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BIBLIOTEKALOŻA STUDENTÓW

Szkolenia w BG WAT
Okres	wakacyjny	w	pełni,	ale	warto	pomyśleć	
o	szkoleniach	bibliotecznych	dla	studentów	WAT,	
które	ułatwią	im	adaptację	w	środowisku	aka-
demickim	 oraz	 zminimalizują	 stres	 związany	
z	korzystaniem	m.in.	ze	zintegrowanego	sytemu	
bibliotecznego.

Celem	szkoleń	bibliotecznych	jest	przybliżenie	najważ-
niejszych	zasad	umożliwiających	efektywne	korzystanie	z		
biblioteki,	zgromadzonych	zbiorów	i	oferowanych	usług	
(zamawianie	 i	wypożyczanie	zbiorów,	funkcjonowanie	
czytelń	i	wypożyczalni,	zasoby	elektroniczne).

Na	początku	każdego	roku	akademickiego	w	Bibliotece	
Głównej	WAT	rozpoczyna	się	czas	szkoleń	bibliotecz-
nych	(dla	indywidualnych	użytkowników,	jak	i	dla	zorga-
nizowanych	grup),	które	są	realizowane	w	ciągu	całego	
roku,	jednak	najintensywniej	przeprowadzone	są	właśnie	
w	październiku.	Szkolenia	organizowane	są	zazwyczaj	
w	porozumieniu	z	kierownikami	dziekanatów	poszcze-
gólnych	wydziałów	WAT.	Głównym	ich	celem	jest	prze-
kazanie	użytkownikom	umiejętności	korzystania	z	na-
rzędzi	oferowanych	przez	bibliotekę,	które	pozwolą	im	
dotrzeć	do	wiarygodnych	źródeł	informacji.	Dzięki	temu	
znacznie	zwiększają	swe	szanse	na	różnorodne	i	bardziej	
efektywne	korzystanie	z	możliwości	oferowanych	przez	
bibliotekę.	Szkolenia	te	adresowane	są	głównie	do	stu-
dentów	I	roku	i	mają	na	celu	zapoznanie	ich	z	podsta-
wowymi	informacjami	dotyczącymi	funkcjonowania	bi-
blioteki	oraz	systemu	bibliotecznego.

Dodatkowo,	oprócz	szkoleń	podstawowych,	w	biblio-
tece	organizowane	są	także	szkolenia	tematyczne.	Ich	
termin	ustalany	jest	 indywidualnie,	po	wcześniejszym	
zgłoszeniu	e-mailowym	lub	telefonicznym.	Zgłoszenia	
mogą	dokonać	pracownicy	lub	studenci	WAT.	W	stałej	
ofercie	znajdują	się	m.in.	następujące	szkolenia	tematycz-
ne:	„E-źródła	w	BG	WAT”,	„Narzędzia	do	tworzenia	bi-
bliografii”	oraz	„Wyszukiwanie	literatury	w	centralnych	
katalogach”.	Natomiast	dla	doktorantów	przeznaczone	
są	konsultacje,	które	przeprowadzane	są	w	każdą	trze-
cią	środę	miesiąca	w	ciągu	całego	roku	akademickiego.	
Termin	konsultacji	może	być	dostosowany	do	potrzeb	
użytkowników	(na	życzenie).	Forma	spotkania	jest	rów-
nież	dopasowana	do	indywidualnych	potrzeb	doktoran-
tów	i	może	przybrać	tradycyjną	formę	wykładu,	dyskusji	
czy	ćwiczeń,	podczas	których	uczestnicy	samodzielnie	
przeprowadzą	wyszukiwania	piśmiennictwa	naukowego	
na	interesujący	ich	temat.	Celem	tych	konsultacji	jest	do-
starczenie	doktorantom	WAT	praktycznych	wskazówek	
na	temat	skutecznego	i	optymalnego	korzystania	z	zaso-
bów	Biblioteki	Głównej	WAT.	Proponowana	tematyka	
konsultacji	jest	tylko	wskazaniem	pewnych	obszarów	te-
matycznych,	których	zgłębienie	pozwoli	na	wykorzysta-
nie	zdobytej	wiedzy	w	dalszej	pracy	naukowej.

