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systemach informacyjnych w świetle potrzeb środowiska akademickiego (promotor: prof. dr 

hab. Barbara Sosińska-Kalata; recenzenci: prof. UW dr hab. Katarzyna Materska, prof. dr hab. 

Wanda Pindlowa)  

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYCH ZATRUDNIENIACH W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH/ARTYSTYCZNYCH:  

a) Od 10.2012 – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii) 

b) 10.2009 – 09.2012 r. asystent w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział 
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c) 10.2005 – 09.2009 r. bibliotekarz dziedzinowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w 

Warszawie (Uniwersytet Warszawski) 



2 

 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCE Z  ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 

14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I  TYTULE NAUKOWYM 

ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 2016 R. POZ. 

882 ZE ZM. W DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1311.)  

A. JAKO SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, O KTÓRYM MOWA W ART. 

16 UST. 2 USTAWY Z 14 MARCA 2013 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH 

I TYTULE NAUKOWYM, WSKAZUJĘ SPÓJNĄ CZĘŚĆ  DOROBKU 

NAUKOWEGO, CYKL OŚMIU POWIĄZANYCH TEMATYCZNIE PUBLIKACJI 

NAUKOWYCH POD WSPÓLNYM TYTUŁEM :  

 

CYFROWE OBLICZE BIBLIOTEK AKADEMICKICH - ZASOBY, USŁUGI, KORZYSTANIE 

Od czasu obronienia doktoratu, moje zainteresowania naukowo-badawcze skupiały 

się wokół analizy przemian, redefiniowania roli i funkcji bibliotek akademickich w odniesieniu 

do potrzeb informacyjnych użytkowników w świetle coraz powszechniejszego 

wykorzystywania cyfrowych technologii informacyjnych. To zagadnienie stanowiło podstawę 

rozlicznych badań, które prowadziłam samodzielnie oraz w zespołach badawczych.  

B. PUBLIKACJE WCHODZĄCE  W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWEGO:  

1. Mierzecka, A. (2019). The Role of Academic Libraries in Scholarly Communication: A Meta-

Analysis of Research. Studia Medioznawcze, 76(1), 41-54. 

2. Mierzecka, A. (2018). Students’ Information Needs and Digital Technologies in Academic 
Libraries. Przegląd Biblioteczny, 86(4), 509-530. 

3. Mierzecka, A., & Suminas, A. (2018). Academic Library Website Functions in The Context of 

Users’ Information Needs. Journal of Librarianship and Information Science, 50(2), p. 157-167. 

doi:10.1177/0961000616664401. (JCR List, IF, Lista A MNiSW, 25 pkt.) 

4. Mierzecka, A., Kisilowska, M., & Suminas, A. (2017). Researchers’ Expectations Regarding the 

Online Presence of Academic Libraries. College & Research Libraries, 78(7), 934-951. 
doi:10.5860/crl.78.7.934. (JCR List, IF, Lista A MNiSW, 30 pkt. )  

5. Mierzecka, A., & Suminas, A. (2017). Cyfrowa przestrzeń jako narzędzie organizacji, 

udostępniania i promocji oferty bibliotek akademickich. Kultura Popularna, 50(1), 50-63. 

doi:10.5604/01.3001.0010.0043  
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6. Mierzecka, A. (2017). Ewaluacja rozwiązań wyszukiwania treści stosowanych przez europejskie 

biblioteki akademickie w kontekście nawyków informacyjnych użytkowników. W: R. Sapa 

(red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna (s. 347-363). 

Kraków: Biblioteka Jagiellońska.  

7. Grigas, V., Fedosejevaitė, R., & Mierzecka, A. (2016). Librarians as Educators: Affective 

Dimensions Experienced in Teaching. In: S. Kurbanoğlu (et al.) (Eds.), Information Literacy: Key 
to an Inclusive Society (Vol. 676, pp. 619-633): Cham: Springer International Publishing. 

doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_61  

8. Mierzecka, A. (2015). Information Behaviors within the Humanities: Searching or Browsing, 

Recall or Precision?  ZIN. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 53(1), p. 82-

95.  

C. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ Z 

OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA:  

Misją bibliotek akademickich jest wspieranie członków społeczności uniwersyteckiej w ich 

działaniach badawczych i dydaktycznych. Podejmując refleksję nad sposobami realizacji tej misji, roli 

biblioteki w środowisku akademickim, należy wziąć pod uwagę intensywny rozwój cyfrowych 

technologii komunikacyjnych i informacyjnych, które zapewniają nowe narzędzia, jak również w dużym 

stopniu wpływają na ukształtowanie zachowań informacyjnych, potrzeb, oczekiwań i nawyków 

użytkowników. Celem badań przedstawionych w tym cyklu było przyjrzenie się zmianom, jakie już 

zachodzą w działaniach bibliotek, bądź też będą pożądane z perspektywy użytkowników w przyszłości. 

Chcę podkreślić, że przedstawione badania prowadziłam przyjmując jako punkt wyjścia potrzeby 

informacyjne użytkowników. Przeprowadzone badania, jak i doświadczenie, jakie zdobyłam wcześniej, 

pracując w bibliotece akademickiej, skłaniają mnie do stwierdzenia, iż wraz z upowszechnieniem się 

technologii cyfrowych zmieniają się potrzeby użytkowników. Sytuacja ta, będąc z jednej strony 

określonym wyzwaniem, z drugiej ogromną szansą, stwarza dla bibliotek duży potencjał do nawiązania 

nowych form współpracy z użytkownikami, co starałam się wskazać i zbadać w prezentowanym cyklu. 

Cykl składa się z ośmiu publikacji. Sytuację bibliotek akademickich charakteryzuję, prowadząc 

badania uwzględniające różne perspektywy: a) dwóch głównych grup użytkowników: studentów i 

naukowców oraz pracowników biblioteki, jak również b) analizując cyfrowe rozwiązania już stosowane 

w bibliotekach: polskich i zagranicznych. Przeprowadzone badania empiryczne mają międzynarodowy 

i porównawczy charakter, uzyskany przez włączenie w ich obręb respondentów polskich i litewskich: 

studentów, naukowców i bibliotekarzy. Było to bardzo istotne, gdyż pozwalało na zweryfikowanie 

wpływu czynników lokalnych na uzyskiwane wyniki. Jednocześnie ze względu na podobieństwa 
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systemu szkolnictwa wyższego, czas i przebieg wprowadzania technologii cyfrowych w zastosowaniach 

edukacyjnych i naukowych oraz bariery językowe uwidaczniające się przy włączaniu się w światowy 

proces komunikacji naukowej, która zdominowana jest przez język angielski, porównywanie sytuacji w 

obu krajach było nie tylko możliwe, ale wskazane dla lepszego zaprezentowania określonych 

fenomenów i procesów. Rozszerzenie badań pozwoliło na uogólnianie wniosków, które nie miały przez 

to tylko charakteru polskiego studium przypadku. Uważam za istotne dla rozwoju wiedzy z zakresu 

bibliotekoznawstwa włączanie się w dyskurs naukowy autorów prezentujących sytuację z krajów 

Europy Centralnej, gdzie sytuacja i aktywność bibliotek wygląda inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, 

Australii, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich. Prowadzone przeze mnie badania w 

perspektywie międzynarodowej zwieńczyły publikacje w czasopismach znajdujących się w Journal 

Citation Report (lista A MNiSW): College & Research Libraries (miejsca 36 na liście JCR 2017, IF 1,626) 

oraz Journal of Librarianship and Information Science (miejsce 48 na liście JCR 2017, IF 1,089). Spośród 

ośmiu publikacji wchodzących w skład cyklu, sześć zdecydowałam się napisać w języku angielskim, 

gdyż, jak opiszę szerzej w dalszej części autoreferatu, zawarte w nich wnioski uważam za istotny głos 

w dyskusji międzynarodowej społeczności badaczy.  

Poniżej szczegółowo przedstawię, w jaki sposób kolejne publikacje uzupełniają dotychczasową 

wiedzę na temat bibliotek. Najpierw jednak zaprezentuję ogólną charakterystykę przygotowanego 

cyklu.  

Na wstępie pragnę zauważyć, że nie pokrywa się on z kolejnością chronologiczną publikacji, ze 

względu na bardzo różnorodną specyfikę procesu wydawniczego czasopism, w których publikowałam 

(do dwóch lat od akceptacji artykułu do druku). Kluczowa w moich badaniach była perspektywa 

użytkowników bibliotek akademickich. Badania empiryczne, które realizowałam, aby poznać potrzeby 

naukowców opisane są w artykułach nr 4, 8, z kolei potrzeby studentów w artykułach 3 i 5. W artykule 

numer 5 analizowałam również rozwiązania cyfrowe stosowane przez bibliotekę akademicką, co było 

też tematem publikacji numer 6. Obraz sytuacji bibliotek uzupełniłam, prowadząc badania wśród 

bibliotekarzy akademickich. Warto zauważyć, że posługiwałam się różnymi metodami badawczymi: 

techniką wywiadów pogłębionych, aby uzyskać szeroki wgląd w potrzeby naukowców, techniką 

badań sondażowych w sytuacji, gdy prowadziłam badania porównawcze obejmujące naukowców, 

studentów i bibliotekarzy z Polski i Litwy oraz techniką okulograficzną w trakcie eksperymentu z 

udziałem studentów. W celu uzyskania szerszej perspektywy cykl obejmuje również dwie publikacje 

oparte o analizę treści badań (metaanaliza) zawartych w literaturze przedmiotu (nr 1 i 2). 

Diagnozowany obraz sytuacji bibliotek akademickich uzupełniony jest refleksją opartą na 

opublikowanych doniesieniach badawczych, a nie wyłącznie własnych badaniach empirycznych, gdyż 
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w literaturze znajdują swoje odbicie problemy istotne z perspektywy lokalnych działań bibliotek na 

całym świecie. Jednocześnie, jak wykazuje analiza, większość z nich ma charakter studium przypadku 

bądź też jest analizą o charakterze regionalnym/ porównawczym. Brakuje podsumowania badań o 

charakterze przyczynkarskim (bardzo istotnych z punktu widzenia dostosowania usług do lokalnych 

wymagań użytkowników), w sposób syntetyczny odpowiadającego na pytanie: jaką rolę z perspektywy 

potrzeb użytkowników powinna pełnić biblioteka akademicka. W artykule nr 2 podejmowałam ten 

temat z perspektywy studentów, natomiast w artykule nr 1 pokazywałam jak zmiany w procesie 

komunikacji naukowej wpływają na sytuację bibliotek akademickich. Podsumowując uważam, że 

prezentowany cykl zarówno poprzez badania empiryczne, jak refleksję teoretyczną wnosi nową wiedzę 

o bibliotekach akademickich w kontekście zachowań informacyjnych i potrzeb jej użytkowników.  

W następnej części autoreferatu omówię istotę i wyniki każdego tekstu, składającego się na 

osiągnięcie naukowe. 

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule Information Behaviors within the 

Humanities: Searching or Browsing, Recall or Precision? (nr 8) są oczekiwania naukowców 

korzystających z zasobów bibliotek akademickich. Badania empiryczne są w tym zakresie niezwykle 

istotne. Dają możliwość zidentyfikowania pewnych tendencji wspólnych dla środowisk akademickich 

na całym świecie, ale też uchwycenia specyfiki potrzeb związanych z uwarunkowaniami lokalnymi. 

