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Agenda 

1. Istotne zjawiska we współczesnym świecie  tworzące kontekst dla funkcjonowania bibliotek. 

Paradoks - z jednej strony rozwój technologii (Internet, e-książka) zagraża bibliotekom, z drugiej 
stanowi wyzwanie i stwarza nowe możliwości i one sobie świetnie radzą.

2. Jak różne pokolenia egzystują z TIK 

3. Czy jesteśmy społeczeństwem informacyjnym? – co z kompetencjami cyfrowymi? 

4. Społeczne tabu: Analfabetyzm funkcjonalny 

5. Spadek czytelnictwa: mit czy rzeczywistość?

6. Technologia, książka, czytelnik, biblioteka  

7. Współczesne wyzwania dla biblioteki (nowoczesny system biblioteczny, biblioteczna aplikacja 
mobilna) – pomysł regionalnego projektu bibliotecznego LCBS 



Fakty

 5 000 000 000 000 000 000 (5 eksabajtów) - tyle bajtów danych ludzkość wytworzyła 
do końca 2003 roku 

 48 godzin - tyle czasu potrzeba było w 2013 roku na wytworzenie takiej samej ilości 
danych

 W ciągu ostatnich pięciu lat wyprodukowano więcej informacji niż kiedykolwiek w 
historii!

 Na każdego człowieka przypada rocznie kilka gigabajtów danych, 

 Od trzech lat liczba wytwarzanych na świecie informacji  rośnie co  roku o 30 proc.

 Każda sfera funkcjonowania współczesnego społeczeństwa staje się coraz bardziej 
zależna od informacji. 
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Świat w XXI wieku:

• 6 miliardów telefonów komórkowych 

• Mobilny Internet – dostęp: 24/7/365 

• „Wszystko, czego potrzebujesz, masz ze sobą w smartfonie”

• Uczenie się przez całe życie – w dowolnym miejscu i czasie

• „Chmura” - nowy sposób korzystania z informacji, 
dokumentów, usług. 
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Świat, w którym żyjemy – globalna wioska  

Przez najbliższe lata, całe dekady, socjologowie będą mieli mnóstwo analiz 
do przeprowadzenia: 
- dokąd prowadzi nas Internet, 
- czy potrafimy w ogóle bez niego funkcjonować 
- i czy integracja z siecią wychodzi nam na dobre.

Powstaje na świecie społeczeństwo informacyjne, również w Polsce.
(jednak u nas  zdecydowanie wolniej – jesteśmy poniżej średniej UE ) 



Homo Internetus lub Homo Mobilis, a może Homo Informaticus
Tak nazwą go archeolodzy, gdy odkopią go za kilka tysięcy lat.

• W Polsce takich istot jest już ponad 17 mln i spędzają miesięcznie ponad 50 godzin 
w sieci

• Generacja Y, generacja Xd   generacja C 

• Tymczasem Homo Internetus żyje i ma się dobrze.

• Spędza czas w sieci. Ogląda filmy na YouTube i zdjęcia na Instagramie, zaprzyjaźnia się 
na Facebooku, spiera się na forach, bloguje, szuka informacji, kupuje.

• Homo mobilis to nowy typ człowieka. Jego atrybutami są telefon komórkowy, laptop i 
tysiące najnowszych gadżetów, mających ułatwić życie i zabawę.

• Homo Informaticus – człowiek rozumiejący informatykę, jej techniki i technologie, jak i 
mechanizmy rządzące jej zastosowaniami

Niestety – ich twarde kompetencje cyfrowe są niskie i nie czytają książek



Dla każdego pokolenia technologia IT ma coraz większe znaczenie 

Nazwa generacji Urodzeni w 
latach 

Stosunek do technologii IT Inny podział: cyfrowy  
Związany z wykorzystaniem TIK

Baby Boomers 1946 - 1964 Niestety jest – lęk i strach
„digital immigrants” 

Pokolenie FB 

Pokolenie C 

Pokolenie X 1965 - 1981 Doskonałe narzędzie, z którego 
korzystam 

Pokolenie sieci
(Net Generation)

Pokolenie Y 
(milenium)

1981 - 1995 Oswoiłem się z IT. Internet to cześć 
mojego życia. Rozumiem że realny 
świat, w którym żyję, przenika się ze 
światem wirtualnym

Pokolenie Z 

Pokolenie Xd

1995 – 2010

(8-14lat)

Pokolenie "digital natives” 
Pokolenie  „iGeneration”

Nie wyobrażam sobie życia bez IT, 
bez dostępu do Internetu, 
smartfona

Inne cele i wartości w życiu, inne motywacje, inny 
stosunek do nauki, do rodziców, do religii, do 
przywództwa,  inne poczucie lojalności, inne poczucie 
bezpieczeństwa, inny stosunek do zmiany, do komunikacji 
między ludźmi, inaczej podejmują decyzje, w inny sposób 
rozwiązują problemy, inna ocena świata i rzeczywistości.

1. Wszystko, co istnieje na świecie w momencie Twoich 
narodzin jest naturalne i zwyczajne

2. Wszystko, co zostaje wymyślone pomiędzy Twoim 15. a 
35 rokiem życie jest rewolucyjne, ekscytujące (i możesz 
związać z tym swoją karierę)

3. Wszystko, co zostaje wymyślone po Twoim 35 roku życia 
burzy naturalny porządek rzeczy.

Technologia i Internet determinuje ich 
stosunek do świata i w jaki sposób 
funkcjonują w życiu.



Pokolenie XD - nowe pokolenie świadomych cyfrowo dzieci

• To pierwsze pokolenie, które nie zna życia bez Internetu i posługuje się nim zarówno 
do odrabiania pracy domowej, jak również korzystania z gier komputerowych. 

• Wg badań: bez Internetu czują się zagubieni. 

• Używa Internetu po to aby wzmacniać, a nie zastępować kontakty towarzyskie 
(serwisy społecznościowe, komunikatory).

• Nie potrafi wyobrazić sobie świata bez Internetu czy wszechobecnej cyfryzacji.

• Zamiast tekstu wolą grafikę, pochłaniają informacje w zawrotnym tempie, przywykli 
do "przetwarzania wielowątkowego". 



Nadeszło pokolenie „Digital Natives”   - Cyfrowi tubylcy 

Marc Prensky obszernym artykule „Digital Natives, Digital Immigrant” tak analizuje 
tę grupę:

• „Cyfrowi tubylcy przywykli do szybkiego przetwarzania informacji. 
• Lubią wielowątkowość i procesy równoległe. 
• Zamiast tekstu preferują grafikę. 
• Najlepiej działają „zscieciowani”. 
• Oczekują natychmiastowej satysfakcji. 
• Wolą gry od „czegoś poważnego”.