W	minionym	roku	przeprowadzono	osiem	zaplanowa-
nych	szkoleń	z	przysposobienia	bibliotecznego.	Mia-
ły	one	formę	godzinnego	wykładu	przeprowadzanego	
na	poszczególnych	wydziałach	WAT.	Podczas	szkolenia	
studenci	 informowani	byli	o	działaniu	systemu	biblio-

teczno-informacyjnego	w	naszej	uczelni,	zostali	zapo-
znani	z	zasadami	zapisu	do	Biblioteki	oraz	działalnością	
poszczególnych	agend.	W	szkoleniach	udział	wzięło	990	
studentów	pierwszego	roku	z	wydziałów:	Mechatroniki	
i	Lotnictwa,	Elektroniki,	Optoelektroniki,	Logistyki	oraz	
Mechanicznego	(wykres).	Wszystkie	szkolenia	przepro-
wadzono	zgodnie	z	harmonogramem	zaproponowanym	
przez	kierowników	dziekanatów.

W	minionym	roku	przeprowadzono	w	sumie	15	szko-
leń,	w	tym:	8	dla	studentów	I	roku,	1	dla	doktorantów	
oraz	6	specjalistycznych	dla	pracowników	oraz	studen-
tów	WAT	(Tabela	1).	Udział	w	nich	wzięło	łącznie	1231	
użytkowników	(Tabela	2).

Tabela 1. Szkolenia	specjalistyczne	dla	pracowników,	
studentów	WAT

Tabela 2.	Zestawienie	szkoleń	dla	studentów	oraz	pra-
cowników	WAT	w	2018	roku

Lp. Temat Termin  
szkolenia

Liczba 
osób

1 Ocena	dorobku	naukowców	
w	bazie	Web	of	Science 24.01.2018 32

2. Baza	danych	Scopus	–	wsparcie	
dla	naukowców	i	bibliotekarzy

15.02.2018 89

3 Web	of	Science	oraz	InCites	
Benchmark&Analytics 14.03.2018 15

4 Wykorzystanie	zasobów	
i	możliwości	bazy	Knovel

24.04.2018 13

5. Nowy	interfejs	bazy	Reaxys 12.06.2018 50

6. Szkolenia	Elsevier	SciVal 23.10.2018 10

Ogółem 209

Przeprowadzone szkolenia Liczba 
osób

Liczba 
godzin

Dla	studentów	I	roku 990 8

Studenci	studiów	doktoranckich	
szkolenie	specjalistyczne 32 1,5

Szkolenia	tematyczne	dla	
pracowników	i	studentów	WAT 209 10

Razem 1231 19,5

Liczba	studentów	I	roku	uczestniczących	w	szkoleniu	
bibliotecznym

Hitem	i	najbardziej	bodaj	emocjonalnym	przeżyciem	
spotkania	stała	się	powtórka	 immatrykulacji	 sprzed	
50	 lat.	Dr	A.	Bajda,	w	towarzystwie	nieocenionego	
kierownika	dziekanatu	WEL	mgr.	inż.	Zdzisława	Bo-
gacza,	wręczył	każdemu	z	obecnych	 jego	studencki	
indeks	sprzed	 lat.	Na	wielu	 twarzach	malowało	się	
zaskoczenie,	niedowierzanie,	radość	i	wszystkie	inne	
emocje	po	otrzymaniu	 tak	cennej	pamiątki.	Wszak	
w	każdym	indeksie,	do	niedawna	tajnym,	znajdowała	
się	spora	część	życia	każdego	z	kolegów	–	pod	posta-
cią	nazwisk	nauczycieli	akademickich	(w	większości	już	
nieżyjących),	nazw	przedmiotów	i	laborek	oraz	oczy-
wiście	ocen	i	promocji	na	następny	semestr.	Niekła-
mane	wzruszenie	generowało	wertowanie	kolejnych	

stron	 indeksu,	wspominanie	 ludzi	 i	 „okoliczności”	
wpisów,	wzajemne	odgrzewanie	wspomnień,	wymianę	
uwag	i	ocen.	Warto	było	coś	takiego	przeżyć	i	w	tym	
uczestniczyć.

Przez	następną	godzinę	Wydział	Elektroniki	otwarty	
był	dla	swoich	absolwentów.	Wizytowane	pracownie	
i	laboratoria	Instytutu	Telekomunikacji	oraz	Instytutu	
Radioelektroniki,	a	więc	tych	specjalności,	z	których	
wywodzili	się	absolwenci,	przywoływały	masę	wspo-
mnień	ze	studenckich,	podchorążackich	czasów.	Tym	
bardziej,	że	większość	z	osób	uczestniczących	w	spo-
tkaniu,	w	minionym	okresie	nie	miała	okazji	przeby-
wać	na	wydziale.	Porównania	cisnęły	się	więc	same	
na	usta.	„O,	to	tutaj,	za	tą	szybą,	w	tym	pomieszcze-
niu	siedział	oficer	dyżurny	wydziału”	–	można	było	
usłyszeć	w	budynku	głównym	wydziału.	Każdy	chciał	
zajrzeć	w	najmniejszy	bodaj	kąt	 i	 trudno	się	dziwić,	
bo	lata	studenckie	przeważnie	zaliczamy	do	najpięk-
niejszych	w	swoim	życiu.	„Życiowe	schody”	zaczynały	
się	przecież	później...

