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Temat edukacji użytkowników informacji nie jest nowy. Zainteresowanie nim 
przejawia się na wiele sposobów. Po pierwsze, w licznych artykułach publikowanych 
w czasopismach fachowych i w organizowaniu konferencji naukowych. Po drugie, 
w działalności stowarzyszeń, sekcji, zespołów opracowujących rekomendacje 
dotyczące standardów kształcenia dostosowanych do zmieniających się potrzeb. Po 
trzecie, w ustawicznej pracy bibliotek nad doskonaleniem oferty edukacyjnej 
skierowanej do ich czytelników. Przykłady można by mnożyć. Niniejszy numer 
„Biuletynu EBIB” stanowi przyczynek do dyskusji o potrzebach i sposobach 
kształcenia, zapoczątkowanej w poprzednim numerze biuletynu artykułem Ewy 
Rozkosz o kształceniu w tzw. Second Life. Nie było naszym zamysłem ograniczenie 
się do bibliotek akademickich, jednak artykuły dotyczące tej grupy bibliotek 
zdecydowanie przeważają. Mam wszakże nadzieję, że w przyszłości otrzymamy 
materiały na ten temat od autorów z innych bibliotek, w szczególności publicznych 
i szkolnych, w których praca z czytelnikiem jest istotnym elementem bieżącej 
działalności.  
 
Z racji wieloletniego zatrudnienia w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej, sama jestem od lat zaangażowana w analizowanie potrzeb 
i kształtowanie adekwatnych form szkolenia naszych czytelników, szczególnie 
w odniesieniu do korzystania z zasobów elektronicznych. Wiem też, że zapewnienie 
wysokiego poziomu doskonalenia kompetencji informacyjnych wymaga dobrego 
przygotowania zespołu bibliotekarzy nie tylko pod względem merytorycznym, lecz 
także pedagogicznym. Dlatego polecam Państwu artykuł pracowników Biblioteki 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony rozwijaniu 
umiejętności edukacyjnych bibliotekarzy. 
 
Na zakończenie pozwolę sobie na dygresję: po raz pierwszy od długiego czasu bez 
wahania używam określenia „czytelnik”, które to określenie jest coraz rzadziej 
używane w bibliotekach, zwłaszcza w znanym mi środowisku bibliotek akademickich. 
Określenia „użytkownik”, „użytkownik biblioteki”, „użytkownik informacji” brzmią 
zapewne bardziej nowocześnie, ale czy nie kryje się w ich rozpowszechnieniu 
zakwestionowanie podstawowej funkcji biblioteki jako miejsca dostępu do informacji 
przeznaczonych głównie do czytania? Przykłady informacji wizualnej czy audialnej 
nie zmieniają faktu, że nasi użytkownicy przede wszystkim czytają. Do tej refleksji 
skłonił mnie zamieszczony w bieżącym numerze „Biuletynu EBIB” w dziale „Badania, 
teorie, wizje” artykuł Piotra Witta, który polecam Państwa uwadze. Oddaję głos 
współredaktorce tego wydania – Iwonie Sójkowskiej, która podzieli się swoimi 
refleksjami i przybliży Państwu tematykę poszczególnych artykułów. 
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Iwona Sójkowska 
 
Symbiotyczny układ bibliotekarz-czytelnik w dużej mierze oparty jest na komunikacji, 
której celem jest przekazanie pewnych treści. Oddziaływanie bibliotekarza 
ukierunkowane na odbiorcę powinno kształtować jego umiejętności informacyjne. 
Idea przygotowania czytelników do efektywnego poszukiwania informacji nabrała 
szczególnego znaczenia w obliczu rozwoju nowych technologii i Internetu oraz 
szerokiego dostępu do elektronicznych źródeł informacji. Wiedzy dostępnej 
w Internecie ciągle przybywa, a zasoby naukowe rozproszone w sieci stają się coraz 
trudniejsze do odnalezienia i przeszukania. Stąd też bieżący numer „Biuletynu EBIB” 
poświęcony został edukacji użytkowników informacji przybliżając aktualne 
zagadnienia, przedsięwzięcia i innowacje realizowane w ramach dydaktyki 
bibliotecznej. 
 
Blok artykułów tematycznych otwiera tekst Doroty Bednarczyk, która wprowadza 
czytelników w zagadnienie wirtualnej rzeczywistości. Autorka definiuje internautę 
i elektronicznego czytelnika odwiedzającego biblioteki cyfrowe, analizuje zachowania 
w sieci i wpływ mediów społecznościowych na promocję zasobów bibliotek. 
W kolejnym artykule Ewa Rozkosz przybliża założenia międzynarodowego projektu 
InfoLit Global, który zakłada realizację działań wspomagających komunikację 
i współpracę między osobami zaangażowanymi w diagnozę, rozwój i promocję 
umiejętności informacyjnych. Sylwia Niezabitowska i Anna Ptak przedstawiają 
główne założenia budowy wirtualnego kampusu uczelni na przykładzie Politechniki 
Łódzkiej. Okazuje się, że biblioteka akademicka może włączyć się w realizację 
projektu tworzenia uczelnianej platformy e-learningowej oraz pełnić funkcję centrum 
zarządzania wirtualnym kampusem. 
 
Jolanta Cieśla, Anna Uryga i Urszula Zdeb zwracają uwagę na konieczność 
ustawicznego kształcenia bibliotekarzy, którzy w codziennej pracy muszą wykazać 
się znajomością udostępnianych zasobów, ale i umiejętnością efektywnej pracy 
z użytkownikiem. Jednym ze sposobów rozwijania kompetencji zawodowych może 
być uczestnictwo w projekcie stypendialno-szkoleniowym, który autorki bliżej 
omawiają.  
Joanna Dziak podejmuje próbę przeanalizowania środków technicznych i metod 
prezentacji wiedzy wspierających edukację biblioteczną. Zwraca uwagę na 
możliwości zastosowania do celów edukacyjnych profesjonalnych platform e-
learningowych. Ostatni artykuł w głównym bloku tematycznym, autorstwa Iwony 
Drabik, Justyny Maczugi, Renaty Pately i Anny Piwko-Łętek, przedstawia ofertę zajęć 
dydaktycznych podejmowanych w Bibliotece Krakowskiej Akademii.  
 
W dziale „Badania, teorie, wizje” można zapoznać się z interesującym artykułem 
Jadwigi Wojtczak, który powstał w oparciu o wyniki badań wybranego segmentu 
rynku pracy. Autorka przeanalizowała internetowe oferty pracy z całej Polski, 
przeznaczone dla bibliotekarzy zajmujących różne stanowiska. Ciekawostką 
zapewne będą dwa kolejne teksty, które zwracają uwagę na konieczność 
promowania książki, bibliotek oraz instytucji kultu książki przy jednoczesnych 
zachowaniu tradycyjnych wzorców i ograniczeniu przekształcania bibliotek 
w nowoczesne multimedialne przestrzenie. Uzupełnieniem artykułów są 
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sprawozdania podsumowujące: konferencję „Metodologia, metoda i terminologia 
grafiki i rysunku. Teoria i praktyka” i seminarium „Fundusze UE dla Bibliotek”.  
 
Zatem doskonalmy nasze kompetencje informacyjne z bieżącym numerem „Biuletynu 
EBIB”. Zapraszamy do lektury, która mamy nadzieję, zaowocuje wiosenną 
kreatywnością naszych Czytelników… 

Ciekawej lektury życzą 
Marzena Marcinek i Iwona Sójkowska 


