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A) PUBLIKACJE WCHODZĄCE  W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWEGO 

1. J. Jasiewicz, M. Kisilowska, A. Jupowicz-Ginalska  (2019), Biometric Tools in Information Science. The 

Example of an Information Literacy Study – A Holiday Planning Experiment. “Communications in 

Computer and Information Science” vol. 989. (monographic volume Information Literacy in Everyday 

Life: 6th European Conference ECIL 2019, Oulu, Finland, September 24-27 2018, Revised Selected 

Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 23-32. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r. 
recenzowana praca w języku innym niż polski, opublikowana w zagranicznym czasopiśmie 
naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, była szacowana na 5 p. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu celów badania (rozdział 1.), ramy 
konceptualnej (rozdział 2.1) oraz metodologii, jak również przeprowadzeniu części badań 
empirycznych, analizie i opisie wyników (rozdział 3.) oraz częściowym opracowaniu wniosków 
badania (rozdział 4.). Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

 
2. J. Jasiewicz (2018): Eyetracking i facetracking rękopisów iluminowanych. Potencjał zastosowania metod 

badań biometrycznych w bibliologii. „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 3 (27), s. 27-50. 

Czasopismo z listy B MNiSW, 5 p. 

 

3. J. Jasiewicz (2018), Stosowanie sondaży i wywiadów w obszarze library and information science. „Folia 

Toruniensia”, s. 151-171. 

Czasopismo z listy B MNiSW, 6 p. 

 

4. J. Jasiewicz (2018), Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie. „Przegląd Biblioteczny”, t. 86, z. 3, s. 

358-373. 

Czasopismo z listy B MNiSW, 9 p. 

 

5. J. Jasiewicz, A. Mierzecka, M. Kisilowska (2018), Complex and multivariable: Methodology of exploring 

digital literacy and training needs within the Polish SME sector. “Communications in Computer and 

Information Science” vol. 810 (monographic volume Information Literacy in the Workplace: 5th 

European Conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers. 

Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 322-331. 
Czasopismo indeksowane w DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r. 

recenzowana praca w języku innym niż polski, opublikowana w zagranicznym czasopiśmie 

naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, była szacowana na 5 p.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu ramy konceptualnej rozważań 

(rozdział 1.), częściowym opracowaniu metodologii badania (rozdział 3.), częściowej analizie 

wyników (rozdział 4.) i częściowym opracowaniu wniosków badania (rozdział 5.), napisaniu 

wstępnej wersji rozdziałów 1., 3., 4. oraz częściowej redakcji rękopisu. Mój udział procentowy 

szacuję na 40%. 

 

6. J. Jasiewicz (2018), Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne. „Studia 

Medioznawcze”, nr 2 (73), s. 117-129. 
Czasopismo z listy B MNiSW, 12 p. 

 

7. J. Jasiewicz (2018), Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część II. 

„Przegląd Biblioteczny” t. 86, z. 1, s. 16-32. 
Czasopismo z listy B MNiSW, 9 p. 

 

8. J. Jasiewicz (2017), Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część I. 
„Przegląd Biblioteczny”, t. 85, z. 4, s. 496-512. 

Czasopismo z listy B MNiSW, 9 p. 
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9. M. Kisilowska, J. Jasiewicz, A. Mierzecka (2016), Relationality Is the Key: The Family of Digital 

Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications. “Communications in Computer and 

Information Science”, vol. 676 (monographic volume Information Literacy: Key to an Inclusive Society). 

4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected 

Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 294-303 ; DOI: 10.1007/978-3-319-52162-6_29. 

Czasopismo indeksowane w DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r. 

recenzowana praca w języku innym niż polski, opublikowana w zagranicznym czasopiśmie 

naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, była szacowana na 5 p.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na częściowym opracowaniu ramy konceptualnej 

badania (rozdziały 1. i 2.)  częściowym opracowaniu metodologii (rozdział 3.) , częściowej analizie 

i interpretacji wyników (rozdział 4.1), częściowym opracowaniu wniosków badania (rozdział 5.) 

oraz współredakcji rękopisu. Mój udział procentowy szacuję na 35%. 

 

10. J. Jasiewicz (2014), Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu 

„Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników”. [W:] Nauka o informacji 

w okresie zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki. Red. B. Sosińska-Kalata, przy udziale M. 

Przastek-Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 243-253. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 r. autorstwo 

rozdziału w monografii szacowano na 4 p. 

 

C) OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO I  OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

Na osiągniecie naukowe składa się cykl 10 artykułów powiązanych tematycznie, pod wspólnym tytułem 

Interdyscyplinarny kontekst stosowania wybranych metod badawczych w bibliologii i informatologii. W 

zbiorze tym znajduje się sześć artykułów opublikowanych w czasopismach umieszonych w segmencie B listy 

czasopism punktowanych MNiSW, trzy artykuły współautorskie opublikowane w monograficznych tomach 

czasopisma “Communications in Computer and Information Science” oraz jedna publikacja w monograficznej 

pracy zbiorowej. Prace składające się na osiągnięcie naukowe łącznie dają 69 punktów. Połowa publikacji 

składających się na osiągnięcie naukowe została wydana poza ośrodkiem warszawskim, zaś trzy – w języku 

angielskim. Jednocześnie większość prac jest wynikiem mojej indywidualnej pracy badawczej: siedem artykułów 

stanowią opracowania przygotowane samodzielnie, trzy prace mają charakter współautorski. Ze względu na 

tematykę prac składających się na osiągnięcie naukowe, większość z nich została opublikowana w czasopismach 

z obszaru bibliologii i informatologii. Dwie prace zostały wydane w czasopismach medioznawczych, co w zamyśle 

miało stanowić swoisty pomost pomiędzy tymi pokrewnymi dyscyplinami.  

W tej części niniejszego Autoreferatu omawiam cel oraz wyniki badań będących podstawą opracowania 

publikacji naukowych składających się na osiągniecie naukowe pt. Interdyscyplinarny kontekst stosowania 

wybranych metod badawczych w bibliologii i informatologii. Wychodząc od zarysowania rozwoju koncepcji 

badań, przechodzę przez przedstawienie ich metodologii, do charakterystyki poszczególnych publikacji oraz 

podsumowania ich wyników.  