Takim właśnie badaniem był eksperyment przeprowadzony z udziałem akademików z Wydziału 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wykazałam na podstawie przeglądu literatury 

przedmiotu, reprezentanci nauk humanistycznych są grupą, w przypadku której korzystanie z 

cyfrowych zasobów bibliotek bywa problematyczne. Może to wynikać z ich nastawienia i poziomu 

kompetencji, ale też, jak zaprezentowałam to w artykule, wpływa na to daleki od doskonałości poziom 

przygotowania zasobów i narzędzi do pracy z cyfrowymi kolekcjami.  Zrozumienie tych problemów jest 

bardzo ważne dla właściwego przygotowania przez biblioteki akademickie zasobów cyfrowych i usług 

z nimi związanych. Przyjęta przeze mnie formuła badań (dwa wywiady pogłębione z każdym z 

respondentów (n=27, łącznie 52 wywiady) dotyczące: 1) ich oczekiwań wobec wyszukiwania literatury 

na potrzeby badawcze oraz 2) oceny przeprowadzonej przeze mnie kwerendy literatury zgodnie z 

indywidualnymi wymaganiami każdego z respondentów) pozwoliła na dokonanie istotnych obserwacji 

odnoszących się do rzeczywistych projektów naukowych prowadzonych w danym momencie przez 

badanych. Mimo początkowych oświadczeń respondentów, zgodnie z którymi dokładność rezultatów 

wyszukiwania materiałów potrzebnych do prac badawczych była równie istotna, jak ich kompletność 

(dwa parametry opisujące zbiór wyników, które nie mogą jednocześnie osiągnąć wysokiego poziomu), 

badania pokazały, że respondenci woleli zapoznawać się ze zbiorami wyników o wysokim poziomie 
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kompletności, nawet jeśli zawierałyby one nierelewantne pozycje. W czasie drugiego z wywiadów 

badani podkreślali, że przeglądanie takich zbiorów, nawet jeśli jest czasochłonne (pomimo wcześniej 

deklarowanego braku czasu), nie obniżało ich poziomu satysfakcji. Nie wynikało to również z 

przekonania o nietrafności klasyfikacji wyników na relewantne i nierelewantne (podział listy 

rezultatów kwerendy na relewantne/nierelewantne był dokonywany przeze mnie przed 

udostępnieniem jej respondentowi), lecz z charakterystycznego dla tej grupy badaczy przekonania, że 

wartościowe informacje mogą być odnajdywane poprzez przeglądanie materiałów niezwiązanych 

bezpośrednio z tematem wyszukiwania (obserwacja zanotowana również w innych badaniach). W 

przypadku tej grupy naukowców relewancja algorytmiczna i przedmiotowa nie była kluczowym 

czynnikiem wpływającym na satysfakcję. Respondenci wskazali inne elementy, które są dla nich ważne, 

poczynając od rodzaju dokumentów znajdujących się w kolekcjach cyfrowych, poprzez sposób ich 

udostępniania i narzędzia dostosowane do pracy z nimi. Wyraźnie zarysowała się przede wszystkim 

rola narzędzi pozwalających na wygodne przeglądanie kolekcji dokumentów powiązanych z szeroko 

rozumianymi zagadnieniami badawczymi. Narzędzia pozwalające na precyzyjne wyszukanie 

dokumentów spełniających warunki relewancji przedmiotowej są w tym kontekście mniej istotne. Te 

obserwacje są niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia rozwijania wiedzy o zachowaniach 

informacyjnych przedstawicieli nauk humanistycznych, lecz także w kontekście strategii bibliotek 

akademickich odnośnie do subskrypcji określonych baz piśmiennictwa cyfrowego, które różnią się nie 

tylko zasobami, ale również narzędziami do wyszukiwania i pracy z wynikami. Wiedza o potrzebach 

informacyjnych naukowców w sposób oczywisty jest też istotna dla pracowników bibliotek 

akademickich świadczących im określone usługi. 

W niniejszym cyklu znajdują się 3 publikacje (nr 3, 4, 5) powstałe w ramach projektu 

dotyczącego potrzeb związanych z korzystaniem ze strony internetowych bibliotek akademickich. W 

przeszłości użytkownik chcący skorzystać z zasobów bądź usług biblioteki musiał pojawić się fizycznie 

w jej murach. Obecnie zarówno użytkownicy zainteresowani cyfrowymi, jak i analogowymi zbiorami i 

usługami, mogą zacząć interakcję z biblioteką już w sieci. Z tego względu dostosowanie strony 

internetowej biblioteki do potrzeb użytkowników jest bardzo istotne i może znacząco wpłynąć na 

sposób (jego charakter oraz intensywność) dalszego korzystania z jej usług i zbiorów. Projekt 

obejmował badania z udziałem naukowców i studentów. Kontynuując już rozpoczęty wątek potrzeb 

naukowców, omówienie rozpocznę od badań opisanych w artykule Researchers’ Expectations 

Regarding the Online Presence of Academic Libraries. Celem badania było zidentyfikowanie, jak 

wyglądają potrzeby naukowców związane ze stroną internetową biblioteki akademickiej. Badanie 

prowadziłam we współpracy z Małgorzatą Kisilowską oraz Andriusem Suminas. W tym wypadku 
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zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie badań ankietowych, aby dotrzeć do większej liczby 

respondentów i zweryfikować czy takie czynniki jak reprezentowana dyscyplina naukowa, 

przynależność instytucjonalna, czy wiek respondentów wpływają na zmiany potrzeb. Badanie zostało 

przeprowadzone wśród pracowników naukowych dwóch uniwersytetów: Uniwersytetu 

Warszawskiego (Polska) oraz Vilniaus Universitetas (Litwa). Polska i Litwa są krajami, w których 

upowszechnienie się technologii cyfrowych w praktyce badawczej nastąpiło w podobnym czasie, a 

zatem możliwe jest ich porównywanie. Zarazem dobór respondentów z dwóch krajów oraz dwóch 

różnych uniwersytetów pozwolił na weryfikację znaczenia uwarunkowań lokalnych (narodowych bądź 

instytucjonalnych) w odniesieniu do potrzeb badaczy. Zaproszenie do udziału w badaniu prowadzonym 

techniką Computer-Assisted Web Interview rozesłano do wszystkich pracowników naukowych, których 

adresy mailowe były dostępne na stronach uniwersytetów, uzyskując 460 prawidłowo wypełnionych 

ankiet (n=320 UW, n=140 VU). Respondenci pytani byli o elementy strony, które są dla nich 

najważniejsze. Zarówno w pytaniu otwartym, które rozpoczynało badanie, jak i w pytaniu zamkniętym 

(skala Likerta), jako najistotniejszy element wskazano dostęp do kolekcji cyfrowych, na drugim miejscu 

zaś katalog biblioteczny (prowadzący zarówno do zbiorów drukowanych, jak i cyfrowych). Spośród 

elementów strony wyróżnionych w badaniu najważniejsze okazały się te związane z dostępem do 

kolekcji cyfrowych (również innych niż subskrybowane przez bibliotekę), następnie informacje 

związane z korzystaniem ze zbiorów i usług na miejscu (godziny otwarcia, plan biblioteki itp.). 

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się materiały edukacyjne i szkolenia (wirtualne i 

w bibliotece) czy imprezy kulturalne. Bardzo interesujące było porównanie wyników przedstawicieli 

nauk ścisłych i humanistyczno-społecznych. Ich zainteresowania zbiorami cyfrowymi było jednakowo 

wysokie, a w przypadku pozostałych elementów różnice były niewielkie. Dostrzeżono rozbieżności w 

ocenie elementów dotyczących korzystania za zbiorów na miejscu (np. godzin otwarcia czy zasad 

korzystania ze zbiorów tradycyjnych) wskazujące większe zainteresowanie przedstawicieli nauk 

humanistycznych/społecznych taką formą korzystania ze zbiorów. Jeśli chodzi o wpływ wieku na 

oczekiwania, pewne różnice dostrzeżono w przypadku badaczy dopiero rozpoczynających karierę (np. 

zainteresowanie materiałami informacyjnymi). Interesująca jest natomiast zbieżność oczekiwań 

naukowców polskich i litewskich. Poza nieco większym zainteresowaniem Litwinów informacjami na 

temat biblioteki, działalnością kulturalną, kursami i materiałami informacyjnymi (maksymalna różnica 

- 1,2 punktu), jak wykazało badanie naukowcy z obu krajów byli zgodni, jakie elementy strony są dla 

nich ważne. Jak widać na poziomie tak ogólnych oczekiwań, jak związane z ofertą biblioteki dostępną 

w przestrzeni cyfrowej, nie zaobserwowano różnic za względu na dyscyplinę naukową, wiek bądź 

uwarunkowania lokalne/instytucjonalne. Warto zauważyć, że to badanie pokazało stronę internetową 

jako punkt dostępu do zbiorów, a nie usług biblioteki: przede wszystkim zbiorów cyfrowych, ale i 
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informacji potrzebnych do korzystania ze zbiorów biblioteki na miejscu. W dużo mniejszym stopniu 

natomiast strona służy do korzystania z usług oferowanych przez bibliotekarzy – interaktywne 

narzędzia komunikacji czy kursy online nie zyskały wysokich ocen ani nie były wymieniane w pytaniu 

otwartym (jedynie kilka wzmianek dotyczących możliwości zamówienia kwerendy).   

Biblioteki akademickie dedykują swoje usługi i zbiory dwóm głównym grupom użytkowników 

– naukowcom i studentom, których potrzeby nie zawsze są podobne. W artykule Academic Library 

Website Functions in the Context of Users’ Information Needs  podjęto badania potrzeb tej drugiej 

grupy. Poza bardzo istotną kwestią identyfikacji potrzeb tych użytkowników podjęto w nim także próbę 

znalezienia odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie – jak z perspektywy potrzeb użytkowników należy 

definiować i ewaluować funkcje strony biblioteki akademickiej? Analiza literatury przedmiotu 

pozwoliła stwierdzić, że choć prowadzone były badania dotyczące stron bibliotek akademickich, to nie 

zwierały one odpowiedzi na właśnie to pytanie. Najbliższe temu zagadnieniu były rozważania 

prowadzone przez Remigiusza Sapę, który na podstawie badań benchmarkingowych polskich i 

amerykańskich bibliotek wyróżnił 9 głównych funkcji, które pełniły strony tych placówek. Ta publikacja 

była dla nas punktem wyjścia, aby wyróżnić elementy stron, o które pytaliśmy badanych – naukowców 

(badanie opisane w Researchers’ Expectations Regarding…) oraz studentów. Kierując się podobnymi 

motywami, jak w przypadku badania naukowców, zdecydowaliśmy się zaprosić do badania studentów 

z Uniwersytetu Warszawskiego (Polska) oraz Vilniaus Universitetas (Litwa). To badanie 

przeprowadzałam z Andriusem Suminas. Mimo, że badanie również miało charakter ankieterski, 

zdecydowaliśmy, że w przypadku studentów lepiej sprawdzi się metoda Paper & Pen Personal 

Interview, kwestionariusze były więc rozdawane studentom na terenie bibliotek (formuła 

audytoryjna), odpowiednio Uniwersytetu Warszawskiego (n=340) oraz Vilniaus Universitetas (n=340). 

