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Abstract

This paper presents selected aspects of academic and professional activity of certified librarians, em-
ployed in the Main Library and Scientific Information Centre of Wrocław University of Technology. Fur-
thermore, it shows future directions for their research investigations. The criteria for academic teacher 
evaluation, which apply to certified librarians of WrUT in scientific, teaching and organization areas,  
have been described here. This paper also outlines expectations of  Library Management towards this 
professional group and the directions of their future development in the context of tasks performed by the 
Environmental Library of Exact and Technical Sciences for the Purposes of Innovative Economy, which 
will support an important mission of the University, which is science-industry cooperation. 

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane aspekty naukowej i zawodowej aktywności bibliotekarzy dyplomowa-
nych pracujących w Bibliotece Głównej i Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wro-
cławskich oraz przyszłe kierunki ich działalności naukowo-badawczej. Przedstawiono kryteria oceny na-
uczycieli akademickich, której także podlegają bibliotekarze dyplomowani PWr w obszarze działalności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Nakreślono oczekiwania dyrekcji Biblioteki wobec tej grupy 
zawodowej oraz omówiono przyszłe kierunki jej rozwoju w kontekście nowych zadań Środowiskowej 
Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki, która będzie wspierać 
ważną misję uczelni, jaką jest współpraca nauki z przemysłem.

BIBLIOTEKARZE DYPLOMOWANI 
PoLiteCHNiKi WRoCłaWSKiej – iCH PozyCja i StatUS 
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Stanowisko bibliotekarza dyplomowanego jest najwyższym stopniem naukowo-za-
wodowym w bibliotekarstwie polskim, nadawanym pracownikom bibliotek oraz ośrod-
ków informacji, po złożeniu komisyjnego egzaminu państwowego. Zgodnie z art. 108 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym…1 bibliotekarze dyplo-
mowani są nauczycielami akademickimi. Na podstawie danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w szkołach wyższych zatrudnio-
nych jest ogółem 347 dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej, z czego 284 stanowią kobiety. Na pełnym etacie 
pracują 332 osoby, w tym 272 kobiety. Ponadto, 15 dyplomowanych bibliotekarzy i dy-
plomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych jest 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tej grupie 12 osób to kobiety.2 

Bibliotekarze dyplomowani, jako grupa zawodowa, znaleźli się na liście zawodów 
ustawy deregulacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pod koniec 
ubiegłego roku ukazało się rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do za-
jmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk innych zawodów 
związanych z działalnością biblioteczną. Rozporządzenie to jednak odnosi się tylko do 
bibliotek publicznych, podległych ministrowi kultury. Pozbawione aktów wykonawc-
zych wnosi ono wiele zamieszania wśród pracowników bibliotek, chociaż w uzasad-
nieniu stwierdzono, że ww. rozporządzenie nie dotyczy bibliotekarzy, będących nauc-
zycielami akademickimi w rozumieniu art. 108 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (DzU 2005 Nr 572) oraz będących nauczycielami w rozumi-
eniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU 2006 Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.), zatrudnionych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz 
do pracowników bibliotek i pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrud-
nionych w szkołach wyższych. Dla bibliotekarzy dyplomowanych wciąż obowiązujące 
jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 
r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pra-
cownika dokumentacji i informacji naukowej (DzU 2006 Nr 155 poz. 112). Rada Wy-
konawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich troszcząc 
się o zachowanie jednolitych wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk 
przewidzianych dla bibliotekarzy dyplomowanych w uczelniach opracowała propo-
zycję wymagań kwalifikacyjnych3 i skierowała ją do przewodniczącego Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU 2005, nr 164, poz.1365)
2 Dane uzyskane od Luizy Jaworskiej z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Departament Organizacji 

i Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru
3 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej – rekomendacja KDBASP z dnia 25.03 2013 r. Tryb dostępu: http://
kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_03_25.pdf [30.04.2013].
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W artykule skupiono się na omówieniu wybranych aspektów naukowej i zawodowej 
działalności bibliotekarzy dyplomowanych pracujących w Bibliotece Głównej i Ośrod-
ku Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskich oraz przyszłych kie-
runków ich działalności naukowo-badawczej. Wnioski oparto na dwóch ankietach. 
Pierwsza z nich, przeprowadzona pod koniec 2012 r. w Politechnice Wrocławskiej4, 
dotyczyła działalności naukowej i zawodowej bibliotekarzy dyplomowanych zatrud-
nionych we Wrocławiu. Druga ankieta przygotowana w Bibliotece Jagiellońskiej5, ba-
dała opinie dyrektorów bibliotek naukowych nt. pozycji bibliotekarzy dyplomowanych 
w macierzystej uczelni.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym bibliotekarze dyplomowani, podobnie 
jak inni nauczyciele akademiccy, podlegają ocenie. Pierwsza ocena tej grupy zatrud-
nionej w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Wrocławskiej odbyła się 
w 2010 roku i dotyczyła okresu 2006-2010. Specjalna komisja powołana spośród bi-
bliotekarzy dyplomowanych z PWr opracowała kryteria oceny, które dotyczyły trzech 
obszarów: 