• „Dzieci od małego otoczone smartfonami, tabletami oraz komputerami rozwijają się w tak diametralnie inny 
sposób, że ma to wpływ na każdy aspekt ich życia. 

• Technologie zmieniają strukturę mózgu, wpływają na proces socjalizacji oraz edukacji, która nie nadąża za 
tymi zmianami.”

• Z drugiej strony podchodzą oni do tej kwestii bardzo pragmatycznie. Internet i komputer to dla nich jedynie 
narzędzia, mające na celu wspierać ich poczynania w „realu”, nie zaś być ucieczką od rzeczywistości w 
wirtualne światy.

http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital%20Natives%20-%20Digital%20Immigrants.pdf

Dwa wideo ukazujące dzieci bezbłędnie 

korzystające z tabletu:

https://youtu.be/aXV-yaFmQNk

https://youtu.be/MGMsT4qNA-c

http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital Natives - Digital Immigrants.pdf
https://youtu.be/aXV-yaFmQNk
https://youtu.be/MGMsT4qNA-c


Generacja C – są wśród nich członkowie pokolenia X, Y i Z  

• Geneza nazwy jest dość prosta „c” jak connected, czyli połączeni z wirtualnym światem...

• C jak: connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, clicking.

• pokolenie w pełni ze sobą połączonych ludzi, skomunikowanych, skupionych na treści, 
skomputeryzowanych i skłonnych do tworzenia społecznych sieci powiązań oraz..., ciągle 
klikających.

• Generację C charakteryzują dwie istotne cechy — realizm i materializm. Są to osoby o 
poglądach dosyć liberalnych poglądach, dynamiczne i mobilne.

• Członkowie Generacji C wyposażeni w swoje elektroniczne gadżety korzystają z nich nawet po 6 
godzin dziennie

• Ponad 95 proc. z tej grupy ma własny komputer, ponad połowa wykorzystuje komunikatory do 
ciągłego konwersowania ze znajomymi, ma profil na Facebooku oraz ogląda wideo na 
YouTube. 

• Ich zaufanie do nowoczesnych technologii (i ich znajomość) oraz chęć pozostawania w 
permanentnym kontakcie wirtualnym z przyjaciółmi, rodziną czy kooperantami biznesowymi, 
determinuje sposób, w jaki pracują, konsumują lub spędzają wolny czas.
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Generacja C: dostępni 24/7

• Stała dostępność online będzie stanowić normę — warunek konieczny 
bycia częścią społeczeństwa w 2020 roku. 

• Obecne wskaźniki — tj. 4,6 miliarda użytkowników telefonów 
komórkowych (67 proc. światowej populacji) i 1,7 miliarda użytkowników 
Internetu — już wkrótce w skali globalnej ulegną diametralnej zmianie. 

• Przed upływem roku 2020 liczba użytkowników narzędzi mobile wzrośnie 
do 6 miliardów (80 proc. populacji), a 4,7 miliarda ludzi będzie miało 
dostęp do Internetu głównie za pośrednictwem urządzeń przenośnych.

• 91 proc. wszystkich posiadaczy telefonów ciągle ma aparat w zasięgu ręki, 
także spacerując czy śpiąc. 

• Już teraz ponad 60 proc. Europejczyków odczuwa dyskomfort, gdy znajdą 
się bez telefonu komórkowego. 11



Groźne zjawisko związane z technologią 
(FOMO, FOBO)

• 100 razy dziennie sprawdzasz, co nowego na fb i innych portalach 
społecznościowych? 

• Co chwilę logujesz się na poczcie? 

• Masz włączone wszystkie możliwe powiadomienia, byle tylko niczego nie 
przeoczyć? 

• Rano, ledwo otworzysz oczy – chwytasz za telefon, by sprawdzić, czy przez 
noc nic ciekawego się nie wydarzyło? 

Masz FOMO lub FOBO

• strach przed wypadnięciem z obiegu (FOMO -fear of missing out), 

• strach przed brakiem dostępu do Internetu (FOBO -fear of being offline) 

Wszystkie one są formami lęku graniczącego z obsesyjnym bądź 
kompulsywnym zachowaniem. 

Ludzie nieustannie sprawdzają laptopy, tablety i telefony w obawie, że o 
ważnych rzeczach dowiedzą się jako ostatni, zbyt opieszale odpowiedzą na 
SMS lub e-mail albo za późno skomentują czy polubią jakiś wpis na portalu 
społecznościowym.

Fot. Adam Jeske 



FOMO i FOBO:
Typowe objawy:

• w przypadku braku „połączenia z Internetem ” - niepokój – i odczucia, jakie mają osoby 
uzależnione, po „odstawieniu”, 

• przypadkowe zapomnienia telefonu – poczucie paniki, 

• rozdrażnienie, rozkojarzenie, zmiany nastroju,  objawy działania pod stresem, 

• problemy z zachowaniem uważności, skupieniem się na jednym zadaniu, rozproszenie uwagi,

• multitasking (wielozadaniowość) - nietypowy dla ludzi,

Konsekwencje 

• chroniczny brak czasu – ciągle przerywa to, co robi, bo chce sprawdzić, czy aby jakiś nowy mail 
nie trafił do skrzynki lub może ktoś nie wstawił jakiegoś zdjęcia, biega z wydarzenia na 
wydarzenie, byle tylko być na czasie, 

• zaniedbanie obowiązków domowych i zawodowych (potrzeba sprawdzenia co się dzieje w 
wirtualnym świecie ciągle go od nich odciąga). 

• spadek koncentracji, 

• spadek efektywności, 

• brak umiejętności zarządzania zalewem danych i informacji 



Społeczeństwo Informacyjne w Polsce (twarde kompetencje). 

• Społeczeństwo informacyjne (według jednej z wielu definicji) to społeczeństwo 
znajdujące się na takim etapie rozwoju techniczno-organizacyjnego, że osiągnięty 
poziom zaawansowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych stwarza 
warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszechnego wykorzystania 
informacji w produkcji wyrobów i świadczeniu usług.

• Społeczeństwo takie zapewnia obywatelom powszechny dostęp i umiejętność 
korzystania z technologii teleinformatycznych w ich edukacji, działalności 
zawodowej i społecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji wiedzy, korzystania ze 
zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu i innych usług 
mających wpływ na wyższą jakość życia.