Każdy	z	nas	chce	w	pierwszej	kolejności	pamiętać	
(i	wspominać)	 te	najpiękniejsze	 i	beztroskie	chwi-
le	swojego	życia.	 I	pod	tym	względem	to	spotkanie	
z	uczelnią	po	50	latach	spełniło	znakomicie	swoją	rolę.	
Jedynym	cieniem	było	tylko	to,	że	niestety	nie	wszyst-
kim	spośród	nas	było	to	dane	przez	los	czy	(jak	kto	
woli)	przeznaczenie.

Jerzy Markowski
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BIBLIOTEKA

Szkolenia	biblioteczne	przeprowadzane	przez	pracowni-
ków	Ośrodka	Informacji	Naukowej	BG	WAT	są	co	roku	
aktualizowane	i	poszerzane	o	informacje	dotyczące	no-
wej	oferty	bibliotecznej.

Zachęcamy	do	składania	propozycji	szkoleń	–	zarówno	
dla	studentów,	jak	i	kadry	naukowo-dydaktycznej	WAT.

Kontakt: 
Oddział	 Informacji	Naukowej	BG	WAT	–	pokój	103, 
email:	oin@wat.edu.pl,	tel.	261	839	396	oraz	poprzez	
usługę	„Zapytaj	bibliotekarza”	http://asklib.wat.edu.pl.

Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska

Biblioteka akademicka to nie tylko miejsce do nauki
Biblioteki	akademickie	są	współodpowiedzialne	
za	realizację	misji	uczelni	i	jest	to	ich	podstawowa	
funkcja.	Jednak	poza	nią	coraz	częściej	zaspokajają	
potrzeby	kulturalne	użytkowników,	uczestnicząc	
tym	samym	w	integracji	społeczności	akademic-
kiej.	Biblioteki,	ulegając	ciągłym	przemianom,	nie	
są	już	tylko	budynkami,	w	których	przechowuje	
się	i	wypożycza	książki,	ale	także	miejscami	spo-
tkań,	a	często	i	relaksu.

Dzięki	temu	nowoczesne	biblioteki	wpisują	się	w	koncep-
cję	tzw.	„trzeciego	miejsca”.	Termin	ten	–	wprowadzony	
przez	socjologa	amerykańskiego	Raya	Oldenburga	w	1989	r.	
w	książce	pt.	The Great Good Place	–	określa	różnorodne	
miejsca	publiczne	(strefy	poza	domem	i	pracą),	w	których	
człowiek	może	się	zrelaksować	i	odreagować	stres1.	Bi-
bliotekarze	zaadaptowali	teorię	„trzeciego	miejsca”,	gdyż	
nowoczesne	biblioteki	spełniają	kryteria	takiego	miejsca.	
Są	to:	dostępność,	przyjazna	atmosfera,	komunikatyw-
ność,	autonomiczność	i	bezpieczeństwo.	Danuta	Koniecz-
na	twierdzi,	że	współczesna	architektura	biblioteczna	coraz 
częściej odchodzi od sztywnych podziałów na czytelnie, wypo-
życzalnie, starając się zapewnić przyjazne miejsce do pracy, 
nauki, odpoczynku, spotkań. Dotyczy to nie tylko projektów sal 
bibliotecznych, ale również architektury wnętrz, wyposażenia, 
mebli, roślinności, a więc tych elementów, które mają zapewnić 
atrakcyjność miejsca i sprawić, aby biblioteka stała się placówką 
przyciągającą studentów i innych użytkowników2.

W	przypadku	bibliotek	akademickich	nie	można	całkowicie	
zrezygnować	z	czytelni,	czy	wypożyczalni,	ale	powinno	się	
organizować	także	różnego	rodzaju	przestrzenie	dla	użyt-
kowników,	sale	nie	tylko	do	nauki.	Obecnie	o	atrakcyjności	
bibliotek	nie	decydują	tylko	nowoczesne	technologie,	ale	
także,	coraz	częściej,	przyjazne	dla	użytkowników	prze-
strzenie,	które	przybierają	rozmaitą	postać	i	są	uwarun-
kowane	możliwościami	lokalowymi,	potrzebami	oraz	po-
mysłami	samych	bibliotekarzy.	W	bibliotekach	pojawia	się	
coraz	więcej	miejsc	z	naturalnym	oświetleniem,	urozma-
iconych	roślinnością	i	dziełami	sztuki,	ciekawą	kolorystyką,	
przestrzeniami	do	nauki	(indywidualnej	i	grupowej),	możli-
wością	podłączenia	własnego	komputera	oraz	kawiarniami.	
Biblioteka	Główna	WAT	wpisuje	się	w	te	tendencje,	gdyż	
posiada	miejsca	wystawowe,	strefy	wypoczynku	czy	kawia-
renkę.	Ta	ostatnia	usytuowana	jest	w	sali	nr	2	na	poziomie	

1 R. Oldenburg, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Com-
munity Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, 
and How They Get You Through the Day, New York: Paragon 
House, 1989.