Działalności naukowej:1. 
publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, • 
udział w konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach, • 
współpraca międzynarodowa (staże, praktyki itp.), • 
inne formy działalności naukowej (praca w redakcji czasopism, radach pro-• 
gramowych, komitetach redakcyjnych, komitetach naukowych konferencji, 
autorstwo recenzji, opinii itp.),

2. Działalności dydaktycznej: 
zajęcia dydaktyczne, a w tym szkolenia dla doktorantów, pracowników, • 
studentów, kursy, seminaria itp.), 
opracowanie materiałów wspomagających działalność dydaktyczną (ma-• 
teriały do kursów, pokazy, prezentacje, informatory, bibliografie, raporty, 
ulotki, poradniki itp.); 
działalność w zakresie popularyzacji nauki i techniki (Dolnośląski Festi-• 
wal Nauki, Wrocławskie Targi Edukacyjne, współpraca z Pryzmatem, EBI-
P-em, targi i wystawy książek, prezentacje i wykłady dla gości Biblioteki 
itp.),

3. Działalności organizacyjnej: 
funkcje akademickie i administracyjne pełnione w Politechnice Wrocław-• 
skiej (Rada Biblioteczna, komisja ds. oceny pracowników akademickich, 
członek Senatu itp.), 

4 Autorem ankiety jest Marek Dubiński, Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
5 Autorem ankiety jest Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska
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udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni (ankiety z danymi nt. • 
Uczelni do. list rankingowych „Wprost”, „Polityki”, opracowanie raportów 
dorobku naukowego, cytowań, dostępy promocyjne do baz danych, organi-
zacja konsorcjów, oferty dla władz wydziałów, sprawozdania z działalności 
bibliotecznej itp.), 
udział w komitetach organizacyjnych (konferencji naukowych, festiwa-• 
li nauki, targów edukacyjnych, targów książki i innych przedsięwzięć na 
rzecz Uczelni itp.), 
aktywność w organizacjach pracowniczych na terenie Uczelni (związki za-• 
wodowe, stowarzyszenia, koła itp.),
funkcje kierownicze i organizacyjne w jednostce macierzystej (dyrektor, • 
zastępca dyrektora, kierownik oddziału, itp.), 
udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki macierzystej (komi-• 
sje, organizacja staży, praktyk, grup wycieczkowych),
funkcje kierownicze i organizacyjne w towarzystwach naukowych i zawo-• 
dowych, redakcjach czasopism i portali internetowych o charakterze za-
wodowym; ordery, odznaczenia, wyróżnienia, nagrody uzyskane w okresie 
objętym oceną).

W 2010 roku wszyscy bibliotekarze dyplomowani uzyskali ocenę pozytywną ze 
względu na dużą aktywność w każdym z wyżej wymienionych obszarów działalno-
ści. W przeważającej większości była to ocena wyróżniająca. Kolejna ocena dotycząca 
okresu 1 II 2010-30 VI 2013 czeka nas w październiku 2013 roku.

Bibliotekarze dyplomowani PWr w kontekście – liczebności oraz zajmowanych 
stanowisk i funkcji w oddziałach Bg i oiNt

Aktualnie na Politechnice Wrocławskiej jest zatrudnionych 18 bibliotekarzy dyplo-
mowanych, co stanowi 27,27 % wszystkich bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomo-
wanych czynnych zawodowo we Wrocławiu. 

Ogółem w Bibliotece Głównej na stanowiskach bibliotecznych jest zatrudnionych  
73 pracowników, w tym 55 bibliotekarzy (od młodszego bibliotekarza do kustosza służ-
by bibliotecznej) i 18 bibliotekarzy dyplomowanych (24,65 %). W bibliotekach tzw. 
sieci biblioteczno-informacyjnej PWr (biblioteki wydziałowe, instytutowe, studiów) na  
73 bibliotekarzy nie będących nauczycielami akademickimi nie ma obecnie bibliote-
karza dyplomowanego6. Łącznie w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechni-
ki Wrocławskiej na 146 pracowników bibliotecznych przypada 128 bibliotekarzy nie 
będących nauczycielami akademickimi (87,68%) i 18 bibliotekarzy dyplomowanych 
(12,32 %).