• W Polsce mamy do czynienia z bardzo liczną grupą osób (szacowaną w 2014 r. na ok. 
12 mln) nie korzystających z nowych technologii, czyli osób wykluczonych cyfrowo 14



Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. 
Wyniki badań statystycznych w roku 2014 GUS 

Dostęp:  https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf

• liczba osób korzystających z komputera w Polsce wyniosła 22,2 milionów w 2014 roku, a wśród 
tych osób odnotowano 17,7 mln regularnych użytkowników komputera. 

• 60% w roku 2015 (55% - w roku 2010) mieszkańców Polski w wieku 16—74 lat regularnie (co 
najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu 

• 72 proc. internautów wchodzi do sieci codziennie lub prawie codziennie, 
– a największy odsetek internautów stanowią ludzie w wieku 25-39 lat (40 proc. wszystkich korzystających z sieci). 

– 36 proc. to osoby w wieku 15-24 lata,

– a 24 proc. - ludzie w wieku 40-59 lat 

• Główne cele korzystania z Internetu są podobne w Polsce i Unii Europejskiej. 

– na pierwszym miejscu znajduje się korzystanie z poczty elektronicznej (51%). 

– na kolejnym miejscu plasuje się wyszukiwanie informacji o towarach i usługach (45%) 

– korzystanie z usług bankowych (32 %).

– kupowanie w sieci (23%) 15

https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf


Osoby regularnie korzystające z internetu – Polska a średnia unijna (w %)
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https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf

https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf


Osoby regularnie korzystające z internetu w krajach UE (w %)
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https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf

https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf


Główne cele korzystania z Internetu są podobne w Polsce i Unii Europejskiej. 

18https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf

https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf
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Kompetencje cyfrowe wpływają na nasze życie

• Zwiększenie cyfrowej aktywności Polaków jest 
konieczne, aby wszyscy obywatele mogli korzystać z 
efektów skoku cywilizacyjnego, wynikającego z 
szerszego wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) w życiu społecznym i 
gospodarczym.

• Badania i analizy pokazują, że twarde bariery dostępu 
do internetu (infrastrukturalne czy finansowe) są coraz 
mniej znaczące, natomiast coraz większymi 
przeszkodami w upowszechnieniu nowych technologii 
są bariery miękkie – brak wiedzy i uświadamianych 
potrzeb, a także brak odpowiednich kompetencji 
cyfrowych. 20

Trzy poziomy kompetencji: informatyczne, 
informacyjne i funkcjonalne

https://mac.gov.pl/files/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf

https://mac.gov.pl/files/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf


Czym są kompetencje cyfrowe?

• To zespół umiejętności niezbędnych, aby efektywnie 
korzystać z mediów elektronicznych. 

• Są to zarówno umiejętności obsługi sprzętu i 
oprogramowania oraz korzystania z aplikacji, jak 
również wyszukanie i umiejętne wykorzystanie 
potrzebnych informacji.

• Kluczowa jest zatem umiejętność praktycznego 
wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za 
jego pośrednictwem usług, w tym w szczególności e-
usług publicznych. 

• Ma ona stworzyć szansę na poprawę jakości życia, 
podtrzymywanie aktywności społecznej oraz 
przedłużanie samodzielności starszych grup 
wiekowych.

21

Ramowy katalog 
kompetencji cyfrowych

https://mac.gov.pl/files/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf

https://mac.gov.pl/files/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf


Niskie kompetencje cyfrowe w Polsce
Badanie GUS, Eurostat, Międzynarodowego Badania Kompetencji Osob Dorosłych PIAAC (ang. the

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Około 60% społeczeństwa nie ma żadnych lub posiada 

jedynie niskie kompetencje w zakresie obsługi komputera i 
internetu (potrafi wykonać najwyżej dwie proste czynności).

22

Z badań wynika, że około 45% osób w Polsce
nie potrafi obsługiwać komputera.



Odsetek osób wykonujących 5 lub 6 czynności 
na komputerze w krajach UE
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Nieco lepiej wygląda sytuacja w zakresie umiejętności internetowych

Osoby prezentujące średni lub wysoki poziom umiejętności internetowych w krajach UE w 2013 r. (w %)

24
https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf

https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf


Osoby w wieku 16–74 lata wykonujące wybrane czynności w czasie korzystania z internetu w 2013 r.
– Polska a średnia unijna (w %)
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https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014.pdf


Osoby w wieku 16–24 lata wykonujące wybrane czynności w czasie korzystania z internetu w 2013 r.
– Polska a średnia unijna (w %)

26
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Najwyższe umiejętności informatyczne mają 
dobrze wykształceni, a najniższe starsi

• Dwie grupy społeczne są najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe z powodu kompetencji 
informatycznych, które występują u nich zdecydowanie rzadziej niż średnio wśród mieszkańców 
Polski. 

• Są to osoby w wieku 55 lat i powyżej oraz niepełnosprawni.

• Prawdopodobieństwo posiadania umiejętności komputerowych wśród osób urodzonych wcześniej niż 
w roku 1958 nie przekracza 35% średniej krajowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych nie 
przewyższa 42% tego poziomu odniesienia. 

• Sporą część tych grup stanowią osoby w wieku produkcyjnym, których szanse na rynku pracy, poza 
wiekiem, czy niepełnosprawnością, zmniejsza brak umiejętności obsługi komputera.
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A jak umiejętności ludzi młodych? 

• Wbrew obiegowym opiniom na temat wysokich kompetencji 
cyfrowych młodego pokolenia Polaków, nie wyróżnia się ono 
pozytywnie w tym zakresie na tle krajów UE. 

• Wręcz przeciwnie – w Polsce mamy:

• Najmniejszy (15%) odsetek populacji w wieku 16–24 lata z wysokimi 
kompetencjami cyfrowymi 

• Największy (30%) odsetek populacji w wieku 16–24  z najniższymi 
umiejętnościami w zakresie posługiwania się komputerem i 
Internetem.



Dorośli w Polsce nie mają zbyt dużego pędu do wiedzy

Z badań IBE wynika, że

• ponad 88% osób w wieku 24–64 lata nie podejmuje nauki poza formalnej w żadnej 
postaci. (Nie szkoliło się pod kierunkiem nauczyciela bądź instruktora w żadnej dziedzinie - dotyczy to nawet lekcji tańca, 

karate, pływania, gotowania czy nauki jazdy). 