ROZWÓJ  KONCEPCJI BADAŃ  

Impulsem do podjęcia rozważań dotyczących interdyscyplinarnych zależności w zakresie stosowania metod 

badawczych w obszarze bibliologii i informatologii były trudności metodologiczne napotkane przeze mnie na 

etapie opracowania rozprawy doktorskiej. Już w tamtym okresie zainteresowałam się interdyscyplinarnymi  

związkami bibliologii i informatologii, szczególnie w zakresie stosowanych metod badawczych. Koncepcja ta 

dojrzewała przez pewien czas i dopiero szereg doświadczeń badawczych, popartych rozważaniami o charakterze 

akademickim oraz badaniami piśmiennictwa naukowego, ukształtowały we mnie przekonanie o konieczności 
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przeprowadzenia badań bezpośrednio dotyczących interdyscyplinarnego ujęcia rozwoju instrumentarium 

badawczego bibliologii i informatologii. W procesie tym kluczowe znaczenie miały trzy determinanty. Pierwszą z 

nich było z pewnością śledzenie rozwoju pola badawczego bibliologii i informatologii, ze szczególnym naciskiem 

na kwestie metodologiczne. Drugim czynnikiem był udział w licznych interdyscyplinarnych projektach 

badawczych, dotyczących problematyki użytkowania technologii cyfrowych. Trzecim zaś – ukończenie 

Podyplomowego Studium Badań Rynkowych i Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Poniżej pokrótce omawiam każdy z tych czynników, by ukazać ich wpływ na ukształtowanie koncepcji badania, 

którego wynikiem jest prezentowane osiągniecie naukowe.  

Kluczowy wpływ na rozwój koncepcji rozważań, dotyczących interdyscyplinarnego kontekstu stosowania 

wybranych metod badawczych w bibliologii i informatologii, miały wyniki próby śledzenia rozwoju pola 

badawczego dyscypliny, przede wszystkim w Polsce. W tym zakresie prowadziłam przede wszystkim przegląd 

bieżącego polskiego piśmiennictwa dyscypliny, uzupełniany przeglądem piśmiennictwa zagranicznego. Ze 

względu na charakter tej części niniejszego Autoreferatu nie wnikam tu w wyniki prowadzonego przeze mnie 

przeglądu. Chcę jedynie zaznaczyć, że w ramach tej grupy działań śledziłam przede wszystkim nowe prace na 

temat rozwoju pola badawczego dyscypliny1, które pozwalały mi uzupełniać obraz nakreślony w publikacjach 

wcześniejszych 2 . Oczywistym ich uzupełnieniem były prace zagraniczne 3 . Kluczowe znaczenie miały jednak 

publikacje poświęcone problemom metodologicznym dyscypliny4, w tym przede wszystkim artykuły autorstwa 

Heting Chu 5 . Przegląd literatury przedmiotu pozwalał mi śledzić zmiany w polu badawczym bibliologii i 

informatologii, zarówno w aspekcie tematycznym, jak również metodologicznym. Proces ten prowadził mnie do 

coraz intensywniejszego skupiania się na kwestiach metod badawczych, gdyż w swoich dociekaniach starałam się 

nie tylko uchwycić, jakie są obszary badawcze bibliologii i informatologii (tj. „co bada bibliologia i 

                                                                 
1 By wymienić najważniejsze: M. Górny: Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa. [W:] Nauka o informacji. Pod red. W. Babika. Warszawa, 
2016, s. 23–40. S. D. Kotuła: Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy. „Przegląd Biblioteczny” 2018, t. 86, z. 3, s. 358-
373. K. Migoń: Bibliologia wśród innych nauk. Koncepcje, realizacje, perspektywy. [W:] Bibliologia: problemy badawcze nauk 
humanistycznych. Pod red. D. Kuźminy. Warszawa, 2007, s. 13–24. B. Sosińska-Kalata: Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o 
informacji). „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2013, 51(2), s. 9–41. J. Woźniak-Kasperek: Z głównych problemów samoświadomości 
informatologii. [W:] Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice. Pod red. E. Gondek. Katowice, 2015, s. 139–157. 
2 By wymienić najważniejsze: S. Cisek: Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków, 2002. S. Cisek: Nauka o informacji na świecie w XXI 
wieku: badania metanaukowe. „Od Książki Dawnej Do Biblioteki Wirtualnej” 2009, nr. 1, s. 47–56. M. Dembowska: Informacja naukowa jako 
dyscyplina naukowa. [W:] Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa. Wybór prac. Red. M. Dembowska. Warszawa, 
1999, s. 164–178. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Red. B. Bojar. Warszawa: 
Wydawnictwo SBP, 2002. Słownik terminologiczny informacji naukowej. Red. M. Dembowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1979. 
3 By wymienić najważniejsze: N. Aharony: Library and Information Science research areas: A content analysis of articles from the top 10 
journals 2007-8. “Journal of Librarianship and Information Science” 2012, no. 44(1), pp. 27–35. F. Åström: Changes in the LIS research front: 
Time-sliced cocitation analyses of LIS journal articles, 1990-2004. “Journal of the American Society for Information Science and Technology” 
2007, no. 58(7), pp. 947–957. M. J. Bates: The invisible substrate of information science. “Journal of the American Society for Information 
Science” 1999, no. 50(12), pp. 1043–1050. B. Hjørland: Theoretical development of information science: A brief history. 2015. T. Saracevic: 
Information science. “Journal of the American Society for Information Science” 1999, no. 50(12), pp. 1051-1063. C. Zins: Knowledge Map of 
Information Science. “Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2007, 58(4), 526–535. 
4 By wymienić najważniejsze: S. Cisek: Metodologia jakościowa we współczesnej informatologii. Wybrane aspekty. „Przegląd Biblioteczny” 
2013, nr. 81, s. 299–309. Y. Chang, M Huang: A Study of the Evolution of Interdisciplinarity in Library and Information Science: Using Three 
Bibliometric Methods. “Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2012, no. 63 (1), pp. 22–33.  
V. Dent Goodman: Applying Ethnographic Research Methods in Library and Information Settings. “Libri” 2011, no. 61 (1), pp. 1–11. M. J. L. 
Freitas, L. Santiago Bufrem, S. M. Breda: Methodological Choices for Research in Information Science: Contributions to Domain Analysis. 
“Transinformacao” 2016, no. 28 (1), pp. 5–13. P. Hider, B. Pymm: Library & Information Science Research Empirical Research Methods 
Reported in High-profile LIS Journal Literature. “Library and Information Science Research” 2008, no. 30, pp. 108–14. Khoo, L. Rozaklis, C. 
Hall: A Survey of the Use of Ethnographic Methods in the Study of Libraries and Library Users. “Library and Information Science Research” 
2012, no, 34 (2), pp. 82–91. R. Tang: Evolution of the Interdisciplinary Characteristics of Information and Library Science. “Proceedings of the 
ASIST Annual Meeting” 2004, no. 41, pp. 54–63. J. Zhang, Y. Zhao, Y. Wang: A Study on Statistical Methods Used in Six Journals of Library and 
Information Science. “Online Information Review”, 2016, no. 40 (3), pp. 416–34. R. R. Powell: Recent Trends in Research: A Methodological 
Essay.”Library & Information Science Research” 1999, no. 21 (1), pp. 91–119. B. Stefaniak, M. Skalska-Zlat, S. Cisek: Metody badań w nauce 
o informacji. [W:] Nauka o informacji. Red. W. Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 89–122. B. M. Wildemuth: Applications of Social 
Research Methods to Questions in Information and Library Science. Westport: Libraries Unlimited, 2009. 
5 H. Chu, Q. Ke: Research Methods: What’s in the Name? “Library and Information Science Research” 2017, no. 39 (4), pp. 284–94. H. Chu: 
Research Methods in Library and Information Science: A Content Analysis. “Library and Information Science Research” 2015, no. 37 (1), pp. 
36–41. 
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informatologia”), ale również dostrzec, jakimi metodami adresowane są poszczególne problemy badawcze (tj. 