6 Jedyny bibliotekarz dyplomowany odszedł w 2010 roku na emeryturę
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Pod względem zajmowanych stanowisk największą grupę – 9 osób stanowią starsi 
kustosze dyplomowani. Na stanowisku kustosza dyplomowanego pracuje 5 osób, na 
stanowisku adiunkta bibliotecznego pracuje 1 osoba, a 3 osoby to asystenci bibliotecz-
ni.

Spośród 18 bibliotekarzy dyplomowanych – 7 osób (38,88%) pełni funkcje kierow-
nicze w BG i OINT PWr. 1 osoba pełni funkcję dyrektora Biblioteki (kustosz dyplo-
mowany), 1 – zastępcy dyrektora (starszy kustosz dyplomowany), 5 osób (st. kustosze 
dyplomowani) to kierownicy kluczowych oddziałów Biblioteki (Dokumentacji, Infor-
macji Naukowej, Gromadzenia Druków Zwartych, Opracowania Druków Zwartych, 
Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych).

Pod względem rozmieszczenia bibliotekarzy dyplomowanych w oddziałach biblio-
teczno-informacyjnych kolejne miejsca zajmują: Oddział Gromadzenia Druków Zwar-
tych i Oddział Informacji Naukowej - po 4 osoby, Oddział Gromadzenia i Opracowania 
Wydawnictw Ciągłych (3 osoby), Dyrekcja i Oddział Opracowania Druków Zwartych  
- po 2 osoby, Oddział Sieci Biblioteczno-Informacyjnej i Repozytorium Wiedzy PWr- 
po 1 osobie.

Bibliotekarze dyplomowani w kontekście wykształcenia

Spośród bibliotekarzy dyplomowanych pracujących obecnie na PWr najwięcej, bo 
aż 12 osób (66,66%) ukończyło informację naukową i bibliotekoznawstwo na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 absolwentów mają systemy informacji 
naukowo-technicznej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocław-
skiej, po jednym absolwencie ma elektronika, budownictwo, filologia angielska i ro-
mańska. Dwie osoby ukończyły dodatkowo Podyplomowe Studium Tłumaczy Języka 
Naukowo-Technicznego (język angielski) prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski. 
W latach 2012-2013 dwoje bibliotekarzy dyplomowanych obroniło prace doktorskie 
na Uniwersytecie Wrocławskim i uzyskało tytuł doktora nauk humanistycznych w za-
kresie bibliologii i informatologii.

Tabela 1 obrazuje zainteresowanie egzaminem na bibliotekarza dyplomowanego na 
przestrzeni lat oraz staż pracy przed przystąpieniem do egzaminu.

Lata 1979 1987 2001 2002 2007 2008 2009 2010 2012

Liczba bibliotekarzy 
dyplomowanych PWr 1 1 61 2 1 1 3 1 3

Średni staż pracy 
bibliotekarzy dypl. 
przed egzaminem

7 6 20,5 23,5 24 11 12 3 11,66

Tab. 1 Zainteresowanie egzaminem na bibliotekarza dyplomowanego i staż pracy przed 
przystąpieniem wśród pracowników Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
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Najwięcej, bo 7 osób złożyło egzamin mając 3-9 letni stażu pracy w bibliotece na-
ukowej, 6 osób ze stażem 21-25 lat, 4 osoby z stażem 11-20 lat i 2 osoby z 26-letnim 
stażem. W 1979 i 1987 do egzaminu przystąpiło dwóch młodych pracowników Biblio-
teki Politechniki Wrocławskiej. W latach 2001-2002 egzamin złożyło 8 osób z dużym 
doświadczeniem zawodowym, z czego 4 osoby piastowały funkcje kierownicze. Dla 
kolejnych trzech osób egzamin okazał się pomocny przy awansie na stanowisko kie-
rownicze. Tak liczna grupa przystąpiła wówczas do egzaminu dzięki wsparciu dyrekcji 
Biblioteki, która stworzyła odpowiedni klimat dla tej formy rozwoju zawodowego7. 
Wtedy zostały także zainicjowane i odbywają się do dnia dzisiejszego comiesięczne 
spotkania przygotowujące kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych prowadzone 
przez prof. Marię Pidłypczak-Majerowicz dla środowiska wrocławskiego. Cieszą się 
one dużą popularnością i umożliwiają przygotowanie się do egzaminu. Można stwier-
dzić, że duża grupa pracowników bibliotek naukowych dostrzegła szansę na awans 
zawodowy i indywidualny rozwój naukowy, jaką niesie egzamin państwowy. Od 2007 
roku prawie co roku zarówno młodzi bibliotekarze, będący na początku kariery zawo-
dowej, jak i starsi bibliotekarze z ponad 20-letnim stażem zawodowym podnosili swoje 
kwalifikacje zawodowe.