• Spośród tych (zaledwie 12%), którzy w roku szkolnym 2013/2014 podjęli jakiegoś 
typu naukę poza formalną – większość (84%) brała udział w kursach i szkoleniach 
zawodowych. 

• Brak motywacji do rozwoju dotyczy także kompetencji cyfrowych:
– Co czwarty Polak powyżej 15 lat nie korzysta z komputera. Wielu nie uczy się i nie pracuje.

– Konsekwencje wykluczenia edukacyjnego są dotkliwe. Co gorsze, dzieci powielają schemat 
rodziców (podobnie jest z nawykiem czytania)

29Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych 



Dwa niepokojące zjawiska społeczne:

• Analfabetyzm funkcjonalny 
• Niski poziom czytelnictwa 



Społeczne tabu: Analfabetyzm funkcjonalny 
- ignorancja, ciemnota są zmorą współczesnego świata

• Połowa Polaków sądzi, że ludzie żyli już w epoce dinozaurów. 

• Dwie trzecie - że antybiotyki zwalczają wirusy.

• Ponad połowa Polaków wierzy w przesądy.

• W reinkarnację (wędrówkę dusz) wierzy 33 proc., w przeznaczenie (zły, dobry los) - 61 proc.

• Tylko co trzeci Polak wie, że obecnie w naszym kraju obowiązują dwa progi podatkowe, a ledwie co piąty pojmuje 
zasadę, że wejście w wyższy próg nie oznacza zmiany naliczania podatku dla całego dochodu osiągniętego w danym 
roku

• 92 proc. nie odróżnia procentu od punktu procentowego.

• Ośmiu na dziesięciu Polaków nie umie zaplanować wydatków, by osiągnąć cel, np. zaoszczędzić.

• Poziom inflacji z ubiegłego roku prawidłowo podaje co czwarty.

• Na maturze z WOS tylko 20 proc. zdających umiało rozpoznać na zdjęciu Tadeusza Mazowieckiego

• 20 proc. polskich 15-Iatków i aż połowa osób powyżej pięćdziesiątki nie rozumie ulotek załączonych do leków.

• 37 proc. Polaków uważa, że człowiek i świat są raczej wynikiem działania ewolucji, 45 proc. - że to dzieło Boskie. W UE 
63 proc. skłoniło się ku ewolucji, 25 proc. opowiedziało za poglądem kreacjonistycznym. 

• Polaków napawa dumą statystyka: już 42 proc. osób w wieku 30-34 lata ma wyższe wykształcenie (średnia europejska: 
38 proc.). Ale co trzeci magister nie przeczytał ani jednej książki w ciągu roku, 17 proc. - żadnej gazety (badania 
Biblioteki Narodowej, 2012 r.}. 

• Generalnie ponad 60 proc. Polaków w ogóle nie czyta; codzienną lekturę deklaruje tylko 8 proc. nastolatków.

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1636159,1,wspolczesni-polanalfabeci-wyksztalceni-ale-ignoranci.read

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1636159,1,wspolczesni-polanalfabeci-wyksztalceni-ale-ignoranci.read


Czy analfabetyzm funkcjonalny zniknie?

• Wydaje się dość nieprawdopodobne, by analfabetyzm miał dotykać kolejne 
młode roczniki, urodzone ze smartfonem w ręku i tabletem przed nosem. 
Życie społeczne młodzieży polega przecież na bezustannym pisaniu -
obsesyjnym klepaniu w rozliczne klawiatury. 

• Prof. Ewa Przybylska, pedagog, specjalistka w dziedzinie andragogiki, 
autorka książki „Analfabetyzm funkcjonalny”, jest jednak sceptyczna: 
„posługiwanie się tymi urządzeniami jest coraz łatwiejsze, zgadują słowa, 
piszą one za człowieka. Emotikony, proste hasełka, powszechna zgoda na 
ignorowanie ortografii i interpunkcji - wszystko to sprawia, że nawet 
analfabeta dosłowny jest w stanie opanować ten rodzaj komunikacji”.

Przybylska Ewa, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, ISBN: 978-83-231-3238-7



Przerażające wyniki badań czytelnictwa!!!   (raport BN 2014)
19 milionów Polaków - aż 58% (od 15. roku życia) - nie zagląda do żadnych książek, nawet kucharskich czy słowników.
10 milionów nie ma ani jednej w domu. Nieczytający to zwykle (w trzech na pięć przypadków) mężczyźni

• Jakikolwiek kontakt z dowolną książką (także poradnikiem, albumem, książką umieszczoną w Internecie) w 
roku 2014 deklaruje zaledwie 44% badanych (Czechy 86%  i Francja 69% w większości krajów europejskich 
czytelnictwo przekracza 50-procentowy próg)

• Aż 46% badanych Polaków w ciągu ostatniego roku nie przeczytało nie tylko książki, ale nawet dłuższego niż 3 
strony artykułu czy opowiadania, choćby w Internecie. 

• Częściej, niż jedną książkę na dwa miesiące czyta jedynie 12 procent Polaków.

• Książek nie czytają nawet najlepiej wykształceni. Aż 34 proc. Polaków z wykształceniem wyższym przez 12 
miesięcy nie sięgnęło po żadną książkę, natomiast tylko 8 proc. nastolatków zagląda do książki codziennie. 

• Uszczegółowione badanie pozwoliło na odkrycie grupy 27% uczniów i studentów oraz  20% absolwentów 
wyższych uczelni nieczytających praktycznie nic. 

• Choć najwięcej czytelników ma 15-24 lata, to co czwarty uczeń i student nie zmierzył się w ciągu ostatniego 
roku z żadną lekturą w całości.

• 16,4 proc. badanych, czyli prawie 5,4 mln Polaków, nie ma w domu ani jednej książki.

• Tylko 2 proc. może się pochwalić księgozbiorem liczącym więcej niż 500 pozycji, a 17% ma mniej niż 10 książek 

33
http://www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf

http://www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf


Deklaracje respondentów dotyczące czytania książek w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie w latach 2002-2014

34

W 2015 r. pobiliśmy rekord nieczytania !!!! 
Z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej wynika, że w2015 roku: 

• ani jednej książki nie przeczytało w zeszłym roku ponad 63 proc. Polaków – tj. ponad 

20 mln ludzi

• Zaledwie 37 proc. Polaków w 2015 r. miało w ręku przynajmniej jedną książkę – tj. 

ponad 11,7 mln ludzi 



Źródła lekturowych rekomendacji

35

Źródła czytanych książek

Z raportu BN 2015: http://bn.org.pl/download/document/1457976203.pdf, http://bn.org.pl/download/document/1457976190.docx

• Analizy mówią, że nawyk czytania wynosimy z domu, tymczasem rodzice coraz mniej 
czytają swoim dzieciom.