„jak bada bibliologia i informatologia”).  

Drugim czynnikiem było, jak wspomniałam, uczestnictwo – w roli kierownika czy też wykonawcy – w licznych 

projektach badawczych dotyczących przede wszystkim problematyki korzystania z mediów cyfrowych przez 

różne grupy użytkowników oraz ich kompetencji w tym zakresie. Projekty te miały zarówno charakter naukowy, 

jak również wdrożeniowy – wszystkie opisałam w punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu oraz wykazałam w 

punkcie II G Wykazu dorobku habilitacyjnego. By uniknąć zbędnego powielania tych opisów, w tym miejscu chcę 

zaznaczyć, że projekty te były prowadzone w duchu triangulacji. Podejście triangulacyjne było i jest mi bardzo 

bliskie. O jego niewątpliwych, moim zdaniem, zaletach pisze m.in. Uwe Flick: „Triangulacja zakłada prowadzenie 

badań przez kilku badaczy, przyjmujących różne podejścia do badanego zagadnienia lub – szerzej – stosujących 

różne sposoby odpowiadania na pytania badawcze. Te podejścia mogą być zakorzenione w różnych metodach 

i/lub perspektywach teoretycznych. Jedne i drugie są lub powinny być wzajemnie połączone. Oprócz tego 

triangulacją nazywamy łączenie różnych rodzajów danych osadzonych w różnych perspektywach teoretycznych. 

(…) Triangulacja (różnych metod lub rodzajów danych) ma w założeniu doprowadzić do uzyskania istotnej 

nadwyżki wiedzy. Przykładowo, triangulacja powinna przyczyniać się do wytworzenia wiedzy na kilku poziomach, 

dzięki czemu na każdym z nich możliwe staje się wyjście poza wiedzę dostarczaną przez jedno podejście, co 

pozwala podnieść jakość badań”6. Badania, w których uczestniczyłam – prowadzone we współpracy z dr hab. 

Anną Jupowicz-Ginalską, dr. hab., prof. SWPS Mirosławem Filiciakiem, dr Anną Buchner, dr. Dominikiem 

Batorskim, dr. Alkiem Tarkowskim, jak również Koleżankami i Kolegami z mojej macierzystej Katedry Badań nad 

Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury WDIB UW (wcześniej Zakład Bibliotekoznawstwa IINSB UW), zawsze 

zawierały komponent triangulacyjny, czy to na w zakresie konstrukcji zespołu badawczego, czy stosowania 

różnych metod badawczych. Doświadczenia zyskane podczas realizacji tych projektów były zatem polem 

rozwijania moich zainteresowań badawczych, zogniskowanych wokół problematyki kompetencji, a jednocześnie 

– impulsem do pogłębiania namysłu nad metodologią bibliologii i informatologii.  

Trzecim elementem, mającym istotne znaczenie w procesie kształtowania się koncepcji badań, był mój udział w 

Podyplomowym Studium Badań Rynkowych i Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Podjęcie w 2013 r. studiów podyplomowych było bezpośrednią odpowiedzią na bardzo silną potrzebę 

uzupełnienia wiedzy w zakresie metod badawczych. W wyniku uczestnictwa w Studium miałam okazję nie tylko 

pogłębić posiadane wcześniej umiejętności oraz zdobyć nowe narzędzia i kwalifikacje do prowadzenia pracy 

badawczej, ale przede wszystkim zbliżyć się ze swym przedmiotem badań do nauk społecznych. Poznanie 

inspirujących metodologicznie i merytorycznie badań, doprowadziło mnie do jednoznacznego przekonania, że 

problemy metodologiczne, w porównaniu z socjologią,  podejmowane na gruncie bibliologii i informatologii dość 

rzadko, są zagadnieniem ważnym dla dalszego rozwoju dyscypliny jako takiej. 

Splot wspomnianych powyżej, różnych w swej naturze czynników – refleksji akademickiej, doświadczenia 

projektowego oraz podnoszenia kwalifikacji – doprowadził mnie do podjęcia decyzji na temat skupienia się na 

problemie stosowania w obszarze bibliologii i informatologii metod badawczych zaczerpniętych z pokrewnych 

dyscyplin. Efektem prac w tym zakresie jest cykl publikacji naukowych składających się na osiągniecie naukowe 

pt. Interdyscyplinarny kontekst stosowania wybranych metod badawczych w bibliologii i informatologii. 

PRZEDMIOT ANALIZY 

Przedmiotem analizy prowadzonej w ramach badań, będących podstawą opracowania artykułów składających 

się na osiągnięcie naukowe, jest interdyscyplinarne ujęcie stosowania wybranych metod badawczych w obszarze 

bibliologii i informatologii. Skoncentrowałam się przede wszystkim na metodach badań wywodzących się z nauk 

społecznych oraz ich obecności w bibliologii i informatologii. Śledząc uważnie rozwój instrumentarium 

badawczego, włączyłam również do obszaru swoich zainteresowań wywodzące się z psychologii i neurologii 

                                                                 
6 U. Flick: Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 81. 
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metody badań biometrycznych, by przeanalizować potencjał ich zastosowania w mojej macierzystej dyscyplinie. 