Zależało nam, aby uzyskać informacje od studentów, którzy rzeczywiście korzystają z biblioteki. Jeśli 

chodzi o elementy strony, które były dla użytkowników najważniejsze, to zarówno wyniki pytania 

otwartego, jak i oceny elementów w pytaniu zamkniętym pokazują, że są to: katalog biblioteczny, 

godziny otwarcia i lokalizacja, konto użytkownika, zbiory cyfrowe oraz mapy biblioteki. Ponownie 

różnice między ocenami użytkowników były bardzo nieznaczne. Porównując te rezultaty z wynikami 

naukowców, zwraca uwagę większe zainteresowanie informacjami praktycznymi (np. godziny 

otwarcia), a mniejsze zbiorami cyfrowymi (4 miejsce). Ranking odpowiedzi studentów według 

przypisanego poziomu ważności elementów dał podstawy do wnioskowania o 5 najważniejszych 

funkcjach, jakie pełni strona internetowa biblioteki akademickiej z perspektywy użytkownika: 1) 

wsparcie w korzystaniu ze zbiorów (cyfrowych i tradycyjnych); 2) promocja wydarzeń kulturalnych; 3) 

wsparcie w docieraniu do wartościowych źródeł informacji w Internecie; 4) edukacja oraz 5) tworzenie 
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cyfrowej wizytówki biblioteki w Internecie. Wyniki badania pozwalają wnioskować, że użytkownicy w 

szczególności są zainteresowani elementami strony pełniącymi pierwszą funkcję, lecz czwarta, a w 

szczególności piąta funkcja z perspektywy użytkowników nie jest ważna. Część empiryczna badań 

umożliwiła poznanie potrzeb użytkowników związanych jedynie z funkcjami strony internetowej 

biblioteki, lecz w szerszej perspektywie może stanowić punkt wyjścia do refleksji nad zmieniającą się 

rolą bibliotek akademickich.  Właściwie przygotowanie usług tych instytucji nie może odbywać się z 

pominięciem faktu, że akademicy i studenci (główni użytkownicy bibliotek) należą do jednych z 

najaktywniej wykorzystujących rozwiązania sieciowe grup, a od bibliotek oczekują przede wszystkim 

możliwości zdalnego dostępu do zasobów. W tej sytuacji biblioteki rywalizują z innymi pośrednikami 

w dostępie do informacji (np. portalami takimi jak ResearchGate) i muszą zadbać o to, aby uczynić 

swoją ofertę bardziej konkurencyjną. Poza samym ułatwieniem zdalnego dostępu do zbiorów (wątek 

ten rozwijam w publikacji nr 5), niezbędne jest też rozwinięcie usług atrakcyjnych z perspektywy 

użytkowników (ten temat rozwijam w artykule nr 1). 

Kolejny artykuł to próba odpowiedzenia na pytanie do jakiego stopnia biblioteki odpowiadają 

na potrzeby użytkowników (studentów) na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). 

Badanie dotyczyło kwestii poruszanych w dwóch wcześniej opisanych artykułach. Starałam się 

odpowiedzieć na pytanie w jakim celu biblioteki akademickie wykorzystują swoje strony internetowe i 

czy obecny sposób udostępniania informacji na stronie pozwala na efektywne odnajdywanie 

potrzebnych treści. Badanie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich była analiza architektury strony 

internetowej – sprawdziłam jakie elementy znajdują się na poziomie pierwszego i drugiego menu 

strony, a następnie każdemu z nich przypisałam funkcję, jaką pełni (wg klasyfikacji R. Sapy). 

Zweryfikowałam również, czy elementy strony wskazane przez studentów jako najważniejsze są 

umieszczone na poziomie pierwszego lub drugiego menu. Analiza strony pozwoliła stwierdzić, że dla 

BUW służy ona głównie jako narzędzie dostarczania informacji na temat biblioteki jako instytucji oraz 

zapewniania informacji o zbiorach tradycyjnych i usługach związanych z ich udostępnianiem. Jak widać 

nie pokrywa się to z wcześniej uzyskanymi przez nas informacjami o oczekiwaniach użytkowników. W 

drugiej części badania, realizowanego we współpracy z Andriusem Suminas, zaprosiliśmy do badania 

okulograficznego 50 studentów (badanie przeprowadzono na terenie BUW, aby wszyscy uczestnicy 

byli rzeczywistymi użytkownikami biblioteki). Dane zbieraliśmy przy użyciu okulografu mobilnego Tobii 

X2-30 Eye Tracker, rejestrując ruchy gałek ocznych użytkowników korzystających ze strony na 

przygotowanym w tym celu laptopie: zarówno ścieżkę wzroku użytkownika, jak długość fiksacji na 

poszczególnych elementach strony. Każdy z respondentów miał za zadanie znalezienie jednego 

elementu strony, który we wcześniejszym badaniu został wskazany jako ważny (pięć najważniejszych 
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elementów, każdy lokalizowany przez 10 respondentów). Poza analizą okulograficzną, która wyraźnie 

pokazywała sposób poszukiwania informacji i intuicyjność lokalizacji elementów na stronie, 

rejestrowaliśmy również ogólny czas wykonywania zadania. Konfrontując wyniki analizy strony (10 

najważniejszych z perspektywy użytkowników elementów jest dostępnych z poziomu pierwszego lub 

drugiego menu) z obserwacjami zachowania studentów, stwierdziliśmy problem przeładowania strony 

informacjami. Nawet jeśli poszukiwane elementy były na stronie, to wśród natłoku wszystkich 

umieszczonych informacji trudno było je odnaleźć – wyraźnie pokazały to badania okulograficzne, np. 

w odniesieniu do lokalizacji mapy biblioteki. Widać też, że strona nie daje możliwości znajdowania 

treści (zawartości strony) poprzez wyszukiwanie, ale przez przeglądanie. W kontekście nawyków 

informacyjnych studentów, które (jak wskazują badania) w coraz większym stopniu są ukształtowane 

przez używanie Google, nie jest to rozwiązanie sprzyjające efektywnemu korzystaniu ze strony. W 

świetle wyników badania można też zastanawiać się nad bardziej ogólnym pytaniem, czy strona 

biblioteki akademickiej powinna być wykorzystywana przede wszystkim jako narzędzie promocji i 

nawiązywania współpracy biblioteki, czy jako przestrzeń obsługi użytkowników. Warto zauważyć, że 

wyniki badania, jak również rekomendacje zawarte w artykule pomogły doprowadzić do realnej 

zmiany, polepszenia oferty biblioteki. Zostały przekazane pracownikom BUW, a obecnie strona 

biblioteki diametralnie zmieniła wygląd i spełnia wszystkie zalecenia zawarte w artykule.  

Kolejny artykuł w cyklu również dotyczy korzystania z zasobów bibliotek akademickich za 

pośrednictwem ich stron internetowych. Tym razem zastosowałam technikę benchmarkingu, 

porównując i analizując rozwiązania stosowane przez najlepsze akademickie biblioteki europejskie. 

Celem artykułu było zaprezentowanie przeglądu badań, które wskazują, w jaki sposób zmieniały się 

nawyki informacyjne użytkowników bibliotek akademickich związane z wyszukiwaniem, oraz przegląd 

rozwiązań obecnie stosowanych przez biblioteki wiodących uniwersytetów. Na podstawie literatury 

przedmiotu dotyczącej nawyków wyszukiwania informacji, przede wszystkim studentów, ale również 

pracowników naukowych, wyraźnie widać wpływ przyzwyczajeń stosowania rozwiązań 

najpowszechniejszej obecnie wyszukiwarki Google. Łatwość i szybkość dostępu do informacji staje się 

dziś atrybutem bardziej docenianym przez użytkowników niż ich wiarygodność. Biblioteki akademickie 

wdrażające różne rozwiązania dostępu do zasobów powinny brać to pod uwagę, jak również częsty 

brak orientacji użytkowników w różnorodności źródeł informacji. W kontekście wykazanej w moich 

wcześniejszych badaniach istotności dostępu do zasobów bibliotecznych poprzez stronę internetową, 

zdecydowałam, że warto przeanalizować w jaki sposób jest to realizowane przez najlepsze akademickie 

biblioteki europejskie. Analiza objęła strony internetowe bibliotek uniwersytetów europejskich, które 

w Academic Ranking of World Universities 2016 (popularnie: lista szanghajska) zajęły miejsce w 
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pierwszej setce. Dodatkowo w analizie zdecydowałam dla porównania uwzględnić biblioteki dwóch 

polskich uczelni znajdujących się na liście (pozycje w piątej setce): Uniwersytetu Jagiellońskiego i 

Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie badaniem objęłam trzydzieści trzy biblioteki akademickie. Taki 

dobór miał umożliwić ocenę działań bibliotek akademickich kierowanych do użytkowników, które 

często nie znajdują odbicia w literaturze przedmiotu.  Na podstawie przeprowadzonej analizy 

zaproponowałam klasyfikację stosowanych rozwiązań wyszukiwania treści. Choć biblioteki posługiwały 

się różnorodnymi systemami, większość z nich uwzględniała potrzeby użytkowników, dążąc do 

uproszczenia mechanizmów wyszukiwania na pierwszym etapie i wprowadzając bardziej złożone 

mechanizmy selekcji wyników dopiero na etapie zapoznawania się z rezultatami wyszukiwania. Duża 

różnorodność stosowanych rozwiązań (również pomiędzy dwoma analizowanymi bibliotekami 

polskimi) pokazuje niemożność opracowania idealnych czy uniwersalnych systemów, jak również dużą 

dynamikę zmian technologicznych, która wymusza ciągłe aktualizacje czy modernizacje rozwiązań. W 

artykule podkreślam konieczność ciągłych prac nad poznawaniem zmieniających się potrzeb 

użytkowników, jak i dostępnych możliwości technologicznych jako elementu kluczowego dla uzyskania 

wysokiego poziomu konkurencyjności bibliotek wobec innych dostawców informacji w Internecie. 

Dotychczasowe artykuły pokazały działalność bibliotek akademickich z perspektyw 

użytkowników: badaczy i studentów oraz rozwiązania cyfrowe wdrażane, aby sprostać ich potrzebom. 

W kolejnym badaniu pokazuję perspektywę pracowników bibliotek. Rola bibliotekarzy podlega 

przemianom, a ich obowiązki, jak zostanie to jeszcze szczerzej omówione w kontekście kolejnych 

artykułów, nie są już związane jedynie z gromadzeniem oraz udostępnianiem książek i czasopism. 