• Coraz mniej korzystamy z bibliotek (o 9% wzrosła liczba osób, które przestały 
korzystać z biblioteki)

http://bn.org.pl/download/document/1457976203.pdf
http://bn.org.pl/download/document/1457976190.docx


Rośnie popularność e-booków, audiobooków oraz dłuższych tekstów 
czytanych w formatach elektronicznych

• Prasę internetową i portale informacyjne czyta 38% respondentów, z czego 21% 
przegląda je codziennie, a dalsze 41% kilka razy w tygodniu. 

• E-booki i audiobooki znajdują się już w co dwunastej domowej biblioteczce (8%). 
• Przeczytanie dłuższego tekstu w formacie elektronicznym (a więc bez użycia 

papieru) deklaruje prawie co trzeci respondent (32%),
• Przesłuchanie audiobooka – co piąty (21%), 
• Czytanie e-booka - co ósmy (12% - 4 mln ludzi – ci sami, którzy czytają siedem lub 

więcej książek tradycyjnych).

Udział e-booków w całym polskim rynku wydawniczym to 4 proc. 
Zatem pogłoski o śmierci książki są zdecydowanie przedwczesne  



Podsumowując wyniki badania czytelnictwa BN

• Ponad 6,2 miliona Polaków (19 proc.) znajduje się poza kulturą pisma. 

To straszne sformułowanie oznacza, że w ciągu roku nie przeczytali żadnej książki ani nic z prasy (papierowej 
bądź internetowej), a w ciągu ostatniego miesiąca nie mieli do czynienia z jakimkolwiek dłuższym tekstem.
Aż 18 proc. badanych deklaruje, że nigdy nie czytało książek  – raport BN 2015 

• Bycie poza kulturą pisma nie koreluje z wykluczeniem cyfrowym, czyli np.  brakiem dostępu do Internetu. Samo korzystanie 
z Internetu nie zachęca nas do czytania online.

• Ok. 5,5 mln Polaków (17 proc.) to tzw. omniczytelnicy. 
• To ci, którzy zadeklarowali nie tylko comiesięczną lekturę dłuższego tekstu, przynajmniej jedną w roku lekturę książek i 

gazety, ale jeszcze tę ostatnią czytują w obu formach - papierowej i internetowej.

• I to właśnie między omniczytelnikami a tymi, którzy znajdują się poza kulturą 
pisma, biegnie dziś granica dzieląca polskie społeczeństwo – to podział 
radykalny

• Te dwie grupy mają tak różne kompetencje społeczne, że przestają mówić 
wspólnym językiem i dzielić wspólne doświadczenia kulturowe



Aktywność czytelnicza dzieci i młodzieży 2013

Dwunastolatkowie:

• 77% – sięgnęła chociaż po jedną książkę z własnego wyboru, poza szkolnymi 
obowiązkami (dziewcząt – 84%, chłopców – 71%)).

• 23% uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej nie przeczytało w czasie wolnym, 
choćby we fragmentach, żadnej książki (chłopcy 29%, i tylko 16% dziewcząt).

• 87% – w ciągu dwóch miesięcy nauki przeczytała choćby we fragmentach co 
najmniej jedną książkę polecaną przez nauczyciela. 

• 69% uczniów deklarowało, że przeczytali tylko jedną książkę, 25% dwie książki, 
zaledwie 6% uczniów stwierdziło, że 3 książki i więcej.  

Piętnastolatkowie: 

• 40% przyznało, że w czasie wolnym czyta książki kilka razy w roku. 

• 40% nie czyta ich wcale. 

• 76% przeczytała co najmniej jedną lekturę szkolną 

http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-badanie-czytelnictwo-streszczenie.pdf

http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-badanie-czytelnictwo-streszczenie.pdf


DLACZEGO DZIECI TRACĄ ZAINTERESOWANIE KSIĄŻKAMI?
(Profesor Daniel Willingham z University of Virginia)

• Żeby dziecko czytało książki w wolnym czasie nie tylko musi lubić czytać, ale również czytanie musi 
sprawiać mu większą przyjemność od innych zajęć (np. oglądanie telewizji, gry komputerowe etc.) 

• Największe zainteresowanie książkami u dzieci przypada na pierwsze klasy szkoły podstawowej. 

• Z każdym kolejnym rokiem to nastawienie się pogarsza.
• nauka czytania jest powiązana z poczuciem, że nabywają umiejętność, którą posiadają starsi koledzy i jest to 

dla nich rodzajem nagrody, w początkowych latach czytane książki są z reguły bardzo proste i kolorowe, 
• we wczesnych latach dzieci czytają dla przyjemności,
• im są starsze tym coraz częściej muszą czytać zadane teksty by zlokalizować jakieś informacje lub by nauczyć 

się i zapamiętać treść, 
• i znikają opcje by zastąpić tekst, którego nie chcą czytać na coś ,co sprawi im przyjemność. 
• postrzegają czytanie w szkole jako obowiązek i coś co nie sprawia im przyjemności i to uczucie zostaje gdy 

czytają w czasie wolnym.

• Żeby dzieci czytały więcej książek trzeba wyraźnie pokazać im jaka jest różnica między czytaniem z 
obowiązku, a czytaniem w wolnym czasie. Czytanie dla przyjemności daje o wiele więcej 
możliwości. Jeśli dziecko czyta w czasie wolnym, to może wybrać taką książkę, która mu się 
podoba, ominąć mało interesujący fragment, lub porzucić czytanie w środku książki i wybrać inną. 

• Może warto pokazać uczniom jak wiele przyjemności mogą czerpać z książek, których nie muszą 
czytać. 

Obowiązek vs przyjemność 



Technologia – mobilne czytanie
Czytaj, gdziekolwiek jesteś! 