Starałam się również określić metodologiczne konsekwencje stosowania relacyjnej teorii kultury jako ramy 

konceptualnej badań prowadzonych w obszarze bibliologii i informatologii.  

Prowadzone przeze mnie analizy miały przeze wszystkim charakter aposterioryczny – dążyłam przede wszystkim 

do określenia tendencji metodologicznych widocznych w piśmiennictwie dyscypliny, unikając refleksji o 

charakterze prognostycznym. Jednocześnie w przypadku analiz potencjału wykorzystania poszczególnych metod 

w bibliologii i informatologii, starałam się zarysować pola ich wykorzystania, a nie snuć przypuszczenia na temat 

przyszłego rozwoju dyscypliny w ty zakresie.  

W swoich pracach dążyłam zatem przede wszystkim do wzmocnienia refleksji metodologicznej bibliologii i 

informatologii poprzez osadzenie jej w interdyscyplinarnym kontekście. Równocześnie eksplorowałam efekty 

stosowania nowatorskiego rozwiązania teoretycznego, jakim niewątpliwie jest relacyjna teoria kultury.  

METODOLOGIA BADAŃ  

Zanim przejdę do omówienia celów, pytań oraz hipotez badawczych, jakie zostały wypracowane na potrzeby 

prowadzonych badań, niezbędna jest uwaga terminologiczna dotycząca nazewnictwa dyscypliny. W 

prowadzonych przeze mnie pracach niejednokrotnie borykałam się z niejednorodnością polsko- i 

anglojęzycznego określenia dyscypliny. Polska dyscyplina bibliologia i informatologia nie jest tożsama z 

funkcjonującą w anglosaskich klasyfikacjach nauk dyscypliną library and information science (lub rzadziej, 

inwersyjnie: information and library science). Zakres przedmiotowy dyscypliny bibliologia i informatologia jest 

szeroki i obejmuje zarówno kwestie związane z nauką o książce, bibliotekoznawstwem, jak również nauką o 

informacji. Tymczasem w przypadku nazwy anglojęzycznej, niejako poza jej obszarem, pozostają problemy nauki 

o książce. W swoich badaniach starałam się pozostać jak najbliżej zakresu dyscypliny wyznaczonej przez 

polskojęzyczną nazwę, przez co podjęłam w swoich pracach rozważania dotyczące stosowania wybranych metod 

badawczych zarówno w obszarze nauki o informacji, nauki o książce, jak również bibliotekoznawstwa. 

Jednocześnie jednak, ze względu na charakter prowadzonych przeze mnie analiz (analizy bibliometryczne 

polskiego i zagranicznego piśmiennictwa naukowego), byłam zmuszona do godzenia się na kompromisy natury 

terminologicznej i ograniczania swych badań do obszaru library and information science. 

CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE 

Prowadząc badania nad interdyscyplinarnym kontekstem stosowania wybranych metod badawczych w bibliologii 

i informatologii, dążyłam do realizacji trzech nadrzędnych celów badawczych. Przede wszystkim, moim celem 

(cel 1 - C1) było przyjrzenie się interdyscyplinarnym uwarunkowaniom stosowania metod badawczych w 

bibliologii i informatologii. Usiłowałam zatem dookreślić (C1.1), czy moja macierzysta dyscyplina czerpie z 

dorobku metodologicznego innych dyscyplin, w tym przede wszystkim socjologii, etnologii, psychologii.  

Drugim, bezpośrednio z tym związanym celem (C2) było określenie głównych tendencji metodologicznych w 

obszarze bibliologii i informatologii. W tym zakresie chciałam (C2.1) przede wszystkim zbadać, jakie metody 

badawcze są wykorzystywane w piśmiennictwie dziedzinowym.  

Jednocześnie dążyłam do (C3) określenia potencjału zastosowania badań biometrycznych w obszarze bibliologii 

i informatologii, podejmując refleksję metodologiczną w oparciu o prace przeprowadzone w zakresie każdej z 

subdyscyplin.  

Kolejnym celem (C4) było powiązanie relacyjnej teorii kultury oraz wywiedzionego z niej relacyjnego modelu 

kompetencji cyfrowych z polem badawczym bibliologii i informatologii oraz (C4.1) ukazanie następstw 

metodologicznych jej wprowadzenia do mojej macierzystej dyscypliny.  
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By zrealizować opisane powyżej cele badawcze, wypracowanych zostało dziesięć wspólnych dla całego cyklu 

pytań badawczych: 

 P1. Jakie obszary badawcze library and information science można wyróżnić na podstawie badań 

dyskursu naukowego oraz analiz bibliometrycznych? 

 P2. Jakie są dominujące metody badawcze w obszarze library and information science?  

 P3. Jakie są interdyscyplinarne uwarunkowania stosowania metod badawczych w obszarze library and 

information science?  

 P4. Jaki jest potencjał do stosowania triangulacji metodologicznej w obszarze library and information 

science? 

 P5. Jaka jest obecność wybranych metod ilościowych i jakościowych w obszarze library and information 

science?  

 P6. Jaka jest obecność wybranych metod badań etnograficznych w obszarze library and information 

science? 

 P7. Jaka jest obecność wybranych metod badań biometrycznych w obszarze bibliologii i informatologii? 

 P8. Jaki jest potencjał stosowania metod badań etnograficznych w obszarze bibliotekoznawstwa? 

 P9. Jaki jest potencjał stosowania metod badań biometrycznych w obszarze bibliologii i informatologii?  

 P10. Jakie są konsekwencje metodologiczne wprowadzenia modelu relacyjnego do obszaru library and 

information science? 

Dla całego cyklu publikacji postawiono osiem hipotez badawczych, które były testowane w toku prac nad 

kolejnymi artykułami:  

 H1. Interdyscyplinarność jest jedną z głównych cech library and information science. 

 H2. Library and information science czerpie głównie z dorobku metodologicznego nauk społecznych. 

 H3. W obszarze library and information science dominują metody badań społecznych. 

 H4. Metody badań ilościowych i jakościowych są obecne w obszarze badawczym library and information 

science. 