Technologie cyfrowe spowodowały zmiany również w tym zakresie – coraz bardziej skomplikowane 

narzędzia baz piśmiennictwa, menedżery bibliograficzne, współczynniki oceny dorobku naukowego i 

czasopism – to tylko niektóre zagadnienia, w ramach których bibliotekarze posiadają wiedzę 

ekspercką, którą mogą przekazywać jako nauczyciele. Należy zaznaczyć, że zmiany w obowiązkach / 

możliwościach udzielania wsparcia przez bibliotekarzy nie ograniczają się jedynie do nauczania (patrz 

artkuł nr 1), lecz bazując na swoim doświadczeniu jako były pracownik biblioteki akademickiej oraz 

obecny pracownik naukowy zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości polskiej zmiany w tym zakresie nie 

posunęły się jeszcze zbyt daleko. Z tą opinią zgodzili się pracownicy biblioteki akademickiej Vilniaus 

Universitetas, do których zwróciłam się z prośbą o przeprowadzenie wspólnych badań. Jak ustaliliśmy, 

nawet obowiązki dydaktyczne w takim zakresie i wymiarze jak ma to miejsce obecnie, są dla 

bibliotekarzy akademickich z naszych dwóch krajów nowością, w porównaniu na przykład do praktyk 

bibliotekarzy w krajach skandynawskich. Coraz więcej bibliotek prowadzi obecnie kursy specjalistyczne 

poświęcone bazom, menedżerom bibliograficznym, zagadnieniem bibliometrycznym, uzupełniając 
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nimi dotychczasową ofertę skierowaną głownie do studentów 1. roku. W związku z tym, planując 

przeprowadzenie badań empirycznych na temat podejścia bibliotekarzy do ich nowych obowiązków, 

zdecydowaliśmy się skupić na emocjach związanych z działalnością dydaktyczną. Emocje związane z 

tego rodzaju obowiązkami, jak wskazuje literatura przedmiotu, w dużej mierze przekładają się na 

efektywność działań. W celu dotarcia do jak największej liczby bibliotekarzy akademickich, w tym 

badaniu również posłużyliśmy się wywiadami typu CAWI (Computer Assisted Web Interview), 

uzyskując 125 poprawnie wypełnionych ankiet (68 z Litwy i 57 z Polski). Bibliotekarze proszeni byli o 

ewaluację swoich emocji związanych z 1) motywacją do uczenia, 2) samooceną jako nauczycieli, 3) 

samego procesu dydaktycznego.  Do oceny służyła siedmiopunktowa skala, której przeciwne końce 

opisane były poprzez pary antonimicznych przymiotników nazywających emocje. Należy pamiętać, że 

nasze badanie miało charakter deklaratywny i jako takie nie daje wglądu w rzeczywiste emocje 

bibliotekarzy, pozwala jednak poznać sposób w jaki prezentują swoje podejście do tych obowiązków. 

Takie informacje były dla nas równie ważne. Na poziomie różnic pomiędzy bibliotekarzami polskimi i 

litewskimi stwierdziliśmy, że nasi respondenci z Polski częściej realizują kursy, które stanowią 

obowiązkową część programu studiów. Jeśli spojrzymy na wyniki związane z emocjami, widzimy 

pozytywne nastawienie bibliotekarzy w trzech branych przez nas pod uwagę kategoriach. Najbardziej 

pozytywne były emocje związane z samoceną jako nauczyciela, natomiast najmniej ocena samego 

procesu nauczania – wynikałoby z tego, że choć czują się zmotywowani i wysoko oceniają swoje 

umiejętności jako nauczyciele, sam proces nauczania stwarza dla nich pewne trudności. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę, że odchylenie standardowe w przypadku niektórych aspektów (np. określenie emocji 

związanych z nauczaniem: nieprzyjemne/przyjemne, ocena procesu nauczania: męczący/łatwy) 

osiągało wartość 2 punktów na 7 punktowej skali – pokazuje to, że istnieją rozbieżności pomiędzy 

nastawieniem bibliotekarzy. Prowadząc badania ilościowe możemy jedynie przypuszczać, że wiąże się 

to z różnym zakresem nauczania i doświadczeniem bibliotekarzy – mniej pozytywnie nastawieni byli 

bibliotekarze litewscy, którzy prowadzą w większości kursy nie uwzględniane w programach studiów. 

Otrzymane przez nas wyniki są deklaracjami badanych, lecz nawet jako takie pokazują gotowość 

bibliotekarzy do podejmowania się roli nauczycieli w coraz szerszym zakresie – jest to kolejna 

informacja, którą należy brać pod uwagę, rozważając zmiany profilu działalności bibliotek 

akademickich.  

Kolejne dwie publikacje w cyklu (nr 1 i 2) mają pozwolić na nakreślenie szerszej perspektywy 

funkcjonowania bibliotek akademickich. W ciągu kilku lat prowadzenia badań empirycznych 

związanych z funkcjonowaniem bibliotek akademickich korzystałam z wielu publikacji naukowych, w 

których przedstawiane były badania dotyczące tego tematu. Lektura tych pozycji, jak również 
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doświadczenie uzyskane w trakcie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych pozwoliły mi 

stwierdzić, że aktywność bibliotek akademickich w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Australia czy 

w krajach skandynawskich jest bardziej rozwinięta niż ma to miejsce w Polsce, czy też (jak się okazało) 

na Litwie. Wiąże się to zarówno z poszerzaniem oferty usług, jak również z badaniami dotyczącymi 

potrzeb użytkowników. W tym zakresie doświadczenia tych bibliotek opisane w literaturze przedmiotu 

mogą być źródłem dobrych wzorców dla rozwoju naszych bibliotek akademickich, nawet jeśli 

większość badań ma charakter studium przypadku. Jeśli jednak spojrzymy na te publikacje z punktu 

widzenia rozwoju dyscypliny jaką jest bibliologia i informatologia, rysuje się wyraźnie brak szerszej 

refleksji nad zmianą roli biblioteki akademickiej, rzeczywistą czy też potencjalną, i jej konsekwencjami 

dla dalszego efektywnego funkcjonowania. Z tej przyczyny zdecydowałam się, że klamrą, która 

chciałabym zamknąć niniejszy cykl (wyznaczając jednocześnie kierunki przyszłych prac), powinny być 

publikacje, które zarysują szerszy obraz sytuacji wyłaniający się na podstawie dotychczas 

prowadzonych badań, stawiających w swoim centrum potrzeby użytkowników bibliotek akademickich. 

Publikacja Students’ Information Needs and Digital Technologies in Academic Libraries dotyczy 

badań poruszających tematykę funkcjonowania bibliotek akademickich w kontekście potrzeb i 

oczekiwań studentów. Uznałam, że czynnikiem odgrywającym szczególną rolę w kontekście przemian 

mających miejsce w bibliotece akademickiej są technologie cyfrowe silnie oddziaływujące na ewolucję 

zachowań informacyjnych. Piśmiennictwo na temat bibliotek uniwersyteckich jest bardzo liczne, 

zdecydowałam się więc ograniczyć kwerendę do analizy czasopism wiodących dyscyplinie – uznałam, 

że najlepszym sposobem będzie zilustrowanie sytuacji na podstawie analizy badań, które publikowane 

są w czasopismach znajdujących się w Journal Citation Report. W tym celu wyszukiwanie publikacji 

przeprowadziłam w bazie Web of Science, instrukcja wyszukiwania została wprowadzona w polu 

„topic” (przeszukiwane były pola tytułu, charakterystyk przedmiotowych oraz abstraktów) i brzmiała 

następująco: TS=("academic library" or "academic libraries" or "university library" or "university 

libraries" or "college library" or "college libraries" ) AND TS=student*. Tak szeroko skonstruowana 

instrukcja miała pozwolić na zidentyfikowanie wszystkich artykułów poruszających tematykę bibliotek 

akademickich w kontekście potrzeb i oczekiwań korzystających z niej studentów. Celowo w instrukcji 

nie umieściłam terminów związanych z technologiami cyfrowymi – istnieje zbyt wiele określeń, które 

mogłyby być użyte w tym znaczeniu. Dlatego zdecydowałam, że zostaną one wyodrębnione na 

podstawie przeglądania wyników tak sformułowanej kwerendy. Dodatkowo ograniczyłam zasięg 

chronologiczny do 5 ostatnich lat. Wyszukiwanie dało rezultat w postaci 328 artykułów, z których na 

podstawie analizy treści wybrałam 80 publikacji, które dotyczyły bibliotek akademickich i 
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wykorzystania technologii cyfrowych w kontekście potrzeb studentów. Przeprowadzona analiza 

pozwoliła mi na wyłonienie głównych zagadnień, które odzwierciedlają obszary prowadzonych badań:  

• korzystanie ze zbiorów elektronicznych, 

• dostęp do oferty biblioteki online, 

• komunikacja z użytkownikami, 

• działalność edukacyjna bibliotek. 

Efektywne wykorzystanie zbiorów elektronicznych to problem, który zajmuje wielu badaczy. 

W przypadku studentów badania skupiają się przede wszystkim wokół tematu przyczyn zbyt rzadkiego 

(w mniemaniu bibliotekarzy) korzystania ze zbiorów: braku wiedzy o zbiorach, braku umiejętności 

docierania do nich i korzystania, preferowania formatów drukowanych, jako bardziej sprzyjających 

korzystaniu w celach edukacyjnych. Obiegowo powtarzane obawy, że wkrótce e-zbiory zastąpią zbiory 

tradycyjne, nie znajdują potwierdzenia w analizowanych tekstach. W kontekście tych obserwacji, tym 

ważniejszym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków dostępu do zbiorów i usług online. 

Jak pokazały badania studenci nie są zainteresowani wykorzystaniem smartfonów w tym celu. 

Pozostałe publikacje w tym wątku w większości miały charakter badań technicznej użyteczności stron 

internetowych w wersji desktopowej bądź konkretnych rozwiązań dostępu/wyszukiwania treści. W 

tym świetle widać ważność badań, które przeprowadziliśmy wśród studentów (artykuł nr 3). Jeśli 

chodzi o wątek komunikacji z użytkownikami, przystępując do pisania artykułu oczekiwałam, że 

powszechne korzystanie przez studentów z mediów społecznościowych czy innych sposobów 

komunikacji cyfrowej przełoży się również na interakcje z biblioteką. W związku z tym zaskakująca była 

potwierdzona przez badania w różnych krajach niechęć studentów do korzystania z cyfrowych 

sposobów komunikacji z biblioteką. Media społecznościowe traktowane są przez nich jako swoista 

„tablica ogłoszeń”, której zaletą jest możliwość personalizacji, lecz potencjał interaktywnej 

komunikacji nie jest widziany jako użyteczny. Z kolei analiza publikacji dotyczących działalności 

edukacyjnej bibliotek pokazuje, że nowe technologie stwarzają całe spektrum możliwości, jeśli chodzi 

o ciekawe i angażujące pomysły na szkolenia, a biblioteki wykorzystują je w coraz większym stopniu. 

Podsumowując wśród przeanalizowanych artykułów nie było publikacji, w których wyniki badań stały 

się podstawą do teoretycznej refleksji nad rolą, misją biblioteki w zmieniającym się środowisku. 

Większość prac zawierała praktyczne rekomendacje dotyczące usprawnienia działalności bibliotek 

akademickich. W konsekwencji można stwierdzić, że powszechne wykorzystywanie technologii 

cyfrowych w dużym stopniu zmieniło funkcjonowanie bibliotek akademickich, lecz zmiany te, z 

perspektywy potrzeb studentów, nie mają charakteru rewolucyjnego. Dokonana analiza 

piśmiennictwa pozwoliła uwidocznić jedną tendencję wspólną dla oczekiwań użytkowników w różnych 
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sferach działalności biblioteki: przygotowania zbiorów, edukacyjnej, komunikacji, czy nowych usług. 