2 D. Konieczna, Biblioteka akademicka jako instytucja promująca 
proces kształcenia, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywiliza-
cji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Białystok 4-6 czerwca 
2007, praca zbiorowa pod red. H. Brzezińskiej-Stec, Białystok 
2008, s. 119.

0.	Można	w	niej	wygodnie	usiąść	przy	stoliku	lub	na	kana-
pie	i	skorzystać	z	automatów	z	przekąskami,	zimnymi	na-
pojami	oraz	kawą.

Biblioteka	Główna	WAT	jest	również	miejscem,	gdzie	
(od	wielu	lat)	cyklicznie	organizowane	są	wystawy	i	oko-
licznościowe	ekspozycje.	W	okresie	wakacyjnym	można	
obejrzeć	wystawę	pt.	70 lat NATO: 1949–2019,	która	pre-
zentuje	historię	powstania	NATO	oraz	krótkie	charakte-
rystyki	państw	założycielskich;	państw	przyjętych	w	latach	
1954–1999	i	2004–2017;	oraz	ekspozycję	pt.	20 lat Polski 
w NATO. Misje i Operacje Polaków w ramach NATO,	która	
prezentuje	wybrane	działania	wojskowe	Polaków	m.in.:	
w	Afganistanie,	Iraku,	Bośni	i	Hercegowinie,	Macedonii	oraz	
Kosowie	na	przestrzeni	20	lat	działalności	Polski	w	ramach	
NATO.	Planowane	są	kolejne,	wakacyjne,	wystawy,	m.in.	
Bibliotekarz BG WAT na wakacjach,	czy	pokaz	z	okazji	Dnia	
Wojska	Polskiego,	a	także	wystawy	upamiętniające	75	rocz-
nicę	wybuchu	powstania	warszawskiego	oraz	80	rocznicę	
wybuchu	II	wojny	światowej.

Osoby,	które	wolą	spędzać	czas	na	świeżym	powietrzu,	
zapraszamy	na	taras	biblioteki,	gdzie	na	użytkowników	
czekają	leżaki,	na	których	można	odpocząć,	poczytać	czy	
porozmawiać.	Jedną	z	głównych	cech	„trzeciego	miejsca”	
jest	ogólna	dostępność.	Biblioteka	Główna	WAT	spełnia	
to	kryterium,	będąc	nielicznym	miejscem	w	Wojskowej	
Akademii	Technicznej,	z	którego	można	skorzystać	bez	
dodatkowych	pozwoleń	i	przepustek.

Bibliografia:
• Jędrych	J.,	Ray Oldenburg i jego teoria trzeciego miejsca, 
http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-
12015-45/ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-miejsca, 
[dostęp	11.06.2019]

• Kisilowska.	M.,	Czy lubicie się państwo zakładać? O zaufaniu 
w bibliotece	[w:]	Biblioteka jako „trzecie miejsce”,	Międzyna-
rodowa	Konferencja	Biblioteki	Uniwersytetu	Łódzkiego,	
Łódź	2011,	s.	7–17,	http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1896/
KonferencjaBULII14.12.pdf, [dostęp	11.06.2019].

• Konieczna,	D.,	Biblioteka akademicka jako instytucja pro-
mująca proces kształcenia	[w:]	Biblioteki naukowe w kul-
turze i cywilizacji,	Ogólnopolska	Konferencja	Naukowa.	
Białystok	4-6	czerwca	2007,	praca	zbiorowa	pod	red.	
H.	Brzezińskiej-Stec,	Białystok	2008,	s.	119.

• Oldenburg,	R.,	The Great Good Place: Cafes, Coffee 
Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Sto-
res, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the 
Day,	New	York:	Paragon	House,	1989.

Iwona Piwońska
Mariola Nawrocka

http://www.bg.wat.edu.pl
http://asklib.wat.edu.pl
http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-12015-45/ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-miejsca
http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-12015-45/ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-miejsca
http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1896/KonferencjaBULII14.12.pdf
http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1896/KonferencjaBULII14.12.pdf
http://www.bg.wat.edu.pl

