. Przeprowadza się przykładowe 
wyszukiwania proste i złożone, wyjaśnia zasady stosowania operatorów Boole’a, a 
także zastępowania części wyrazów znakami „*” oraz „?”. Następnie omawia się 
Bazy Biblioteki Narodowej, katalogi NUKAT i Karo oraz dziedzinowe bazy danych 
dostępne w Internecie. Prezentacja każdego z narzędzi składa się z odrobiny teorii 
poprzedzonej realizacją kilku przykładowych sesji wyszukiwawczych. Następnie 
każda ze szkolonych osób buduje indywidualne zapytanie wyszukiwawcze, związane 
z jej zainteresowaniami. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mają okazję bliżej 
zapoznać się z każdym ze źródeł oraz ocenić je pod kątem przydatności w pracy 
naukowej. Kolejna część szkolenia poświęcona jest bazom danych, dostępnym w 
Bibliotece Krakowskiej Akademii. 
 
Każdy uczestnik szkolenia dostaje własny egzemplarz Konspektu szkolenia dla 
pracowników naukowych w wersji papierowej i elektronicznej. Dzięki temu pracownik 
ma możliwość wielokrotnego powracania do treści omawianych w trakcie szkolenia 
oraz wykorzystania ich w praktyce. 
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Szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli firm dostarczających bazy 
danych 
 
Kolejną formą szkoleń, w których mogą uczestniczyć użytkownicy biblioteki, są 
szkolenia przeprowadzane przez osoby reprezentujące dostawców baz danych. 
Pierwsze tego typu zajęcia, które odbyły się w 2006 r., dotyczyły bazy LEX OMEGA. 
Od tego czasu dokłada się starań, aby szkolenia dotyczące każdej z baz odbywały 
się raz w roku. W zależności od potrzeb są one przeprowadzane w formie wykładu 
połączonego z wyszukiwaniem. Inną formą są warsztaty, podczas których każdy 
użytkownik wykonuje indywidualnie na swoim komputerze instrukcje prowadzącego. 
Dotychczas odbyło się około 20 tego typu zajęć. Może w nich wziąć udział każda 
zainteresowana osoba. Jedynie na warsztaty przeprowadzane w sali komputerowej 
prowadzone są zapisy ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk (maksymalnie 30 
osób). Liczebność grup jest bardzo zróżnicowana. Zajęcia odbywają się w języku 
polskim. Większość szkoleń przeprowadzana jest na terenie biblioteki, w Czytelni 
Głównej lub w OIN. Pojedyncze szkolenia odbywają się w jednej z sal 
multimedialnych na terenie kampusu.  
 
Szkolenia indywidualnych użytkowników 
 
Oprócz wyżej omówionych form szkoleń grupowych w bibliotece codziennie 
odbywają się indywidualne szkolenia użytkowników, dostosowane do ich bieżących 
potrzeb. Dotyczą one korzystania z biblioteki, z katalogu OPAC oraz obsługi 
komputera. Przeprowadzane są przez dyżurującego w danej agendzie bibliotekarza. 
Pracownicy OIN udzielają pomocy w zakresie wyszukiwania w bazach danych, 
katalogach centralnych, katalogach poszczególnych bibliotek naukowych oraz 
sporządzania bibliografii załącznikowej. Należy również wspomnieć, że każdy 
użytkownik przy zapisie informowany jest o zasadach korzystania z Wypożyczalni. 
 
Funkcja edukacyjno-informacyjna strony internetowej Biblioteki 
 
Za narzędzie wspomagające edukację użytkowników można uznać stronę 
internetową Biblioteki Krakowskiej Akademii. Redagowaniem witryny zajmują się 
pracownicy OIN. Zawiera ona podstawowe informacje o bibliotece, link do katalogu 
OPAC oraz wskazówki ułatwiające użytkownikom wyszukiwanie treści naukowych w 
sieci. Do najważniejszych zagadnień prezentowanych na stronie WWW należy 
zaliczyć: 
• informacje o ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych (w podziale na 

polsko- i obcojęzyczne), 
• linki do stron encyklopedii, słowników oraz wyszukiwarek, które reprezentują 

wysoki poziom merytoryczny i mogą zostać użyte w celach naukowych,  
• adresy serwisów i stron internetowych tematycznie uporządkowanych według 

wydziałów i kierunków Krakowskiej Akademii (odsyłacze do witryn uznanych 
przez naszych pracowników za wiarygodne, których treść można wykorzystać 
przy pisaniu wszelkiego rodzaju prac),  

• lista odnośników do katalogów krakowskich bibliotek naukowych, 
• linki do polskich bibliotek cyfrowych.  
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Bardzo przydatny jest poradnik dotyczący ogólnych zasad tworzenia przypisów i 
bibliografii w pracach licencjackich i magisterskich. Użytkownik, który mimo odbycia 
szkolenia nadal ma problemy z korzystaniem z biblioteki, znajdzie na stronie 
zakładkę „Najczęściej zadawane pytania”, która zawiera wszystkie informacje, jakie 
przekazujemy na zajęciach z przysposobienia bibliotecznego.  
 
Inne formy edukacji użytkowników 
 
Za szczególny rodzaj materiałów dydaktycznych można uznać rozpowszechniane w 
bibliotece ulotki dotyczące każdej agendy zajmującej się udostępnianiem zbiorów. 
Zawierają one nie tylko dane o lokalizacji biblioteki i godzinach jej pracy, lecz także 
informacje ułatwiające korzystanie z placówki oraz jej zasobów. Kolejną formą 
edukacyjnej działalności są wystawy organizowane przez naszych pracowników. W 
ciągu roku akademickiego na terenie biblioteki zwykle prezentowane są cztery 
ekspozycje. Tematyka charakteryzuje się dużą różnorodnością, choć bezpośrednio 
związana jest z naszymi zbiorami. Wielokrotnie przy tworzeniu ekspozycji 
współpracujemy z innymi jednostkami uczelni, np. ostatnia wystawa „Chopin i 
kobiety” była zorganizowana wspólnie z Wydziałem Architektury i Sztuk Pięknych 
Krakowskiej Akademii, który udostępnił prace studentów. Wernisaż wystawy był też 
swego rodzaju promocją biblioteki. 
 
W trakcie studiów studenci powinni opanować umiejętność wyszukiwania, 
przetwarzania i wykorzystywania informacji, a bibliotekarze oraz nauczyciele 
akademiccy są współodpowiedzialni za kształtowanie tych umiejętności4

 

. Biblioteki 
akademickie prowadzą działalność dydaktyczno-metodyczną, szkoląc swoich 
użytkowników. Celem przysposobienia bibliotecznego jest przygotowanie studentów 
do umiejętnego korzystania ze zbiorów i usług biblioteki. System edukacji na 
poziomie średnim nie zapewnia odpowiedniego przygotowania w zakresie 
korzystania z nowoczesnych źródeł informacji. Biblioteka akademicka stwarza 
większe możliwości dostępu do literatury niż biblioteka szkolna – oferuje 
obszerniejsze i bardziej zróżnicowane zbiory, a także szerszy wybór usług. Już na 
początku studiów niezbędne jest przeprowadzenie wśród studentów 
przysposobienia, aby mogli efektywnie korzystać z biblioteki. Pozostałe formy 
edukacji użytkowników pozwalają poszerzyć ich wiedzę i ukierunkować dalsze 
poszukiwania. Tego rodzaju umiejętności będą owocować w przyszłości. 
Odpowiednio przygotowani studenci staną się lepszymi pracownikami, logicznie 
myślącymi i posiadającymi zdolność szybkiego analizowania informacji.  
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