Wiele możliwości:

• Na papierze,

• Na e-czytniku,

• Na komputerze,

• Na notebooku, laptopie,

• Na tablecie, Na smartfonie,

• W chmurze… 

40

Popularność urządzeń mobilnych wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej wzrasta w tempie, w jakim te urządzenia pojawiają się 
w domach. A pojawiają się coraz częściej, bo smartfony i tablety 
są coraz tańsze i łatwo dostępne

Ebook sam w sobie może być atrakcyjny: 

• Tekst 

• Grafika 

• Audio

• Multimedia

• Animacje

• Interaktywne wykresy 



Dzisiaj czytelnik bardzo łatwo znajduje książki 
(i informacje o nich):

• w księgarniach internetowych, 

• na stronach WWW,

• w serwisach społecznościowych,

• w katalogach bibliotek,

• w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych,

• w serwisach z otwartymi zasobami,

• w serwisach dla miłośników książek,

• w Google,

• w aplikacjach mobilnych dla iOS i Androida. 41



E-czytelnik

• Kupuje i pobiera e-książkę w różnych 
formatach(np. mobi, epub, pdf w tej samej 
księgarni).

• Kupuje (lub pobiera darmową) e-książkę za 
pomocą jednego kliknięcia myszy(lub 
„stukcięcia” w ekran).

• Pobraną e-książkę, artykuł lub fragment 
przesyła bezpośrednio na wybrane 
urządzenie lub do wybranej usługi 
internetowej.

• Przechowuje swoje książki w „chmurze”, 

by mieć do nich szybki i wygodny dostęp. 

42



Poluje na ebooka

43www.upolujebooka.pl

http://www.upolujebooka.pl/


Fan czytania 
• Dzieli się z innymi 

czytelnikami wrażeniami z 
lektury (na blogach, forach 
dyskusyjnych, Facebooku, 
Twitterze, w serwisach dla 
miłośników książek).

• Podkreśla i publikuje 
wybrane fragmenty, 
komentuje, poleca innym. 

• Pisze opinie / recenzje i 
zamieszcza je w Internecie. 

44
Fotografie: Adam Jeske 
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Fotografie: Adam Jeske 



Mobilne czytanie Dylemat E-czytnik czy tablet? 

Różnią się bardzo:

• Ceną,

• Technologią wykonania 

• Funkcjonalnością 

• Wydajnością 

• Sposobem wyświetlania  

• Ergonomią (męczeniem 
oczu)

• Tablet jest uniwersalny

• E-czytnik dedykowany

Na czym czytać? 
Na jednym i drugim! 

Fot. Adam Jeske Fot. Adam Jeske 



Czytnik e-booków (Kindle)

• E-papier, Ekrany E-Ink 

• Wygoda – kilkanaście tysięcy książek 
i czasopism w jednym miejscu 

• Dotykowy i podświetlany ekran 

• Wytrzymała bateria

• Nie męczy oczu

• Wybór i powiększanie czcionki

• Zaznaczanie, podkreślanie, notatki 

• Wyszukiwanie w tekście

• Słownik angielski 

• Łączność z internetem

• Synchronizacja z innymi 
urządzeniami

Fotografie: Adam Jeske 



Tablety –różnorodność zastosowań
Aplikacje do „e-czytania” 

48
Fot. Adam Jeske Fot. Adam Jeske Fot. Adam Jeske 



Tablet - iPad

49Fot. Adam Jeske Fot. Adam Jeske 
Fot. Adam Jeske 



• Rozwój technologii IT (smartfon, chmura, czytnik, ebook)

• Przenikanie pokoleń – powstanie generacji C, narodziny  "digital
natives” - i ich sposób życia społecznego i kulturowego,

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, nabywanie 
umiejętności cyfrowych, zapobieganie wykluczeniem 
cyfrowemu, 

• Upowszechnianie szeroko rozumianego czytelnictwa, 
przeciwdziałanie analfabetyzmowi funkcjonalnemu i 
wykluczeniem z kultury pisma

To dzisiaj kontekst dla funkcjonowania bibliotek 
50



Biblioteki się zmieniają

• Następuje wyraźna zmiana rozumienia funkcji i miejsca bibliotek w życiu przede 
wszystkim środowiska lokalnego. 

• Przestają one być jedynie wypożyczalniami, do których przychodzą czytelnicy po 
lektury mające im umilić spędzanie wolnego czasu, a stają się centrami kultury, 
informacji i wiedzy, w których dominuje działalność usługowa.

• Orientują się na czytelnika 
Satysfakcja czytelnika ma dla nich znaczenie

Niektóre biblioteki zaczynają konkurować o czytelnika

• Poza tradycyjnymi usługami oferują wiele nowoczesnych usług, często związanych z 
wykorzystaniem nowych technologii.



Biblioteki oferują całą gamę usług

• Usługi tradycyjne (wypożyczanie prezencyjne i na zewnątrz książek), 

• Usługi  nowoczesne, np. 
– wypożyczanie materiałów audiowizualnych, 
– dostęp do Internetu, 
– obsługę informacyjną lokalnych władz czy przedsiębiorstw, 
– imprezy kulturalne dla danej społeczności, 
– specjalistyczne usługi dla poszczególnych kategorii odbiorców, np. informację biznesową, informację 

publiczną (władz lokalnych, prawną, podatkową, dla bezrobotnych, zdrowotną itd.) w tym informację 
europejską. 

– Multicentra edukacyjne (mediateki)

• Pełnią rolę lokalnych ośrodków edukacyjnych, zapewniającego dzięki sieciom teleinformatycznym 
możliwość korzystania z ofert kształcenia na odległość. 

• Często zapewniają sprzęt i oprogramowanie komputerowe, a nawet pomieszczenia na działalność 
edukacyjną, informacyjną czy kulturalną



Również bibliotekarze zmieniają się

• Punkt ciężkości zadań przenosi się na wspieranie (poprzez dostęp do informacji, a 
pośrednio - umożliwianie rozwoju wiedzy, ustawicznego kształcenia i doskonalenia się) 
czytelników zarówno w realizacji ich zadań zawodowych, jak i obywatelskich. 

• Chodzi już nie tylko o udostępnianie, ale też częściowe opracowanie informacji, 
dokonanie jej wyboru z ilości, której przeciętny czytelnik nie jest w stanie ogarnąć,  

• Następuje również zmiana roli bibliotekarza – z tradycyjnej na przewodnika po 
globalnym świecie wiedzy
– wyszukuje oraz przygotowuje informację z wielu źródeł
– doradza czytelnikowi inne źródła informacji
– wspomaga i koordynuje tworzenie zaawansowanych systemów wyszukiwawczych,
– edukuje czytelnika   

• Obok podstawowych procesów takich, jak: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 
dokumentów znaczenia nabiera jakość obsługi czytelnika.



Na naszych oczach zmieniają się również biblioteki szkolne  
• Biblioteka szkolna poszukuje dzisiaj dla siebie odpowiedniego miejsca w strukturze szkoły, 

otoczenia innych instytucji edukacyjnych i bibliotek. 