 H5. Metody badań etnograficznych są obecne w obszarze badawczym library and information science. 

 H6. Istnieje wyraźny potencjał stosowania metod badań biometrycznych w bibliologii i informatologii. 

 H7. Wprowadzenie relacyjnego modelu kompetencji cyfrowych wymaga korekty metodologicznej, 

prowadzącej do wzbogacenia instrumentarium badawczego dyscypliny. 

 

METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE  

Podczas pracy nad cyklem publikacji wykorzystywałam szereg różnych metod i narzędzi badawczych. Naturalnie, 

w pracy nad każdym tekstem stosowałam przegląd i analizę literatury przedmiotu. Dodatkowo, w trzech 

artykułach skorzystałam z analiz bibliometrycznych, które zostały przeprowadzone na dużych zbiorach 

abstraktów artykułów naukowych opublikowanych w wiodących czasopismach dziedzinowych wydawanych w 

Polsce i za granicą. W pracy nad czterema artykułami wchodzącymi w skład osiągnięcia naukowego posłużyłam 

się metodami badań ilościowych (badanie sondażowe), jakościowych (wywiad pogłębiony, obserwacja, 

eksperyment) oraz biometrycznych (eye-tracking, face-tracking).  

Sięgnięcie po zróżnicowane metody i narzędzia badawcze było nie tylko wyborem świadomym, ale również 

koniecznym w kontekście podjętej tematyki rozważań. Wyraźne oparcie prowadzonych rozważań w badaniach 

piśmiennictwa, z jednoczesnym włączeniem metod ilościowych, jakościowych i biometrycznych, pozwoliło na 

weryfikację wysuniętych hipotez badawczych oraz wypracowanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

W tabeli 1 zamieściłam matrycę obrazującą, które artykuły zostały dotyczą poszczególnych celów, pytań i hipotez 

badawczych.
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Tabela 1. Matryca metodologiczna.  

 Cele 
badawcze 

Pytania 
badawcze 

Hipotezy 
badawcze 

Metody 
badawcze 

Techniki 
badawcze 

1. J. Jasiewicz, M. Kisilowska, A. Jupowicz-Ginalska (2019), Biometric Tools in 
Information Science. The Example of an Information Literacy Study – A Holiday 
Planning Experiment. “Communications in Computer and Information 
Science” vol. 989. (monographic volume Information Literacy in Everyday Life: 
6th European Conference ECIL 2019, Oulu, Finland, September 24-27 2018, 
Revised Selected Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 23-32. 
 

C1, C1.1, C3 P6, P8 H1, H6 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
eksperyment 
behawioralny z 
wykorzystaniem 
pomiarów 
biometrycznych 

opis źródeł, eye-
tracking, 
obserwacja 
jawna 
nieuczestnicząca  

2. J. Jasiewicz (2018): Eyetracking i facetracking rękopisów iluminowanych. 
Potencjał zastosowania metod badań biometrycznych w bibliologii. „Naukowy 
Przegląd Dziennikarski” nr 3 (27), s. 27-50. 

C1, C1.1, C3 P6, P8 H6 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
eksperyment 
behawioralny z 
wykorzystaniem 
pomiarów 
biometrycznych 

opis źródeł, eye-
tracking, face-
tracking, 
obserwacja 
jawna 
nieuczestnicząca  

3. J. Jasiewicz (2018), Stosowanie sondaży i wywiadów w obszarze library and 
information science. „Folia Toruniensia”, s. 151-171. 

C1, C1.1, C2, 
C2.1 

P1, P3, P5 H1, H3, H4 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
analiza 
bibliometryczna 

opis źródeł, 
analizy 
ilościowe zbioru 
4832 
abstraktów 

4. J. Jasiewicz (2018), Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie. „Przegląd 
Biblioteczny”, t. 86, z. 3, s. 358-373. 

C1, C1.1, C2, 
C2.1 

P1, P3, P6, P8 H1, H5 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
analiza 
bibliometryczna 

opis źródeł, 
analizy 
ilościowe zbioru 
4832 
abstraktów 

5. J. Jasiewicz, A. Mierzecka, M. Kisilowska (2018), Complex and multivariable: 

Methodology of exploring digital literacy and training needs within the Polish 

SME sector. “Communications in Computer and Information Science” vol. 810 

(monographic volume Information Literacy in the Workplace: 5th European 

Conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised 

Selected Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 322-331. 

C1, C1.1, C2, 
C2.1 

P4 H1, H3 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
badanie 
jakościowe 

opis źródeł, 
wywiady 
indywidualne i 
eksperckie, 
metoda delficka 
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6. J. Jasiewicz (2018), Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje 

metodologiczne. „Studia Medioznawcze”, nr 2 (73), s. 117-129. 

C4, C4.1 P10 H7 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa 

opis źródeł 

7. J. Jasiewicz (2018), Obszary, problemy i metody badawcze Library and 

Information Science. Część II. „Przegląd Biblioteczny” t. 86, z. 1, s. 16-32. 

C1, C1.1, C2, 
C2.1 

P1, P2, P3 H1, H2, H3 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
analiza 
bibliometryczna 

opis źródeł, 
analizy 
ilościowe zbioru 
2190 
abstraktów  

8. J. Jasiewicz (2017), Obszary, problemy i metody badawcze Library and 
Information Science. Część I. „Przegląd Biblioteczny”, t. 85, z. 4, s. 496-512. 

C1, C1.1, C2, 
C2.1 

P1, P2, P3 H1, H2, H3 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa 

opis źródeł 

9. M. Kisilowska, J. Jasiewicz, A. Mierzecka (2016), Relationality Is the Key: The 
Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications. 
“Communications in Computer and Information Science”, vol. 676 
(monographic volume Information Literacy: Key to an Inclusive Society). 4th 
European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 
2016, Revised Selected Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 294-303; DOI: 
10.1007/978-3-319-52162-6_29. 

C4, C4.1 P10 H7 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa 

opis źródeł 

10. J. Jasiewicz (2014), Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na 
przykładzie projektu „Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje 
polskich użytkowników”. [W:] Nauka o informacji w okresie zmian: koncepcje, 
metody, badania, praktyki. Red. B. Sosińska-Kalata, przy udziale M. Przastek-
Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 243-253. 