Konieczność personalizacji tych wszystkich działań w stosunku do oczekiwań konkretnych grup 

studentów (a czasami nawet jednostek) i wychodzenia z metaforycznych „murów biblioteki”, aby 

świadczyć usługi w taki sposób i tam, gdzie tego oczekuje użytkownik.  

Publikacja, która zamyka cykl, to The Role of Academic Libraries in Scholarly Communication: A 

Meta-Analysis of Research. Moim celem było prześledzenie ważnych w kontekście potrzeb środowiska 

naukowego obszarów działalności bibliotek akademickich – wyjątkowo istotnych lub wymagających 

daleko idących zmian – aby w następnym kroku odpowiedzieć na pytanie w jakich obszarach i w jaki 

sposób biblioteki akademickie mogą wspierać uczestnictwo pracowników uczelni w komunikacji 

naukowej. Wychodząc z podobnych założeń, jak w przypadku badań opisanych w Students’ 

Information Needs and Digital Technologies in Academic Libraries, przyjęłam analogiczną metodę 

doboru piśmiennictwa, wyszukując publikacje odpowiadające instrukcji TS= ("academic library" OR 

"academic libraries" OR "university library" OR "university libraries" OR "college library" OR "college 

libraries") AND TS=(scholars OR scientists OR faculty OR researchers OR academics). W tym wypadku 

jednak moje zainteresowanie nie było ograniczone do tematu technologii cyfrowych. Zmiany w 

sposobie prowadzenia prac badawczych w ostatnich latach, które są wynikiem między innymi 

technologii cyfrowych, są tak daleko idące, że trudno byłoby jednoznacznie wyróżnić ten obszar. Wśród 

odnalezionych pozycji, 51 dotyczyło wspierania przez biblioteki działań naukowców i te poddałam 

analizie treści, która pozwoliła na wyróżnienie głównych zagadnień:  

• ogólnego podejścia naukowców i bibliotekarzy do współpracy,  

• opisów współpracy podejmowanej w ramach projektów badawczych pomiędzy naukowcami i 

bibliotekarzami,  

• udostępniania zbiorów zgodnych z potrzebami naukowców,  

• pomocy w zakresie zarządzania danymi gromadzonymi w procesie badawczym,  

• pomocy w zakresie wyboru właściwej strategii wydawniczej. 

Kwestią najszerzej dyskutowaną w analizowanych publikacjach był rodzaj wsparcia, jakiego 

bibliotekarze mogą udzielić, uczestnicząc bezpośrednio w projektach badawczych. Należy zauważyć, 

że stanowiska na ten temat są bardzo różnorodne, zarówno naukowców, jak i bibliotekarzy: od opinii, 

że bibliotekarze powinni pozostać przy tradycyjnych formach aktywności, ograniczając wspieranie 

badań naukowych do udostępniania właściwych kolekcji, do stwierdzeń o dużej przydatności 

aktywnego uczestniczenia bibliotekarzy w całym procesie badawczym. Widać, że wcześniejsze 

indywidualne doświadczenia współpracy mają silny wpływy na przyjmowane w tym względzie 

podejście. Opisane w artykułach projekty angażujące bibliotekarzy w badania wydają się korzystne dla 
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obu stron, lecz tu również widać, że sukcesem kończyła się ta współpraca, która była spersonalizowana 

i dostosowana do obopólnych wymagań: zarówno, jeśli chodzi o stopień współpracy, jak i obszary. Jeśli 

chodzi o udostępnianie zbiorów, temat zdominowało wykorzystanie zbiorów elektronicznych. Inaczej 

niż było to jeszcze kilka lat wcześniej przeważały głosy o wysokiej przydatności taki zasobów, również 

dla humanistów, chociaż zbiory drukowane, przede wszystkim książki, nadal są powszechnie 

wykorzystywane. W publikacjach podkreślano powszechne sięganie przez naukowców do zasobów 

cyfrowych, niekoniecznie subskrybowanych przez bibliotekę, ze względu na łatwość i szybkość 

dostępu. Całkowicie nowym obszarem, który przyciąga wiele uwagi, jest wsparcie naukowców w 

zakresie gromadzenia, przechowywania i ewentualnego udostępniania danych zebranych w procesie 

badawczym. Jak pokazują badania w większości wypadków jest to nowe wyzwanie dla naukowców, 

którym brakuje kompetencji i/lub czasu, aby zadbać o właściwe przechowywanie i/lub udostępnianie 

danych badawczych. Z tego powodu jest to obszar, w którym pomoc bibliotekarzy mogłaby być 

wyjątkowo przydatna. Przemianom podlega ostatnio również proces publikowania badań: z jednej 

strony jest on determinowany koniecznością osiągania wysokich parametrów oceny bibliometrycznej, 

z drugiej zmieniającą się sytuacją na rynku wydawniczym – zagadnieniami związanymi z polityką Open 

Access, aktywnością tzw. predatory journals, etc. W tych kwestiach bibliotekarze dysponują, lub mogą 

dysponować, wiedzą ekspercką, która również w znaczący sposób mogłaby wesprzeć pracę 

naukowców. Spojrzenie na całokształt obserwacji obecnych w analizowanych tekstach wyraźnie 

ukazuje, że mamy do czynienia z głębokimi przemianami i redefiniowaniem roli biblioteki akademickiej 

we wspieraniu badaczy. Z jednej strony naukowcy oddalają się od bibliotek, korzystając z publikacji 

zdalnie albo poza ich zasobami bibliotecznymi. Z drugiej zaś strony zmiany procesu komunikacji 

naukowej, w dużej mierze spowodowane rozwojem informacyjnych technologii cyfrowych, poszerzyły 

możliwości biblioteki o udział w projektach badawczych, komunikacji naukowej jako partnera 

mającego do zaoferowania specjalistyczną wiedzę, niezbędną na wielu etapach. Jak podkreślam w 

artykule, czynnikiem kluczowym dla udanego włączenia się w ten nurt działań jest świadczenie usług 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb jednostek, czy też nawet konkretnych projektów 

badawczych. Ważnym elementem, który systematyzuje opisane tu konstatacje, jest stworzone przeze 

mnie zestawienie różnego rodzajów form wsparcia procesu badawczego, które były przytaczane w 

analizowanych tekstach przyporządkowanych do poszczególnych etapów procesu komunikacji 

naukowej. Pozwala to na spojrzenie na możliwości działań bibliotek akademickich oraz kształcenie 

bibliotekarzy z nowej perspektywy.  

Uważam, że w powyższym cyklu udało mi się zarysować zmieniającą się rolę bibliotek 

akademickich oraz określić, w jakim stopniu te zmiany powodowane są upowszechnieniem 



17 

 

informacyjnych technologii cyfrowych. Sytuację starałam się przedstawić z perspektywy 

użytkowników: naukowców i studentów oraz bibliotekarzy. Analizę oparłam o własne badania 

empiryczne, wykorzystując metody jakościowe, ilościowe oraz okulograficzne oraz przyjmując szerszą 

perspektywę w oparciu o stan badań dotyczących tych zagadnień. Sądzę, że prace zawarte w 

niniejszym cyklu pokazują w nowym świetle zadania i miejsce biblioteki w środowisku akademickim.   

 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

A. Omówienie pozostałych publikacji naukowych 

Omówienie pozostałych publikacji naukowych zacznę od ogólnego zarysowania moich 

osiągnięć naukowych: zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i 

trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – poz. 877 w Dzienniku Ustaw RP – 

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r., łączna liczba zdobytych przez mnie punktów z dotychczasowych 

publikacji naukowych wynosi 243 punktów, w tym  po doktoracie 223 punktów (Indeks Hirscha – h-

indeks: 3, i10-indeks: 1; liczba cytowań: 38 (dane na podstawie narzędzia Publish or Perish). Wersje 

cyfrowe publikacji są dostępne w repozytorium CEON, portalu Researchgate.net oraz w Mediotece 

(wcześniej Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej).  

Poza wskazanym powyżej cyklem publikacji naukowych będących podstawą do wystąpienia o 

wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, moje najważniejsze badania 

dotyczą zachowań informacyjnych różnych grup użytkowników.   

Badania zachowań informacyjnych – taki jest tytuł opartej na mojej rozprawie doktorskiej 

monografii, która była dla mnie początkiem prac badawczych dotyczących tej tematyki. Część 

teoretyczna monografii to analiza modeli zachowań informacyjnych pod kątem ich użyteczności w 

prowadzeniu badań zachowań informacyjnych naukowców, jednakże ze względu na szeroką 

perspektywę, którą przyjęłam, obrazuje ona najważniejsze osiągnięcia badań w zakresie zachowań 

informacyjnych niezależnie od ich kontekstu. Takie badania w ostatnich latach były prowadzone 

głównie zagranicą, a w literaturze polskiej na tamtą chwilę nie istniało wiele opracowań związanych z 

tą tematyką. Ta praca uświadomiła mi istotność prowadzenia badań dedykowanych specjalnym 

grupom użytkowników i ich potrzebom, co jak opiszę poniżej, znalazło odzwierciedlenie w 

prowadzonych przeze mnie badaniach. Inną pracą o charakterze ogólnym i wytyczającym ramy 

prowadzenia badań jest artykuł napisany wspólnie z dr hab. Małgorzatą Kisilowską i dr Justyną 
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Jasiewicz Relationality Is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential 

Applications (publikacja postdoktorska). Jest on wynikiem kilku prowadzonych przez nas projektów 

badawczych (opisanych w raportach Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz 

metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ oraz 

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych) i prezentuje proponowane przez nas podejście do badań oraz 

realizacji wyzwań edukacyjnych związanych z kompetencjami cyfrowymi. Według przedstawionych w 

artykule założeń, na korzystanie z technologii cyfrowych należy patrzeć z perspektywy szerszej niż 

umiejętność realizacji konkretnych zadań za ich pomocą.  Punktem wyjścia do stworzenia ramowego 

katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych była teoria relacji pomiędzy klasami społecznymi 

Pierre’a Bourdieu oraz postulowane przez Jana van Dijka rozumienie motywacji jako elementu 

determinującego korzystanie z technologii cyfrowych. Artykuł pokazuje konieczność prowadzenia 

badań zachowań informacyjnych, korzystania z technologii cyfrowych z uwzględnieniem specyfiki 

konkretnych grup użytkowników informacji. Badania przedstawione w moim dorobku naukowym 

pokazują moje dążenia do spełnienia tych postulatów. 

W ostatnim czasie szczególnie interesują mnie zagadnienia zachowań informacyjnych 

związanych z korzystaniem z kultury. Ten temat jest podjęty w publikacji Dostęp to za mało… Usługi 

cyfrowe w instytucjach kultury… (publikacja postdoktorska) napisanej wspólnie z dr hab. Małgorzatą 

Kisilowską i dr Justyną Jasiewicz, gdzie analizujemy, jak wyglądają nawyki młodzieży związane z 

obecności technologii cyfrowych w ich życiu i jak na tym tle kształtują się możliwości dotarcia do nich 

z ofertą cyfrowych zasobów kultury. Badanie przeprowadzono na niewielkiej grupie respondentów, 

lecz jego metodologia (dwa badania fokusowe + eksperyment) pozwoliła na uzyskanie ciekawych 

wyników. Oprócz rekomendacji dotyczących sposobu przygotowywania oferty cyfrowych zasobów 

kultury, były one dla nas podstawą pogłębionej refleksji, którą podjęłyśmy z dr hab. Małgorzatą 

Kisilowską, na temat ważności wpływu czynników afektywnych na zachowania informacyjne związane 

z uczestniczeniem w kulturze. Przygotowałyśmy na ten temat prezentację (opisaną w części 5D 

Autoreferatu) oraz artykuł, którego nie wykazuję w dorobku, ponieważ nie jest jeszcze opublikowany, 

lecz został już zaakceptowany do druku w czasopiśmie Information Research, (JCR, lista A MNiSW). 