• Postęp technologii informacyjnej, atrakcyjność mediów i coraz łatwiejszy do nich dostęp 
powodują, że musi ona stać się dla uczniów i nauczycieli miejscem atrakcyjnym, konkurencyjnym, 
przyciągającym. 

• Naturalne jest, że i biblioteki szkolne szukają w zmieniającym się świecie nowej formuły istnienia, 
nowej tożsamości, nowych organizacyjnych kształtów. 

• Jest to wskazane również ze względu na konieczność promowania książki, czytania i korzystania z 
bibliotek wobec upowszechniania się mediów elektronicznych i zmniejszonej aktywności 
czytelniczej.

• „światowym standardem w potocznym rozumieniu tego słowa stała się już 
biblioteka gromadzące media przydatne w dydaktyce i wspomagające proces 
nauczania (w tym oczywiście książki i czasopisma), z dostępem do Internetu, ze 
skomputeryzowanym katalogiem, sprzętem medialnym oraz kopiującym 
umożliwiającym nauczycielom tworzenie pomocy dydaktycznych, a uczniom 
własnych dokumentów”

dr hab. Bogumiła Staniów prof. Uniwersytetu Wrocławskiego „Biblioteka szkolna dzisiaj”



Olbrzymia rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji 
To biblioteka pierwszego kontaktu 

• Jest sercem szkoły – w niej skupiają się wszystkie nitki procesu edukacji,

• Jest kolorowa, zadbana, pełna atrakcji dla czytelników – poczynając od różnych akcji i 
konkursów, przez zajęcia czytelnicze i medialne, na indywidualnej pracy z uczniem 
zdolnym i słabym kończąc. 

• Staje się centrum multimedialnym szkoły i ośrodkiem doskonalenia kompetencji 
informacyjnych zarówno uczniów, jak i nauczycieli – wykorzystuje TIK i uczy technologii 
informacyjnych, spełnia istotną rolę w procesie cyfryzacji oświaty, 

• Uczestniczy w programach unijnych, tworząc Internetowe Centra Informacji 
Multimedialnej

• Bierze udział w projektach o zasięgu międzynarodowym (np. e-Twinning)

• Tworzy i administruje szkolną platformą edukacyjną (np. Moodle), która służy zarówno 
uczniom (materiały do lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, miejsce do 
realizacji różnych projektów itd.), wpisując się w metodologię blended learnigu. 55



Zmobilizowana biblioteka 

• Dostosowuje swoją stronę internetową do wygodnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

(Automatyczne dopasowanie szerokości strony, uproszczony interfejs, sposób nawigacji dla ekranów 
dotykowych).

• Prowadzi specjalną wersję mobilną swojej strony WWW.

• Udostępnia katalog OPAC w wersji dla smartfonów i tabletów. 

• Prowadzi stronę (fanpage) na Facebooku, korzysta z serwisu mikroblogowego Twitter.

• Korzysta z aplikacji i usług geolokalizacyjnych 

• Umożliwia czytelnikom zdalne pobieranie e-booków i audiobooków na urządzenia mobilne.

• Informuje czytelników o serwisach z e-zasobami oraz możliwościach korzystania z nich na 
urządzeniach mobilnych. 

• Uczy użytkowników posługiwania się urządzeniami i aplikacjami

• Daje dostęp do zintegrowanej informacji biblioteczne z wielu baz danych 
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To wszystko jest możliwe dzięki nowemu rozdaniu unijnemu 
i projektom w ramach LRPO 2020



Projekt: zakres, cele, rezultaty 
Nazwa projektu: 

Lubuskie Centrum Bibliotek Szkolnych 
(W ramach działania 2.1. Społeczeństwo informacyjne) 

Realizowany przez: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 

Cel:

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK) dla 
zwiększenia dostępu do dóbr kultury, w formie on-line (dostęp do bazy bibliograficznej, wyszukiwanie, 
zamawianie, rezerwacja książek, przeglądanie dokumentów elektronicznych) poprzez budowę portalu 
usług bibliotecznych integrujących sieć bibliotek szkolnych z siecią bibliotek pedagogicznych północnej 
części województwa lubuskiego oraz zasobami bibliotek: PBW w ZG, WiMBP w ZG i Biblioteki UZ.

Rezultat:

Rozwój potencjału dydaktycznego szkół, poprawa funkcjonowania i dostępności bibliotek szkolnych, 
zwiększenia poziomu umiejętności informatycznych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
stosowanie innowacyjnych technik dydaktycznych i pedagogicznych, zarządzania informacją, 
umiejętności prezentacyjnych oraz edukacja w posługiwaniu się profesjonalnymi narzędziami dostępu 
do baz danych.  



Dlaczego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w  Zielonej Górze?

– Merytoryczna wiedza i zespół doświadczonych pracowników tworzących, 
utrzymujących i udostępniających biblioteczne bazy danych 

– Do zadań PBW należy m.in.:
• organizowanie i wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania 

biblioteką szkolną 
• Wspomaganie szkól w wykorzystywaniu technologii informacyjnych 
• Stąd wynika: Wiodąca rola merytoryczna i technologiczna instytucji w środowisku bibliotek 

szkolnych.

– Posiada wdrożenie systemu bibliotecznego, bazę danych (zasób kultury i nauki, 
do którego może dać powszechny, publiczny dostęp:  e-usługę)

– Doświadczenie  w projektach informatycznych związanych z automatyzacją 
procesów bibliotecznych 



Perspektywa bibliotek szkolnych 

• Rozwój merytoryczny biblioteki szkolnej oraz zapewnienie przez nią  e-usług 
związanych z dostępem do informacji i zasobów bibliotecznych.

• Zapewnienie wyższego poziomu obsługi czytelników swoich bibliotek, uczniów 
swoich szkół – zwiększenie dostępności informacji i zasobów bibliotecznych, 
ułatwienie komunikacji, wyrównywanie szans edukacyjnych.

• Dostęp do zaawansowanej infrastruktury technologicznej bez angażowania 
własnych zasobów.

• Zapewnienie wyższego poziomu jakości bazy danych biblioteki poprzez możliwość 
pracy na centralnej bazie danych opracowanej we współpracy z PBW.

• Dostęp do pełnej informacji o zaległościach ucznia w innych bibliotekach

• Korzyść wizerunkowa - udział biblioteki w projekcie podnosi wartość szkoły wśród 
uczniów oraz rodziców.