C1, C1.1 P3, P4 H2, H6 przegląd i 
analiza 
piśmiennictwa, 
badanie 
ilościowe, 
badanie 
jakościowe  

opis źródeł, 
kwestionariusz 
ankiety, wywiad 
pogłębiony 
swobodny ze 
standaryzowaną 
listą 
poszukiwanych 
informacji 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 



10 
 

CHARAKTERYSTYKA PRAC WCHODZĄCYCH W SKŁAD  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO  

W tej części niniejszego Autoreferatu charakteryzuję prace składające się na osiągnięcie naukowe, zarysowując 

tematykę rozważań każdego artykułu, jego cele, metodologię oraz wnioski. Poniższa charakterystyka prezentuje 

artykuły nie w kolejności ich publikowania, gdyż ta – ze względu na różnorodne okresy wydawnicze 

poszczególnych tytułów – była nieco zachwiana.  Artykuły połączyłam w grupy tekstów, biorąc pod uwagę ich 

wspólną tematykę. 

Pierwszą grupę prac stanowią artykuły dedykowane zarysowaniu ogólnego obrazu metodologicznego 

współczesnej bibliologii i informatologii, opatrzone w spisie oraz tabeli numerami 7 i 8:   

 J. Jasiewicz (2018), Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część II. 

„Przegląd Biblioteczny” t. 86, z. 1, s. 16-32. 

 J. Jasiewicz (2017), Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część I. 

„Przegląd Biblioteczny”, t. 85, z. 4, s. 496-512. 

Kolejną grupę artykułów, poświęconych problematyce stosowania poszczególnych metod badawczych w 

bibliologii i informatologii, stanowią teksty o numerach 1, 2, 3, 4, 5 i 10: 

 J. Jasiewicz, M. Kisilowska, A. Jupowicz-Ginalska  (2019), Biometric Tools in Information Science. The 

Example of an Information Literacy Study – A Holiday Planning Experiment. “Communications in 

Computer and Information Science” vol. 989. (monographic volume Information Literacy in Everyday 

Life: 6th European Conference ECIL 2019, Oulu, Finland, September 24-27 2018, Revised Selected 

Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 23-32. 

 J. Jasiewicz (2018): Eyetracking i facetracking rękopisów iluminowanych. Potencjał zastosowania metod 

badań biometrycznych w bibliologii. „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 3 (27), s. 27-50. 

 J. Jasiewicz (2018), Stosowanie sondaży i wywiadów w obszarze library and information science. „Folia 

Toruniensia”, s. 151-171. 

 J. Jasiewicz (2018), Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie. „Przegląd Biblioteczny”, t. 86, z. 3, s. 

358-373. 

 J. Jasiewicz, A. Mierzecka, M. Kisilowska (2018), Complex and multivariable: Methodology of exploring 

digital literacy and training needs within the Polish SME sector. “Communications in Computer and 

Information Science” vol. 810 (monographic volume Information Literacy in the Workplace: 5th 

European Conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers. 

Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 322-331. 

 J. Jasiewicz (2014), Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu 

„Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników”. [W:] Nauka o informacji 

w okresie zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki. Red. B. Sosińska-Kalata, przy udziale M. 

Przastek-Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 243-253. 

Ostatnią grupę prac, dotyczącą konsekwencji wprowadzenia relacyjnej teorii kultury w obszar bibliologii i 

informatologii, stanowią artykuły opatrzone numerami 6 oraz 9: 

 J. Jasiewicz (2018), Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne. „Studia 

Medioznawcze”, nr 2 (73), s. 117-129. 

 M. Kisilowska, J. Jasiewicz, A. Mierzecka (2016), Relationality Is the Key: The Family of Digital 

Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications. “Communications in Computer and 

Information Science”, vol. 676 (monographic volume Information Literacy: Key to an Inclusive Society). 

4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected 

Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 294-303; DOI: 10.1007/978-3-319-52162-6_29.  
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Ogólny obraz metodologii  bibliologii i informatologii  

Dwuczęściowy artykuł pt. Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science (części I i II), 

opublikowany w „Przeglądzie Bibliotecznym” (2017/4 i 2018/1) jest pracą o fundamentalnym znaczeniu dla 

całego zbioru tekstów składających się na osiągnięcie naukowe. Praca ta stanowi swoiste zwieńczenie lat 

obserwowania przeze mnie przemian metodologii bibliologii i informatologii. W związku z tym, że wyniki badania 

przeprowadzonego na potrzeby jej opracowania stanowią płaszczyznę dla dalszych rozważań metodologicznych, 

pragnę przedstawić je w pierwszej kolejności.  

Artykuł stanowiący pierwszą część7 tego opracowania miał na celu określenie kluczowych obszarów badawczych 

library and information science. Analiza ta została oparta na przeglądzie polskiej i zagranicznej literatury 

przedmiotu. „Podczas kwerendy piśmiennictwa, starano się wybrać do analizy prace przeglądowe – zarówno te 

o charakterze teoretycznym, jak również oparte na wynikach badań empirycznych (najczęściej 

bibliometrycznych). Znaczną część literatury wybranej do przeglądu stanowi grupa polskich prac, autorstwa 

najważniejszych badaczy polskiej bibliologii”8, w tym prace Bożenny Bojar, Sabiny Cisek, Marii Dembowskiej, 

Krzysztofa Migonia, Barbary Sosińskiej-Kalaty, Jadwigi Woźniak-Kasperek9. Analizie poddano też opracowania 

autorów zagranicznych: Noa Aharony, Marcii J. Bates, Birgera Hjørlanda, Tefko Saracevica, Chaima Zinsa10. Prace 

wymienionych autorów miały charakter teoretyczny, w związku z czym, by zrównoważyć rozważania teoretyczne 

empirycznymi, prześledziłam również piśmiennictwo oparte na pracach bibliometrycznych. Tu przeanalizowałam 

prace Frederika Åströma, Gregorio Gonzáleza-Alcaide i in. oraz Stašy Milojević i in., Barbary Sosińskiej-Kalaty. 

