
GŁOS AKADEMICKI  10/2015

BIBLIOTEKA

40

Szkolenia biblioteczne
Wraz z początkiem nowego roku 
akademickiego, w Bibliotece Głów-
nej WAT rozpoczął się czas szkoleń 
bibliotecznych. Są one organizowa-
ne cyklicznie w ciągu całego roku, 
zarówno dla indywidualnych użyt-
kowników, jak i grup. Z założenia te-
matyka oraz zakres wiedzy przedsta-
wiane podczas tych spotkań zostają 
dobrane i sprofilowane głównie pod 
kątem potrzeb informacyjnych no-
wych użytkowników biblioteki. Paź-
dziernikowe szkolenia są adresowane 
głównie do studentów I roku.

Na przełomie września i października 
br., w porozumieniu z przedstawicielami 
poszczególnych wydziałów WAT, zostało 
zaplanowanych łącznie czternaście szkoleń 
dla wszystkich grup nowoprzyjętych stu-
dentów. Odbywały się one zarówno na po-
szczególnych wydziałach, jako oddzielne spo-
tkania, jak i w charakterze końcowej części 
wydziałowych spotkań informacyjnych to-
warzyszących rozpoczęciu roku akademic-
kiego. Podczas tzw. szkoleń podstawowych, 
studenci mają okazję zapoznać się z kom-
pletem niezbędnych informacji dotyczących 
uprawnień czytelnika, pierwszego logowania 
do systemu bibliotecznego, rezerwowania 
oraz zamawiania książek. W trakcie szkole-
nia zostają omówione możliwości pozyska-
nia potrzebnych materiałów bibliotecznych 
i zasady korzystania z nich. Można uzyskać 
całościowe informacje o funkcjonowaniu 
Biblioteki Głównej WAT, aplikacjach i funk-
cjonalnościach towarzyszącym poszczegól-
nym usługom, w tym także o salach nauki 
indywidualnej oraz innych przestrzeniach 
dedykowanym studentom.

Szkolenia, organizowane rokrocznie 
przez Ośrodek Informacji Naukowej, każ-

dego roku są jednocześnie uaktualniane                          
i poszerzane o informacje dotyczące no-
wych usług i rozwiązań, o które w ciągu 
minionego roku akademickiego rozszerzy-
ła się oferta biblioteki. W tym roku będą to 
w pewnością zarówno nowe narzędzia do 
pozyskania materiałów bibliotecznych (Lib-
smart Copy), komunikacji (AskLibrarian), jak 
i nowe rozplanowanie przestrzeni.

Do połowy października br., podczas 
wspomnianych czternastu szkoleń, zosta-
ło przeszkolonych około 800 studentów. 
Równocześnie w bibliotece odbywały się 
szkolenia indywidualne, bądź w niewiel-
kich grupach w formie warsztatów. W tym 
roku udało nam się nie tylko podwoić licz-
bę zaplanowanych szkoleń na wydziałach 
WAT, ale również przeszkolić dwukrotnie 
większą liczbę studentów. Dzięki zmianom                                      
w planie zagospodarowania przestrzennego, 
wprowadzonym wraz z początkiem wakacji, 
Ośrodek Informacji Naukowej zyskał nową 
powierzchnię szkoleniową. Sala została wy-
posażona w niezbędny sprzęt oraz stanowi-

ska szkoleniowe. Dodatkowo zostało uru-
chomione Informatorium, w którym rów-
nież można uzyskać niezbędne informacje.

Udział w szkoleniu bibliotecznym znacz-
nie zwiększa szansę na różnorodne i bar-
dziej efektywne korzystanie z możliwości 
oferowanych przez bibliotekę. Głównym 
celem tych szkoleń jest przekazanie umie-
jętności zdobywania rzetelnej wiedzy. Ma-
jąc na uwadze bieżące potrzeby studentów 
oraz środowiska akademickiego, podstawo-
we szkolenie biblioteczne zostało na stałe 
wpisane w regularną pracę Ośrodka Infor-
macji Naukowej.

Jednocześnie przypominamy studentom, 
szczególnie starszych lat, o konieczności 
prolongaty konta bibliotecznego na rok 
2015/2016. Konta biblioteczne tracą waż-
ność wraz z końcem października. Przedłu-
żenia aktywności konta należy dokonać oso-
biście w Wypożyczalni Akademickiej (p. 117).
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