Opisałyśmy tam stworzony przez nas model zachowań informacyjnych odzwierciedlający uczestnictwo 

w kulturze, w którym kluczową rolę odgrywają czynniki afektywne. Zagadnieniami korzystania z 

zasobów kultury zajęłam się również w publikacji Działalność lokalnych instytucji kultury na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych (publikacja postdoktorska), analizując przez pryzmat teorii zachowań 

informacyjnych najlepsze praktyki instytucji kultury mające na celu zwiększenie poziomu kompetencji 
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cyfrowych. Byłam również wraz z prof. dr hab. Elżbietą B. Zybert redaktorem naukowym monografii 

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego (publikacja postdoktorska). 

Innym aspektem moich badań było spojrzenie na potencjał placówek szkolnych w kontekście 

kształtowania zachowań informacyjnych dzieci – podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. Publikacja 

School Librarians’ Attitudes Towards Teaching Information Literacy (publikacja postdoktorska) zawiera 

opis badań przeprowadzonych wraz z Vincasem Grigas i Romą Fedosejevaitė w Polsce i na Litwie wśród 

bibliotekarzy liceów prowadzących szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów (badanie 

sondażowe, rozesłano zaproszenia do 500 szkół, uzyskano 230 prawidłowo wypełnionych ankiet). 

Badaliśmy nastawienie emocjonalne bibliotekarzy, jak i treści, na które kładą nacisk w czasie szkoleń. 

Bibliotekarze są pozytywnie nastawieni do obowiązków edukacyjnych (szczególnie bibliotekarze 

polscy), a w swoich działaniach kładą nacisk na naukę znajdowania informacji. Kwestie takie jak ocena, 

analiza krytyczna, wykorzystanie wyników dużo rzadziej jest przez nich nauczane – w świetle wyników 

tym obszarom, w obecnych czasach określanych czasami jako „post-truth era”, należałoby poświęcić 

więcej uwagi. Badanie chcemy obecnie poszerzyć i wraz z kolegami z Węgier jesteśmy w trakcie 

przeprowadzania badań ankieterskich, które tym razem obejmą nauczycieli z 3 krajów (Polski, Litwy i 

Węgier) i pogłębią kwestie nauczania kompetencji cyfrowych. Obecnie przeprowadziliśmy weryfikację 

przygotowanego narzędzia badawczego wśród nauczycieli litewskich, a wyniki zostały opisane w 

artykule Secondary School Teachers’ Attitudes to Information Literacy: a Study of a Questionnaire 

Validity (publikacja postdoktorska). Temat nauczania młodzieży poruszony jest także w publikacji 

Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej (publikacja postdoktorska), która jest 

wynikiem projektu badawczego, którym kierowałam (w projekcie uczestniczyły dr hab. Małgorzata 

Kisilowska i dr Justyna Jasiewicz, jest wynikiem współpracy z Fundacją Orange). Badałyśmy możliwości 

wprowadzenia do szkół podstawowych dodatkowych kursów podnoszących kompetencje cyfrowe – 

zarówno uczniów, jak i nauczających, w szczególności nastawienie nauczycieli do tego rodzaju 

inicjatywy. W przypadku tego projektu można pochwalić się znakomitym wykorzystaniem wyników 

(społeczne wdrożenie), ponieważ przedstawione rekomendacje, jak również trwająca do dziś 

współpraca ekspercka, przyczyniły się do stworzenia programu MegaMisja, którego kolejne edycje 

cieszą się dużym zainteresowaniem placówek szkolnych. Wyniki badań dotyczących korzystania z 

technologii cyfrowych w szkołach zawiera też raport Nowe media w polskiej szkole (raport 

postdoktorski, badania pod kierownictwem dr Justyny Jasiewicz). Było to badanie, w  którym 

diagnozowaliśmy, w jakim stopniu nauczyciele używają technologii cyfrowych w praktyce 

dydaktycznej.  
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Bardzo interesującym zagadnieniem są też badania zachowań informacyjnych osób 

pracujących w biznesie: małych i średnich przedsiębiorców. Nawiązując do wcześniej przedstawionej 

koncepcji katalogu cyfrowych kompetencji informacyjnych, wraz z dr hab. Małgorzatą Kisilowską i dr 

Justyną Jasiewicz w artykule Complex and Multivariable: Methodology of Exploring Digital Literacy and 

Training Needs Within the Polish SME Sector (publikacja postdoktorska) przedstawiamy doświadczenia 

i wnioski dotyczące sposobów badania zachowań informacyjnych tej grupy, uzyskane w czasie 

ogólnopolskiego projektu badawczego przeprowadzanego na zlecenie Google Poland. Szczególnie 

istotne okazało się takie prowadzenie badań, aby uzyskać wiedzę na temat subiektywnych, 

indywidulanych doświadczeń respondentów, ich sytuacji, które w kluczowy sposób wpływały na ich 

zachowania informacyjne i wykorzystywanie technologii cyfrowych. 

Wraz z dr Andriusem Suminas prowadzimy też badania nad zachowania informacyjnymi 

młodych ludzi związanymi z polityką. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi (2014 na Litwie, 2015 

w Polsce) zbieraliśmy dane w wśród studentów na temat tego, w jaki sposób zdobywają informacje na 

temat polityki i jak je wykorzystują (metoda Paper & Pen Interviewing, zebraliśmy 412 ankiet wśród 

litewskich respondentów i 430 wśród polskich). W chwili obecnej wyniki litewskiej części badań 

opublikowane są w artykule Political Information Sources For Young Citizens: A Case Study Of 

Lithuanian Youth Information Behavior (publikacja postdoktorska). Na podstawie zebranych informacji 

widać potwierdzenie zakładanej wcześniej dominacji cyfrowych źródeł informacji (portali, a w 

szczególności mediów społecznościowych), widać też jednak, że mimo deklarowanego przez 

respondentów zainteresowania wyborami, nie wykorzystują oni praktycznie wcale potencjału do 

interaktywnego angażowania się za pomocą tych kanałów informacji, a pozostają przy biernym 

odbiorze. Nasze badania w tym obszarze są kontynuowane. 

Wśród mojego dorobku są jeszcze inne, różnorodne tematycznie publikacje. Ewaluacja 

efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych - wybrane parametry ocen (publikacja 

postdoktorska) to analiza stosowanych w badaniach sposobów oceny jakości systemów 

wyszukiwania, które jednak, jak pokazuję, nie znajdują zastosowania przy ocenie wyszukiwania z 

perspektyw użytkownika – tymi zagadnieniami zajmowałam się w swojej pracy doktorskiej. Ponadto 

wśród moich publikacji znajdują się 3 publikacje (2 postdoktorskie i 1 przedoktorska), które 

dokumentują moje zainteresowanie tematem reformy szkolnictwa wyższego oraz 2 publikacje 

postdoktorskie będące wynikiem udziału w grancie dotyczącym pośrednictwa bibliotek publicznych 

w relacjach państwo-obywatel. Spośród publikacji przeddoktorskich warto wspomnieć o artykułach 

Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce oraz Strategia, 

heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Przedstawiłam w nich kwestie związane z 



21 

 

wyszukiwaniem w źródłach cyfrowych niepodejmowane w tamtym czasie przez polskie 

piśmiennictwo – publikacje te są bardzo użyteczne na zajęciach dydaktycznych ze studentami. Z kolei 

artykuł Bibliologiczne wsparcie w sieci (publikacja przeddoktorska) to analiza narzędzi cyfrowych, które 

mogą być użyteczne dla badaczy zajmujących się bibliologią.  

Chcę również podkreślić, iż część moich publikacji ukazała się w języku angielskim, w 

międzynarodowych czasopismach, co jest wynikiem moich dążeń, aby aktywnie włączyć się w 

międzynarodowy proces komunikacji naukowej, uzupełniając ją o polską perspektywę (czy też 

środkowoeuropejską, biorąc pod uwagę badania prowadzone z Kolegami z Litwy czy Węgier), która w 

przypadku badań zachowań informacyjnych nie była dotąd szeroko reprezentowana. 

B. Wybrane projekty badawcze 

W ostatnich latach kierowałam i uczestniczyłam w kilkunastu projektach badawczych, w 

niniejszym autoreferacie szerzej prezentuję, te które były szczególnie istotne z punktu widzenia moich 

zainteresowań badawczych (pełną listę zawarłam w Wykazie dorobku, punkt 2 I). W tej części 

autoreferatu przedstawię projekty, które uzyskały wsparcie finansowe instytucji nauki, organizacji 

pozarządowych bądź podmiotów gospodarczych.  Najpierw przedstawię projekty, którymi kierowałam, 

następnie granty międzynarodowe, aby później omówić projekty o zasięgu krajowym. 

Jako wykonawca lub/i ekspert brałam udział w czternastu projektach badawczych. Projekty 

te, realizowane przy wsparciu finansowym różnych organizacji i instytucji – poczynając od Narodowego 

Centrum Nauki, poprzez organizacje pozarządowe, aż po przedsiębiorstwa – miały charakter 

poznawczy i były prowadzone zachowaniem najwyższych standardów pracy badawczej. Projekty były 

nierzadko bezpośrednim lub pośrednim efektem mojej współpracy z szerokim otoczeniem Uczelni 

(opisanej w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu). Ich ostatecznym wynikiem były ekspertyzy (opisane, 

wraz ze wskazaniem procentowego udziału w powstaniu dokumentów, w punkcie 5 G niniejszego 

Autoreferatu oraz wykazane w punkcie III M Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz merytoryczne 

wsparcie działań prowadzonych przez instytucje finansujące. 

Młodzi, edukacja, kultura w cyfrowym świecie. Zasoby cyfrowe Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego jako element oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów to projekt realizowany pod 

moim kierownictwem przez pracowników WDIB (umowa z 8 listopada 2016 r., kwota dofinansowania 

30 tys. zł., realizacja listopad 2016 – styczeń 2017). Na podstawie zogniskowanych wywiadów 

grupowych staraliśmy się ustalić, jak wygląda obecność technologii cyfrowych w zachowaniach 

informacyjnych młodzieży i jej potencjał w kontekście zwiększenia poziomu uczestnictwa w kulturze. 
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Wynikiem naszych prac był raport pt. Młodzi, edukacja, kultura w cyfrowym świecie. Zasoby cyfrowe 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego jako element oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów, w którym 

zawarliśmy również przegląd najlepszych praktyk instytucji kultury na świecie oraz rekomendacje w 

zakresie pogłębienia zaangażowania kulturalnego młodzieży. Rezultaty były prezentowane na dwóch 

konferencjach naukowych (w tym  ISIC 2018 – The Information Behaviour Conference) oraz zawarte w 

dwóch publikacjach naukowych (Emotions, experience, identity – motivations of the teens’ information 

behaviour in the area of culture, praca w druku, zatwierdzona do publikacji w Information Research 

[JCR List, IF, Lista A MNiS], Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników – artykuł 

w pracy monograficznej). 