Perspektywa ucznia jako użytkownika systemu informatycznego LCBS

• Uzyskanie dostępu  do zasobów bibliotek  wszystkich szkół w projekcie  oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w ZG, a także innych bibliotek (WiMBP w ZG, Biblioteka UZ) poprzez wspólny portal oraz aplikacje mobilne.

• Umożliwienie dostępu do zasobów bibliotecznych w sytuacji, gdy nie są one dostępne dla ucznia w macierzystej 
bibliotece. Szczególnie istotne w małych miejscowościach oraz tam, gdzie kolekcje biblioteczne nie są liczne.

• Poszerzenie horyzontów rozwoju intelektualnego uczniów szkół średnich poprzez zapewnienie możliwości 
wyszukiwania literatury na zadany temat spośród zbiorów wszystkich bibliotek szkół średnich i bibliotek 
zintegrowanych z systemem.

• Zapewnienie wyższego poziomu komunikacji za pomocą narzędzi informatycznych i internetu w zakresie dostępu do 
zasobów bibliotecznych i informacji.

• Skrócenie czasu na pozyskanie informacji. Możliwość sprawdzenia dostępności określonego zasobu bibliotecznego 
bez konieczności przemieszczania się pomiędzy miastami, a nawet wychodzenia z domu (aspekt niepełnosprawności)

• Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji cyfrowych 

• Zapewnienie szerokiej dostępności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

• Uczeń otrzymuje jedną kartę czytelnika, którą może posługiwać (identyfikować) się w dowolnej bibliotece (lub 
wykorzystanie miejskiej karty)

• Posiadanie na swoim smartfonie interesującej apki (może ułatwi mu życie w szkole), możliwość dołączenia do społeczności,  
„inni korzystają to może też ja spróbuję”. 



Architektura systemu
PBW ZG Centrum Przetwarzania Danych 

System Prolib PBW ZG Biblioteka PBW ZG 

PBW ZG 
PBW ZG 



Proces wyszukiwania informacji przez współczesnego Czytelnika

Źródło: UW-Madison Memorial Library Card Catalog
http://www.williamcronon.net/researching/

To nie jest ta ścieżka!

• intuicyjnego i szybkiego narzędzia 
wpierającego proces wyszukiwania

• jednolicie działającego narzędzia na 
różnych urządzeniach 

• precyzyjnego wyszukiwania 
informacji, zorientowanego na 
konkretną dziedzinę i temat

• proces poszukiwań prowadzi od 
ogółu do szczegółu

• możliwości samodzielnego 
stosowania mechanizmów filtrowania 
i sortowań 

• a na końcu - konsumpcji informacji 
tzn. zamówienia książki lub dostępu 
do pełnego tekstu.

Czytelnik obecnie oczekuje:

http://www.williamcronon.net/researching/


Rozwiązanie - Mulitiwyszukiwarka

Narzędzie Mulitiwyszukiwarki zasobów bibliotecznych powinno być oparte na co najmniej 3 filarach:

Narzędzie pozwala 

Użytkownikowi na 
intuicyjne dotarcie do 

informacji, której 
poszukuje.

Narzędzie może pracować 
na dowolnym urządzeniu i 
jednocześnie zachowuje 

swoją pełną funkcjonalność.

Narzędzie łączy się z innymi 
systemami wzbogacając 

swoją funkcjonalność. Ale 
również zapewnia pełną 
obsługę konta czytelnika.



Przyjazny sposób wyszukiwania (Google Like Search)

• ograniczanie wyników (trafniejsze 

wyniki)

• zdecydowanie krótszy czas 

oczekiwania na wyniki 

wyszukiwania

• nowoczesny interfejs użytkownika 

niezależny od urządzenia 

końcowego (komputer, tablet, 

smartfon)

• jedno okno wyszukiwania zasobów 

naukowych

• Responsywny interfejs użytkownika 
(Dostęp do Wyszukiwarki na 
wszystkich urządzeniach)

• Serwer wyszukiwania 
pełnotekstowego SOLR (Szybsze i 
inteligentniejsze wyszukiwanie, 
wyniki odpowiadające oczekiwaniom 
czytelników)

• Fasetowanie wyników wyszukiwania 
(Szybszy proces dotarcia do 
poszukiwanych dokumentów i 
bardziej przyjazny czytelnikowi 
sposób ograniczania odpowiedzi)

• Automatyczne podpowiedzi 
(Zwiększenie użyteczności)



Aplikacja mobilna  
• Pełna funkcjonalność ułatwiająca czytelnikom poszukiwanie, 

odkrywanie, wypożyczanie (zamawianie, rezerwacja) dokumentów, 
śledzenie swojej aktywności w bibliotece oraz uzyskanie informacji o 
bibliotece

• Pełna integracja z systemem bibliotecznym (opis bibliograficzny, 
katalog, konto czytelnika) – moc narzędzi wyszukiwania

• Wykorzystanie możliwości jakie daje urządzenie mobilne (aparat 
fotograficzny, nawigacja, itp.)

• Prosta, intuicyjna obsługa – zestaw odpowiednich akcji („do it now”)

• Dostępność w systemach operacyjnych iOS, Android 



„Odkryj” naszą bibliotekę:

• Jakie mamy zbiory (w tym ebooki i 
audiobooki)  

• Co ostatnio zakupiliśmy

• Co jest zamawiane 

• Co ostatnio przeglądano 

• Bestsellery w naszej bibliotece 

Źródło: http://www.bibliocommons.com/products/mobile

Aplikacja mobilna 

http://www.bibliocommons.com/products/mobile


Przeszukaj katalog (search) 

• Wprowadzając dowolne słowo 

• Skanując numer ISBN

• Skanując okładkę 

Źródło: http://www.bibliocommons.com/products/mobile

http://www.bibliocommons.com/products/mobile


Podsumowanie:
unikalny w skali kraju charakter projektu LCBS

• Nowoczesna technologia 

• Nowoczesna biblioteka szkolna, nowoczesna szkoła 

• Umożliwienie dostępu do wielu bibliograficznych baz danych

• Nowoczesna edukacja – portal biblioteczny, e-learning

• Działanie na rzecz upowszechniania czytelnictwa 

• Kształtowanie kompetencji cyfrowych  

• Działanie na rzecz wykluczenia cyfrowego 

• Wpisanie się w budowę społeczeństwa informacyjnego 



Dziękuję

adam.jeske@rdb.expert
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Adam Jeske

Firma doradczo-szkoleniowa  

mailto:adam.jeske@rdb.expert