formy aktywności naukowej 

Bibliotekarze dyplomowani obecnie pracujący w Bibliotece Politechniki Wro-
cławskiej mogą pochwalić się bogatą działalnością naukową. Są autorami łącznie 
330 publikacji8, w tym 198 publikacji naukowych (1 książka, 66 artykułów, 72 refe-
raty konferencyjne, 4 redaktorstwa, 1 recenzja książki, 54 rozdziały w książkach), 99 
prac popularno-naukowych oraz 30 tzw. niepublikacji (22 sprawozdania, 7 prepintów, 
1 doktorat).

Aktywność publikacyjną bibliotekarzy dyplomowanych Biblioteki Głównej i OINT 
Politechniki Wrocławskiej na tle wszystkich pracowników Biblioteki w latach 2009-
2012 przedstawia Tabela 2. 

Bibliotekarze dyplomowani są autorami lub współautorami 84 na 135 publikacji 
powstałych w BG i OINT PWr w tym okresie, co stanowi 62,22% wszystkich prac. 
Spośród 84 publikacji, 54 prace mają charakter naukowy, a 30 - popularno-naukowy. 
Publikacje bibliotekarzy dyplomowanych poruszają nie tylko tematy bieżącej działal-
ności biblioteczno-informacyjnej realizowanej obecnie w poszczególnych oddziałach, 
ale też skupiają się na historii Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Powstały one przy 

7 Krystyna Szylhabel , Joanna Wróbel : Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego. Bibliotekarz 2002 
nr 5 s. 8-11

8 dotyczy wszystkich publikacji, które ukazały się w czasie pracy każdego bibliotekarza dyplomo-
wanego obecnie zatrudnionego w Bibliotece Głównej (prace zdokumentowane w bazie DONA; stan na 
24.04.2013)
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Naukowe Popularno-naukowe Razem

Publikacje wszystkich pracowników 
Biblioteki Głównej w latach 2009-2012 97 38 135

Publikacje bibliotekarzy 
dyplomowanych w latach 

2009-2012

2009 13 7 20
2010 18 7 25
2011 16 6 22
2012 7 10 17

Razem 54  (55,67%)
30 

(78,94%)
84 

(62,22%)

Tab. 2 Aktywność publikacyjna bibliotekarzy dyplomowanych na tle pozostałych 
pracowników Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej w latach 2009-2012

okazji jubileuszu z okazji 65-lecia Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, są to m.in. 
historie poszczególnych oddziałów biblioteczno-informacyjnych, bibliotek wydziało-
wych, biogramy naukowe pionierów Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje 7 bibliotekarzy dyplomowanych, którzy mają w swoim 
dorobku naukowym publikacje punktowane znajdujące się na Liście Ministerialnej 
oraz 3 bibliotekarzy, którzy posiadają publikacje o zasięgu międzynarodowym.

Cenne wydają się być wyjazdy szkoleniowe do bibliotek zagranicznych 1 starszy 
kustosz dyplomowany w okresie ostatnich 3-krotnie wyjeżdżał na staże naukowe za 
granicę (Portugalia, Islandia i Norwegia) w ramach programów ERASMUS Staff Tra-
ining Mobility i Scholarship and Training Fund.

Wszyscy bibliotekarze dyplomowani obecnie zatrudnieni w PWr uczestniczą w licz-
nych konferencjach naukowych (czynnie i biernie). Ponadto 2 bibliotekarzy dyplomo-
wanych współorganizuje cykliczną konferencję naukową pn. Wrocławskie Spotkania 
Bibliotekarzy (w roku 2013 po raz 4). Dwie osoby spośród bibliotekarzy dyplomowa-
nych uczestniczyły w konferencjach zagranicznych.