Kierowałam również projektem MegaMisja (umowa z 27 sierpnia 2015 r., kwota 

dofinansowania 66 tys. zł, realizacja 2015 r.) w ramach merytorycznego wsparcia działań Fundacji 

Orange. Projekt realizowany był przez pracowników ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej i 

Studiów Bibliologicznych UW oraz ekspertów Centrum Cyfrowego. Celem badania było poznanie 

uwarunkowań prowadzenia kursów podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów w 

polskich szkołach. Wynikiem badań był raport MegaMisja. Raport otwarcia, rozdział w monografii 

Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej, oraz ekspertyzy przygotowane na 

zlecenie Fundacji Orange, rezultaty były też przedstawione na konferencji naukowej (Toruń 2016).  

W 2015 roku kierowałam również projektem Taksonomia funkcjonalnych kompetencji 

cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z 

pokolenia 50+ realizowanym przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, którego celem było wsparcie 

działań aktywizujących włączanie cyfrowe ludzi z pokolenia 50+ przez Stowarzyszenie "Miasta w 

Internecie" (umowa z dnia 14 listopada 2014, kwota dofinansowania 31 tys. zł, realizacja 2015 r.). 

Zespół badawczy obejmował ekspertów Centrum Cyfrowego oraz pracowników naukowych 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Uniwersytetu w 

Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rezultatem prac 

przedstawionych w raporcie był katalog kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, który w 

kolejnych badaniach był dla nas punktem wyjścia do opracowania ogólnego modelu funkcjonalnych 

kompetencji cyfrowych (artykuł Relationality is the Key: The Family of Digital Competencies’ 

Catalogues and their Potential Applications) i jego wariancji dedykowanej małym i średnim 

przedsiębiorcom (artykuł Complex and Multivariable: Methodology of Exploring Digital Literacy and 

Training Needs within the Polish SME Sector). 
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W chwili obecnej uczestniczę w grancie The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere 

(ALMPUB, nr grantu 259052, źródło finansowania Norwegian Research Council, KULMEDIA Program, 

kwota dofinansowania 15 mln NOK), projekcie koordynowanym przez Department of Archivistics, 

Library, and Information Science, Oslo Metropolitan University (OsloMet). We współpracy z ośrodkami 

Norwegian Institute for Urban and Regional Research, University of Tromsø – The Arctic University of 

Norway, University of Copenhagen - Royal School of Library and Information Science (Dania), Uppsala 

University (Szwecja), Potsdam University of Applied Sciences (Niemcy), HTW Chur – University of 

Applied Sciences (Szwajcaria), National Library of Hungary (Węgry), Department of Library and 

Information Science (LIS), University of Iceland (Islandia) badamy rolę bibliotek publicznych, muzeów i 

archiwów jako instytucji publicznych w czasach rozwoju technologii cyfrowych. Wyniki badań 

przedstawione będą w monografii opublikowanej przez Walter de Gruyter GmbH. 

W roku 2015 uczestniczyłam w grancie Academic Careers Understood through Measurement 

and Norms (ACUMEN): Analysis of emerging reputation mechanisms for scholars  (Grant Agreement 

266632, Contract 154244-2014 A08-GB, European Commission 7th Framework, kierownik projektu: 

prof. Paul Wouters) dotyczącym wykorzystania możliwości technologii cyfrowych przez młodych 

badaczy do budowy reputacji naukowej.  

Jeśli chodzi o projekty krajowe, w roku 2015 byłam członkiem zespołu badawczego 

Internetowe Rewolucje. Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm (projekt badawczy realizowany 

przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, umowa z 21 września 2015 r., kwota dofinansowania 102 tys. 

zł, merytoryczne wsparcia działań Google Poland, kierownik: Katarzyna Zaniewska), który na podstawie 

badań jakościowych prowadzonych na terenie całej Polski badał wykorzystanie technologii cyfrowych 

przez pracowników małych przedsiębiorstw. W latach 2014 -2015 uczestniczyłam w projekcie Analiza 

doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji 

cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2 (projekt badawczy na 

zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju realizowany przez konsorcjum Warszawskiego Instytutu 

Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowego Projekt: Polska;  umowa z sierpnia 2014 r., kwota 

dofinansowania 260 tys. zł, kierownicy:  dr Alek Tarkowski, dr Justyna Jasiewicz i Sonia Buchholtz) 

dotyczącym przygotowania strategii efektywnego rozwijania kompetencji cyfrowych w odparciu o 

dotychczasowe doświadczenia polskie i zagraniczne. W 2013 brałam udział w projekcie Kompetencje 

cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym – diagnoza (grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

priorytetu Obserwatorium Kultury, nr 9074/13/DMP, kwota dofinansowania 143 tys. zł, kierownik 
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projektu: dr Justyna Jasiewicz), w którym badaliśmy nauczycieli szkolnych, ich wykorzystanie i 

nastawienie do technologii cyfrowych w pracy dydaktycznej. W latach 2011-2013 byłam wykonawcą 

w grancie e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług 

publicznych” (grant NCN 2011/03/D/HS2/01124, kwota dofinansowania 221 tys. zł kierownik projektu: 

Mariusz Luterek) dotyczącym pośredniczenia w relacjach pomiędzy obywatelem a rządem bibliotek 

publicznych w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Publikacje powstałe w wyniku 

opisanych powyżej grantów zamieszczone są w punkcie 4. niniejszego autoreferatu.  

Warto tu jeszcze wspomnieć, że otrzymałam grant promotorski Narodowego Centrum Nauki 

(NN103 021137; kwota dofinansowania: 46550 zł, realizacja: 2009-2012) na projekt badawczy 

Wyszukiwanie w dokumentacyjnych systemach informacyjnych w świetle potrzeb środowiska 

akademickiego realizowany w ramach pracy nad rozprawą doktorską. 

Projekty badawcze, które uważam za istotne z punktu widzenia prowadzonych badań, a które 

nie uzyskały dedykowanego finansowania, omówię w punkcie 5D Autoreferatu Współpraca i kontakty 

międzynarodowe oraz ogólnopolskie. 

C. Współpraca i kontakty międzynarodowe oraz ogólnopolskie   

Wśród projektów naukowych, w których uczestniczę, warto wymienić wspomniany już przy 

okazji przygotowywanych publikacji, a obecnie realizowany projekt we współpracy z Vilniaus 

universitetas oraz Eszterházy Károly University (Research Group on School Pedagogy) dotyczący 

nauczania kompetencji cyfrowych w szkołach. W projekcie pełnię rolę osoby odpowiedzialnej za 

polską część badań. Na obecnym etapie projektu powstała już jedna publikacja (Secondary School 

Teachers’ Attitudes to Information Literacy: A Pilot Study of a Multinational Survey), a wyniki 

prezentowane były podczas European Conference on Information Literacy (Oulu 2017). Wcześniej, w 

2017 roku wspólnie z kolegami z Vilnius University prowadziliśmy badania wśród bibliotekarzy 

szkolnych, dotyczące ich podejścia do kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych (publikacja 

School Librarians’ Attitudes Towards Teaching Information Literacy oraz wystąpienie podczas 

European Conference on Information Literacy w Saint-Malo, 2017).  

Ważny projekt, którego rezultaty przedstawiam, jako wchodzące w skład w osiągnięcia 

naukowego, był wynikiem współpracy z Digital Media Lab z Vilniaus universitetas oraz bibliotekarzami 

akademickimi z Vilniaus universitetas. Badania, którymi kierowałam, dotyczyły różnych aspektów 

funkcjonowania bibliotek akademickich i potrzeb ich użytkowników i dały rezultat w postaci 4 

artykułów (w tym dwóch JCR List, IF, Lista A MNiSW] oraz 6 wystąpień na międzynarodowych 
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konferencjach (Katowice 2018, Vilnius 2017, Prague 2016, Warszawa 2016, Vilnius 2015, Warszawa 

2015).  

Prowadzę również projekt dotyczący wykorzystywania mediów społecznościowych przez 

media tradycyjne: prasę telewizję, radio. Badanie obejmuje porównanie danych zebranych z 3 krajów: 

Polski, Niemiec i Holandii, a w projekcie uczestniczą także badacze z Vilnius University oraz University 

of Twente (artykuł w opracowaniu). Wraz z Digital Media Lab z Vilnius University przygotowaliśmy 

również badanie dotyczące zachowań informacyjnych młodych ludzi poszukujących informacji 

związanej z polityką (artykuł Political Information Sources For Young Citizens: A Case Study Of 

Lithuanian Youth Information Behavior). 

Współpracę w ramach grantu  The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere opisałam 

już w punkcie 5B Autoreferatu, jest ona dla mnie bardzo istotna, gdyż obejmuje prowadzenie badań z 

naukowcami z Oslo Metropolitan University (OsloMet);, Norwegian Institute for Urban and Regional 

Research, University of Tromsø – The Arctic University of Norway, University of Copenhagen - Royal 

School of Library and Information Science (Dania), Uppsala University (Szwecja), Potsdam University 

of Applied Sciences (Niemcy), HTW Chur – University of Applied Sciences (Szwajcaria), National Library 

of Hungary (Węgry), Department of Library and Information Science (LIS), University of Iceland 

(Islandia). 

Współpracuję również z dr Lynn Silipigni Connaway (Director of Library Trends and User 

Research OCLC) oraz prof. Krystyną Matusiak (University of Denver), czego wynikiem między innymi 

było przygotowanie warsztatu Interdisciplinary Approaches to Research Methods in 

Information Behavior Studies w czasie ISIC 2018 – The Information Behaviour Conference. Z prof. 

Matusiak współpracowałam również przygotowując konferencję IFLA Satellite conference on Data 

Curator’s Roles and Responsibilities (szerzej zob. punkt D). 

Jeśli chodzi o współpracę w Polsce, najistotniejsza jest dla mnie ta podjęta w ramach zespołu 

Laboratorium Badań Medioznawczych UW, którego jestem członkiem. Laboratorium Badań 

Medioznawczych daje mi możliwości współpracy naukowej, jak również rozwijania moich umiejętności 

badawczych poprzez liczne szkolenia, w których uczestniczyłam, np. dotyczące stosowania metod 

biometrycznych, analizy medioznawczej w badaniach. Jestem również w stałej współpracy z Fundacją 

Nowoczesna Polska, m.in. w ramach projektu „Cyfrowa przyszłość” finansowanego przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Ministerstwo 

Cyfryzacji i Administracji byłam w zespole ekspertów opracowujących Katalog kompetencji 

medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014, a w latach 2015-2018 w komitecie głównym 

organizującym Wielki Turniej Edukacji Medialnej, przekształcony w 2016 w Olimpiadę Cyfrową. 
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Współpracuję jako ekspert z Fundacją Orange w ramach kolejnych edycji programu MegaMisja oraz 

innych akcjach mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci. W latach 2014-2016 byłam 

członkiem zespołu badawczego Centrum Cyfrowe: Projekt Polska i współpracowałam z ekspertami, 

przedstawicielami ośrodków naukowych oraz organizacji pozarządowych z całego krajów. Byłam też 

zaangażowana w prace nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 prowadzone przez 

Fundację Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa Wiedzy. 