Rozważania zamieszczone w omawianym artykule rozpoczynam od krótkiego przyjrzenia się przemianom nazwy 

dyscypliny. Pamiętając o początkowym określeniu dyscypliny jako „dokumentacja naukowa” i późniejszym jako 

„informacja naukowa”, podkreślam, że dyscyplina pod nazwą „bibliologia i informatologia” została włączona do 

nauk humanistycznych. Należy jednak zaznaczyć, że w 2018 r., tj. już po opublikowaniu omawianego artykułu, 

bibliologia i informatologia została włączona do dziedziny nauk społecznych i umieszczona w dyscyplinie nauk o 

komunikacji społecznej i mediach11. Dalej w artykule podkreślam, że widoczny już w nazwie dualny charakter 

dyscypliny, nie znajduje w polskiej literaturze przedmiotu definicji łącznej, a cała dyscyplina jest definiowana 

poprzez sumę zakresów dwóch subdyscyplin: nauki o książce oraz nauki o informacji. Zaznaczam jednak 

oczywiste związki subdyscyplin, odwołując się do prac Krzysztofa Migonia i Barbary Sosińskiej-Kalaty. 

Jednocześnie, ze względu na niejednorodne znaczenia nazw „bibliologia i informatologia” oraz „library and 

information science”, identyfikuję naukę o informacji jako wspólny obszar polskiego i anglosaskiego ujęcia 

dyscypliny. W związku z tym to na tym obszarze koncentruję się w dalszej części tekstu, przechodząc do 

omówienia definicji informatologii. Przytaczam tu prace Marii Dembowskiej, Bożenny Bojar, Tefko Saracevica, 

Marcii J. Bates, wskazując na brak jednomyślności w zakresie formułowania definicji nauki o informacji. W dalszej 

kolejności przyglądam się różnym ujęciom obszarów badawczych nauki o informacji, wyszczególniając sześć ujęć 

opracowanych przez różnych autorów w okresie pomiędzy 1999 a 2016 r.12. Przygotowane zestawienie pozwoliło 

mi uchwycić różnice pomiędzy poszczególnymi ujęciami obszarów badawczych nauki o informacji. Jednocześnie  

zainspirowało mnie do przyjrzenia się wynikom badań bibliometrycznych, które są źródłem informacji na temat 

rzeczywistych zainteresowań badaczy. Analiza ta pozwoliła mi stwierdzić, istotne rozbieżności pomiędzy ujęciami 

teoretycznymi a wynikami badań bibliometrycznych. Dalej w artykule podejmuję problem interdyscyplinarności 

pola badawczego LIS, ponownie sięgając do prac teoretycznych oraz wyników analiz bibliometrycznych. Wnioski 

wyprowadzone z przeglądu piśmiennictwa z pierwszej grupy sytuowały naukę o informacji jako bardzo 

interdyscyplinarną i wskazywały tę jej cechę, jako jedną z jej kluczowych charakterystyk. Jednocześnie badania 

bibliometryczne, szczególnie zaś analizy cytowań, wskazały na inny stan: poszczególne subdyscypliny LIS 

                                                                 
7 J. Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część I. „Przegląd Biblioteczny” 2017, t. 85, z. 4, s. 496-
512. 
8 Tamże, s. 497. 
9 Nazwiska autorów podano bez tytułów i stopni naukowych, w porządku abecadłowym. 
10 Nazwiska autorów podano bez tytułów i stopni naukowych, w porządku abecadłowym. 
11 http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf  
12 J. Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część I…, s. 503-504. 

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
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funkcjonują w zamknięciu, a ich przedstawiciele przejawiają stałe wzorce cytowania i publikowania. Również 

analizy wydawania wspólnych publikacji badaczy z obszaru LIS z przedstawicielami innych dyscyplin wskazały na 

niską interdyscyplinarność pola LIS. Artykuł kończę stwierdzeniem wyraźnej rozbieżności pomiędzy pracami 

teoretycznymi oraz analizami bibliometrycznymi, zarówno w obszarze wyszczególnionych obszarów badawczych, 

jak również stopnia interdyscyplinarności.  

W artykule będącym drugą częścią 13  opracowania skoncentrowałam się wyłącznie na problemie metod 

badawczych wykorzystywanych w polu library and information science. W jego pierwszej części zamieściłam 

krótki przegląd piśmiennictwa dotyczącego rozwojowi metodologii badań obszaru LIS. Pragę zaznaczyć, że 

skrótowość tego fragmentu wynika przede wszystkim z niezbyt bogatego urobku teoretycznego dyscypliny w 

zakresie namysłu nad metodami badawczymi. Przeanalizowane prace wskazują jednak, że w dyscyplinie można 

zaobserwować wyraźne interdyscyplinarne wpływy dyscyplin pokrewnych. Jednocześnie badacze wskazują na 

zmiany zachodzące w zakresie stosowania metod badawczych. I tak na przykład Ronald Powell zaobserwował, że 

szerokie stosowanie metod sondażowych (w latach 1975-1989 wykorzystywane w 60% dysertacji) nieco ustępują 

miejsca wywiadom eksperymentom oraz analizie treści. Również Philip Hider i Bob Pymm zayważyli przemiany 

w zakresie metodologii badań obszaru LIS pomiędzy latami 1975, 1985 i 2005. Zaobserwowali oni zmniejszające 

się zainteresowanie stosowaniem metod historycznych, sondażowych i ewaluacyjnych oraz wzrost 

wykorzystywania metod jakościowych, w tym przede wszystkim badań eksperymentalnych i analizą treści. W 

dalszej części przytaczam pokrótce wyniki badań Hetting Chu, której prace były dla mnie ważne nie tylko jeśli 

chodzi o opis stanu rzeczy, ale również źródło inspiracji. Chu przeprowadziła analizę trzech wiodących czasopism 

LIS za lata 2001-2010 analizując ponad 1100 artykułów, by określić kierunki przemian z zakresie metod 

badawczych stosowanych w dyscyplinie. „Jej badania wskazują, że LIS rozwija się jako dyscyplina korzystająca z 

szerokiego wachlarza metod i podejść badawczych. Wiodące przez wiele lat prym badania oparte na sondażach 

diagnostycznych i metodach historycznych, ustępują badaniom prowadzonym z wykorzystaniem bardziej 

zaawansowanych metod. Należy tu wspomnieć chociażby o eksperymentach (lub raczej quasi-eksperymentach), 

modelowaniu, metodach etnograficznych, badaniach fokusowych lub z wykorzystaniem metody thinking aloud. 