9 bibliotekarzy dyplomowanych organizuje i uczestniczy w kursach specjalistycz-
nych w charakterze wykładowców lub prowadzących ćwiczenia. W ramach podno-
szenia kwalifikacji 14 bibliotekarzy uczestniczyło w kursach w charakterze słucha-
czy. Wśród organizatorów i prowadzących zajęcia oraz wykłady na ogólnopolskim 
dokształcającym kursie specjalnym na Politechnice Wrocławskiej pn. „Elektroniczne 
źródła informacji”9 jest 5 bibliotekarzy dyplomowanych.

9 Wcześniej pod nazwą „Czasopisma Elektroniczne”
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oczekiwania dyrekcji wobec bibliotekarzy dyplomowanych 

Dyrekcja Biblioteki Głównej Politechniki oczekuje dalszego rozwoju zawodowego 
bibliotekarzy dyplomowanych w trzech obszarach działalności: naukowo-badawczej 
(publikacje, aktywny i bierny udział w konferencjach); dydaktycznej (prowadzenie 
szkoleń, kursów, warsztatów) i organizacyjnej (zarządzanie oddziałami biblioteczno-
informacyjnymi, udział w projektach, organizacja imprez naukowych, np. konferen-
cji, kursów, wyjazdów szkoleniowych). Od bibliotekarzy dyplomowanych oczekuje 
się kreowania głównych kierunków rozwoju Biblioteki, wspierania działań innowa-
cyjnych w Bibliotece, udziału w wewnętrznych projektach organizacyjnych, a także 
w zewnętrznych projektach rozwojowych. 

Cele na przyszłość

W kwietniu 2013 r. w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej utworzono funkcję se-
kretarza naukowego, pomocnego w opracowaniu indywidualnych kierunków rozwoju 
każdego bibliotekarza dyplomowanego PWr na najbliższe 5 lat (plany publikacyjne, 
konferencyjne, kursowe, wyjazdowe).

W ramach dalszego rozwoju działalności naukowo-badawczej Biblioteki zakła-
da się, że tematy prowadzonych prac powinny być sugerowane i wyznaczane przez 
Dyrekcję Biblioteki zgodnie z potrzebami Biblioteki w zakresie kreowania nowych 
kierunków jej rozwoju. Nie ograniczy to aktywności poszczególnych osób, a tematy 
podejmowane przez samych pracowników zgodnie z profilem własnego rozwoju za-
wodowego i z obszarami ich zainteresowań, będą też realizowane zgodnie z dotychcza-
sową tradycją Biblioteki. Należy aktywizować młodych bibliotekarzy PWr w kierunku 
zdobywania tytułu bibliotekarza dyplomowanego. Stabilny wzrost tej grupy pracowni-
ków dla rozwoju Biblioteki PWr jest istotny wobec bliskiej perspektywy przejścia na 
emeryturę kilku osób z dużym stażem pracy.

zakończenie

Podsumowując należy stwierdzić, że pozycja zawodowa bibliotekarzy dyplomowa-
nych w Bibliotece PWr jest mocna: zajmują kluczowe stanowiska kierownicze w struk-
turze organizacyjnej Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, wykazują dużą aktywność 
zawodową w pracy organizacyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej. Ponadto legi-
tymują się wieloletnim stażem w Bibliotece, posiadają duży dorobek naukowy i autory-
tet w Bibliotece, mają też znaczący udział w składzie osobowym Rady Bibliotecznej. 

Przed dyrekcją i pracownikami Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocław-
skiej stoją duże wyzwania w związku z otwarciem nowego budynku Biblioteki, które 
nastąpi w roku 2014 r. Bibliotekarze dyplomowani swoją wiedzą i doświadczeniem 
wesprą nowatorskie zadania, które będą realizowane w ramach projektu unijnego Śro-
dowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospo-
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darki, wspierającego ważną misję uczelni, jaką jest współpraca nauki z przemysłem 
i biznesem. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej będzie integrowała funkcje biblio-
teczne takie jak gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wiedzy stosując 
najnowsze Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT). Laboratoria naukowo-
badawcze, zlokalizowane w obiekcie będą generowały kierunki rozwoju platformy 
cyfrowej oraz dostępu do wiedzy w sferze wirtualizacji i cloud computing. Brokerzy 
informacji zaoferują swoim użytkownikom dedykowane pakiety wiedzy. Nowoczesny, 
przyjazny obiekt budowlany w połączeniu z infrastrukturą informatyczną najnowszej 
generacji, innowacyjnymi technologiami oraz wysoko kwalifikowani specjaliści infor-
macji naukowej, a także naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki zapewnią 
szeroki dostęp do wiedzy na miarę XXI wieku.10

10 Tryb dostępu: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/nowy_bibliotek_Biblioteki,161.dhtml [3.06.2013]