Rozległą sieć międzynarodowej współpracy związanej z aktywnością dydaktyczną opiszę w 

punkcie 5F Działalność dydaktyczna.  

D. AKTYWNOŚĆ KONFERENCYJNA  

W okresie mojej dotychczasowej aktywności naukowo-badawczej uczestniczyłam w 23 

konferencjach naukowych jako prelegent (18 po obronie doktoratu), a w 11 jako organizator (5 razy 

jako sekretarz naukowy konferencji, 6 razy jako członek komitetu organizacyjnego). W autoreferacie 

skupię się jedynie na najważniejszych konferencjach ostatnich lat (pełna lista jest dostępna w Wykazie 

dorobku…, punkt 2 I), zacznę od opisania mojej aktywności jako organizatora konferencji.  

W 2018 roku wzięłam udział w organizowaniu prestiżowej konferencji „ISIC 2018 – The 

Information Behaviour Conference” jako członek ISIC2018 International Programme Committee 

recenzujący referaty zgłaszane na konferencję. W 2017 pełniłam funkcję sekretarza naukowego przy 

organizacji konferencji satelickiej IFLA „Data Curator’s Roles and Responsibilities: International and 

Interdisciplinary Perspectives”, w której uczestniczyli prelegenci z całego świata, m.in Lynn Silipigni 

Connaway (OCLC, President of the Association of Information Science & Technology ASIS&T). Reinhard 

Altenhöner (Berlin State Library), Sarah L. Shreeves (University of Miami Libraries). Jako sekretarz 

naukowy organizowałam również III Konferencję Naukową nt. "Nauka o informacji (informacja 

naukowa) w okresie zmian" Warszawa, 11-12 maja 2015, Ogólnopolską Konferencję Naukową 

"Książka - biblioteka - propaganda", Warszawa, 19-20 października 2009 oraz Ogólnopolską 

Konferencję Naukową „Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych”, 

Warszawa, 16-17 stycznia 2007 r. Wśród konferencji, w których brałam udział jako członek komitetu 

organizacyjnego, znajdują się: „IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznwaców: 

Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR”, 

Warszawa,  16-17 listopada 2018,  „Cyfrowe wyzwania”, Warszawa, 13 czerwca 2016, „Cyfrowe 

wyzwania”, Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.,  II Konferencja Naukowa nt. "Nauka o informacji 

(informacja naukowa) w okresie zmian", Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 r., „Promocja kulturowo-

informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji”, Paryż, 13-14 grudnia 
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2012,oraz I Konferencja Naukowa nt. „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, 

Warszawa, 4-5 kwietnia 2011.  

Do najważniejszych konferencji, w których brałam udział jako prelegent, zaliczam: „ISIC 2018 

– The Information Behaviour Conference”, w ramach której wraz z dr hab. Małgorzatą Kisilowską 

zaprezentowałyśmy referat Emotions, experience, identity – motivations of the teens’ information 

behaviour in the area of culture. Nasze badania dały nam podstawę do stworzenia nowego modelu 

zachowań informacyjnych odzwierciedlającego uczestnictwo w kulturze, w którym, jak stwierdzamy, 

kluczową rolę odgrywają czynniki afektywne. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem 

uczestników konferencji, czego dowodem jest przyznana nagroda Best contribution from hosting 

country.  W trakcie tej samej konferencji miałam przyjemność również poprowadzić wraz z dr Lynn 

Connaway (OCLC, President of the Association of Information Science & Technology ASIS&T), prof. 

Krystyną Matusiak (University of Denver) oraz dr Justyną Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski) panel 

Interdisciplinary approaches to research methods in information behavior studies, który również 

zdobył nagrodę jako panel, który cieszył się największym zainteresowaniem uczestników. W 2018 roku 

uczestniczyłam także w konferencji „Third International Conference on Communication & Media” 

organizowanej przez University of California, Berkeley, gdzie miałam okazję przedstawić badania 

dotyczące korzystania przez młodych ludzi ze źródeł informacji politycznej: Media as Sources of 

Political Information: Comparative Analysis of Young People's Behavior before Presidential Elections 

in Poland and Lithuania. Uczestniczyłam również w konferencji w Oulu „Information Literacy in 

Everyday Life - European Conference on Information Literacy”, gdzie przedstawialiśmy wyniki 

projektu prowadzonego wspólnie z węgierskimi i litewskimi kolegami: Secondary School Teachers’ 

Attitudes to Information Literacy: A Pilot Study of a Multinational Survey. Konferencja ta gromadzi 

międzynarodowe grono badaczy zainteresowanych kwestiami kompetencji cyfrowych i zachowań 

informacyjnych, dlatego uczestniczyłam również w jej edycji w 2017 roku w Saint-Malo „Workplace 

Information Literacy” prezentując dwa referaty: wraz z dr hab. Małgorzatą Kisilowską i dr Justyną 

Jasiewicz: Complex and Multivariable: Methodology of Exploring Digital Literacy and Training Needs 

within the Polish SME Sector oraz wraz z dr Vincasem Grigas i Romą Fedosejevaitė School Librarians’ 

Attitude towards Teaching Information Literacy. W roku 2016 również wzięłam udział w edycji tej 

konferencji w Pradze “Information Literacy: Key to an Inclusive Society”, prezentując referaty 

Affective Dimensions of Librarians as Educators (V. Grigas, A. Mierzecka, R. Fedosejevaitė) oraz 

Relationality is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and their Potential 

Applications (J. Jasiewicz, M. Kisilowska, A. Mierzecka). Ze względu na międzynarodowe grono 

badaczy, które uczestniczy w tej konferencji, udział w niej uważam za bardzo istotny, a dyskusje i 
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informacje zwrotne uzyskane w trakcie wystąpień pozwoliły na udoskonalenie prowadzonych badań. 

Z kolei na konferencjach w Katowicach („Zarządzanie Informacją w Nauce”, 2018), Wilnie („An 

Academic Library of Generation Z: Services, Spaces and Technologies”, 2015), oraz w Warszawie 

(„Cyfrowe Wyzwania”, 2016; „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, 2015) 

prezentowałam kolejne stadia projektu dotyczącego potrzeb użytkowników bibliotek akademickich. 

Na IV Konferencji Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” (Warszawa, 

2017) wraz z prof. M. Kisilowską oraz dr J. Jasiewicz  przedstawiałyśmy badania związane z  

korzystaniem  przez młodzież z cyfrowych źródeł informacji związanych z  kulturą (Dostęp to za mało… 

Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego 

a oczekiwania i kompetencje użytkowników). Z kolei wątek badań dotyczących kompetencji 

cyfrowych i edukacji szkolnej prezentowałam w czasie XIII Konferencji "Informatyka w Edukacji" 2016 

w Toruniu:  Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej (A. Mierzecka, J, Jasiewicz, 

M. Kisilowska) oraz podczas konferencji „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego 

czytelników/użytkowników” we Wrocławiu (2014):  Kompetencje  cyfrowe nauczycieli (A. Mierzecka). 

W 2013 roku na konferencji "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian" 

przedstawiłam referat Zachowania informacyjne humanistów - badanie potrzeb informacyjnych 

pracowników naukowych Wydziału Historycznego, a na konferencji w Paryżu („Promocja kulturowo-

informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji”)  zaprezentowałam 

wystąpienie Źródła informacji elektronicznej związane z tematyką emigracyjną . Pełną listę referatów 

przedstawionych na konferencjach zamieszczam w Wykazie dorobku naukowego. 

E. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  NA RZECZ ŚRODOWISKA  

Moja działalność organizacyjna na rzecz środowiska, poza opisaną powyżej aktywnością 

dotyczącą organizacji konferencji, obejmuje pełnienie funkcji sekretarza Interdyscyplinarnych 

Humanistycznych Studiów Doktoranckich (IHSD) od 2010 roku do chwili obecnej. Poza zwykłymi 

obowiązkami związanymi opieką na doktorantami, moim zadaniem było utworzenie szczegółowych 

zasad kształcenia IHSD, efektów kształcenia IHSD, programu i planu studiów oraz organizacja 

rekrutacji.  W latach 2012-2015 byłam sekretarzem Rady Naukowej IINiSB UW, a w latach 2011-2016 

członkiem Komisji Stypendialnej Doktorantów Wydziału Historycznego UW. Jestem również 

członkiem zespołu redakcyjnego Studiów Medioznawczych oraz recenzentem czasopisma Przegląd 

Biblioteczny oraz Magazyn Medioznawca. Należę do towarzystw naukowych International Society for 

Knowledge Organization oraz Association for Information Science & Technology.  
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F. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZUJĄCA NAUKĘ 

Omówienie swojej działalności dydaktycznej zacznę od aktywności w wymiarze międzynarodowym. 

Trzykrotnie byłam współorganizatorem Internationale Students’ Summer School  (Jarocin 2012, Jarocin 

2013, Kitten 2014), wydarzenia, w którym udział brali wykładowcy i studenci z Uniwersytetu 

Warszawskiego, Vilnaius Universitas, (Litwa), Fakultät III Medien Information Design, Hochschule 

Hannover (Niemcy), Saxion University for Profesional Education (Holandia), Sofia University "St. 

Kliment Ohridski"(Bułgaria).  

W roku 2013 uzyskałam grant Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji (grant numer FPL2-023-

2013, kwota dofinansowania 8540 euro) na organizację polsko-litewskiej Szkoły Letniej, seminarium 

Young Information Professionals For Mutual Understanding, której byłam koordynatorem. Celem 

projektu było zainicjowanie międzynarodowego dialogu, który prowadziłby do lepszego poznania 

kultur obu krajów, niwelowania stereotypów i pozytywnego kształtowania postaw z wykorzystaniem 

możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe. Studenci uczestniczyli w zajęciach, ale też sami 

byli twórcami warsztatów. Projekt oceniam jako duży sukces, czego dowodem była trwająca kilka lat 

współpraca studenckich kół naukowych. 

Zajęcia dydaktyczne prowadziłam też na zagranicznych uczelniach, w ramach programu 

Erasmus + Staff Mobility for Teaching:  

• 18-22.04.2016 r. Sofia, Bulgaria, Sofia University "St. Kliment Ohridski" Faculty of 

Philosophy kurs Information behaviour theory,  

• 18.11.2013-25.11.2013 Deventer, Holandia, Saxion University Of Applied Sciences, 

kurs Finding the right information – online search strategies, 

•  13.11.2012-18.11.2012, Hannover, Niemcy, Hochschule Hannover - University of 

Applied Sciences and Arts, Information needs, information users -  what do we know 

about them.  

Działalność dydaktyczną realizuję, prowadząc na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i 

Bibliologii zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, oraz studentów Erasmus. Prowadzone przeze mnie zajęcia pokrywają się z moimi 

zainteresowania badawczymi (m.in. kursy Psychologia zachowań informacyjnych, Użytkownicy 

informacji, Wyszukiwanie informacji online, Działalność informacyjna, Zachowania informacyjne, 

Strategie i metody wyszukiwania informacji, Funkcje bibliotek narodowych). Prowadziłam też kursy dla 

studiów doktoranckich (Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie), jak również szkolenia 

dla pracowników naukowych dotyczące wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy naukowej oraz 




