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Na Wschodzie mówi się: „jeśli jesteś moim nauczycielem choćby przez 
jeden dzień, stajesz się moim ojcem na całe życie”. Odpowiedzi na pytanie, 
jakimi nauczycielami są dla swoich czytelników szczecińscy bibliotekarze 
i czy przekazywana użytkownikom wiedza przynosić będzie długofalowe 
efekty, starano się znaleźć podczas jednego ze spotkań bibliotekarzy.

Dnia 27 kwietnia 2012 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szcze-
cińskiego odbyła się kolejna sesja środowiskowa pt. Rola ośrodków infor-
macji naukowej w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych 
zorganizowana przez Koło nr 2 Bibliotek Naukowych Szczecina SBP oraz 
Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek.

Do tej pory w poszczególnych szczecińskich bibliotekach, wchodzących 
w skład Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, przeprowadzono 
pięć sesji środowiskowych o zróżnicowanej tematyce. Pierwsza z nich doty-
czyła form promocji w bibliotekach, a zorganizowała je Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Druga, której gospodarzem była Biblio-
teka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, poświęcona została 
dydaktyce bibliotecznej. Kolejne spotkanie – tym razem w Bibliotece Głów-
nej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – miało na celu 
wymianę doświadczeń w obszarze warsztatu informacyjnego współczesnej 
biblioteki. Przedostatnie seminarium, Biblioteki cyfrowe w społeczeństwie 
informacyjnym, zorganizowała Biblioteka Akademii Morskiej w Szczecinie.

Tematem kwietniowego spotkania była problematyka information lite-
racy (edukacji informacyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków 
informacji naukowej.

Priorytetową kwestią dla organizatorów było dokonanie wstępnego rozpo-
znania, jaki jest udział bibliotek akademickich wchodzących w skład Zachod-
niopomorskiego Porozumienia Bibliotek w edukacji informacyjnej oraz czy 
przekazywana przez bibliotekarzy wiedza przynosi oczekiwane rezultaty.
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Fot. 1. Uczestnicy sesji. Fot. Marta Sztark-Żurek

Słowo wstępne do uczestników wygłosił Dyrektor Biblioteki Głównej 
US – prof. dr hab. Radosław Gaziński, który przypomniał, jak istotną rolę 
odgrywa dyskusja we wspólnym gronie o nowych metodach docierania do 
współczesnych użytkowników. Podkreślił też, jak ważny jest udział pra-
cowników informacji naukowej w budowaniu trwałych struktur służących 
integracji społecznej. W spotkaniu uczestniczyło ponad czterdzieści osób.  
Osoby referujące skupiły się na poziomie kompetencji informacyjnych 
użytkowników (Magdalena Kosmalska, Biblioteka Wydziału Prawa i Admi-
nistracji), a także standardach edukacji informacyjnej (Agnieszka Bajda, 
Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Poruszono również 
problem transformacji bibliotek pod wpływem zjawiska Web 2.0 (Joanna 
Rudna, Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego) oraz nauczania umiejętności informacyjnych starszego poko-
lenia użytkowników (Elżbieta Malinowska, Książnica Pomorska w Szcze-
cinie). Ponadto prelegentki udowodniły, że strona domowa biblioteki może 
być pomocna w przeszukiwaniu zasobów „ukrytego Internetu” (Aleksandra 
Szpunar, Sylwia Matejek, Książnica Pomorska w Szczecinie).

Wśród uczestników seminarium obecna była m.in. dyrektor Mediateki 
Akademii Sztuki w Szczecinie, dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, która 
zaprezentowała tę rozwijającą się w kilku kierunkach nowoczesną biblio-
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tekę, zapowiadając przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i warsztatów 
dla korzystających z niej studentów i kadry naukowej.

Gościem specjalnym była osoba, dla której edukacja informacyjna jest 
częścią zawodowej codzienności – Ewa Rozkosz (Biblioteka Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej). W otwierającym sesję wystąpieniu zatytułowanym Budo-
wanie strategii dla edukacji informacyjnej w szkole wyższej, przedstawiła 
sposoby kształcenia kompetencji informacyjnych (KI) użytkowników biblio-
tek, wspierania procesu kształcenia i pracy badawczej, a także kluczowe 
założenia edukacji informacyjnej. Ewa Rozkosz zgodziła się także na mode-
rowanie dyskusji oraz dokonała podsumowania sesji. 

Uczestnicy spotkania mieli doskonałą okazję do wymiany doświadczeń. 
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dzięki temu seminarium edu-
kacja informacyjna będzie szerzej prowadzona w zachodniopomorskiem.