Wskazuje to, że badacze z obszaru LIS nie ograniczają się do stosowania metod tradycyjnie wykorzystywanych w 

tym polu i wraz z poszerzaniem się stopnia zaawansowania podejmowanego problemu, sięgają po coraz bardziej 

wysublimowane narzędzia badawcze”14. Konstatacja ta była dla mnie impulsem do pogłębienia badań w zakresie 

stosowania zróżnicowanych metod badawczych w obszarze LIS. Zdecydowałam się na przeprowadzenie szerokiej 

analizy obejmującej wiodące czasopisma z obszaru library and inormation science. Czasopisma zostały dobrane 

w wyniku krzyżowego doboru dwóch kryteriów: stałego indeksowania czasopisma w 1. kwartylu Journal Citation 

Report oraz wskaźnika Impact Factor ≥2. W wyniku takiego doboru wytypowano do analiz następujące 

czasopisma: 

 “Information Systems Research”, 

 “Journal of Information Technology”, 

 “Journal of Informetrics”, 

 “Journal of the American Medical Informatics Association”, 

 “MIS Quarterly”. 

Materiał badawczy stanowiły abstrakty 2190 artykułów naukowych opublikowanych w pięciu wiodących 

czasopismach dziedzinowych w latach 2010-2015. Abstrakty poddawano kategoryzacji zgodnie z listą 

zastosowaną przez Chu, która swoje badania bibliometryczne oparła o autorskim spisem szesnastu metod i 

technik badawczych służącą jej jako podstawa klasyfikacji materiału badawczego oraz – w konsekwencji – punkt 

wyjścia do analiz statystycznych. Przystępując do własnych badań bibliometrycznych, wykorzystałam listę 

stworzoną przez Chu jako punkt wyjścia, by w toku analiz dodać trzy kategorie. Finalnie lista zawierała 

                                                                 
13 J. Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze Library and Information Science. Część II. „Przegląd Biblioteczny” 2018, t. 86, z. 1, s. 16-
32. 
14 Tamże, s. 18. 
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osiemnaście metod i technik badawczych oraz jedną kategorię braku danych (kursywą zaznaczono metody i 

techniki dodane na etapie analiz bibliometrycznych): 

 metody bliometryczne (w tym analizy cytowań, informetria i naukometria), 

 analiza treści (w tym analiza dyskursu), 

 metoda delficka, 

 badania etnograficzne, 

 badania eksperymentalne, 

 zogniskowane wywiady grupowe, 

 metody historyczne, 

 wywiady, 

 obserwacja, 

 kwestionariusz ankiety, 

 badania dzienniczkowe, 

 podejście teoretyczne (w tym analizy konceptualne, modelowanie, formułowanie teorii), 

 think aloud protocol, 

 analizy transakcji, 

 webometria, 

 inne, 

 analiza danych i treści, 

 metoda mieszana, 

 brak danych. 

Stworzoną listę uznałam za wystarczające narzędzie dla przeprowadzenia badania bibliometrycznego – moim 

zamiarem nie było tworzenie modelu teoretycznego, ale zbudowanie narzędzia pozwalającego na 

przeprowadzenie autorskiej analizy mającej na celu określenie, jakie metody badawcze są wykorzystywane przez 

autorów publikujących w wiodących czasopismach dziedzinowych. Jednocześnie miałam świadomość ograniczeń 

zastosowanej metody, które wynikały z charakteru dobranych czasopism (czasopisma z obszaru information 

science, o charakterze silnie przekrojowym) oraz stosunkowo wysokiego wskaźnika braku danych 15 . 

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że w wiodących czasopismach dziedzinowych – pomimo 

ujawnionych różnic pomiędzy poszczególnymi tytułami – najczęściej wykorzystywane metody to: metoda 

bibliomeryczna, podejście teoretyczne, analiza treści oraz analiza dużych zbiorów danych. Znacznie rzadziej 

wykorzystywane są wywiady (zarówno indywidualne, jak i grupowe), obserwacje, metody etnograficzne czy 

eksperymentalne. Bardzo ograniczone jest również triangulowanie metod badawczych. Obserwacje te pozwoliły 

mi wyciągnąć wnioski nie tylko jeśli chodzi o metodologię, ale również przedmiot badań i wysunąć 

przypuszczenie, że w wiodących czasopismach dziedzinowych publikowane są przede wszystkim wyniki analiz 

zasobów oraz systemów, a w mniejszym stopniu – użytkowników. Obserwacja ta wskazuje też na niską 

interdyscyplinarność dyscypliny pod względem metodologicznym, gdyż metoda bibliometryczna jest metodą 

wyrosłą bezpośrednio w polu LIS i sięgającą swymi korzeniami metody bibliograficznej.  

Czując silną potrzebę przeprowadzenia badań, które dałyby obraz metod badawczych stosowanych w obszarze 

library science, zrealizowałam analogiczną analizę czasopism z tego zakresu. Niestety jego wyniki, ze względu na 

cykl wydawniczy czasopism zagranicznych, jeszcze nie zostały opublikowane (artykuł w związku z tym nie jest 

wykazany w Autoreferacie, ani w Wykazie dorobku habilitacyjnego), jednak stanowią ciekawe uzupełnienie 

zaprezentowanej powyżej analizy, w związku z czym poniżej pokrótce je prezentuję. 

W przypadku analizy metod badawczych wykorzystywanych w artykułach publikowanych w wiodących 

czasopismach obszaru library science, nieco trudniejsza była identyfikacja najważniejszych tytułów 

subdyscypliny. W związku z tym, że pierwszy kwartyl JCR jest zdominowany przez czasopisma obszaru 

information science, zdecydowałam się na rozszerzenie analiz na również na drugi kwartyl. W pierwszej kolejności 

                                                                 
15 Tamże, s. 29. 
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przeprowadziłam analizę polityki wydawniczej czasopism znajdujących się w 2015 r. 1. kwartylu JCR, identyfikując 

tytuły, które zajmują się problematyką library science. Następnie sprawdziłam, które z tych czasopism  latach 

2010-2015 nie znalazły się poza 1. lub 2. kwartylem JCR. Taki zabieg pozwolił na identyfikację sześciu tytułów, 

których pozycja w dyscyplinie jest najwyższa:  

• “Journal of the Association for Information Science and Technology” (do 2013 jako “Journal of the 

American Society for Information Science and Technology”), 

• “College & Research Libraries”, 

• “Library & Information Science Research”, 

• “Journal of Academic Librarianship”, 

• “Journal of the Medical Library Association”, 

• „Journal of Documentation”. 

Ponownie prowadziłam badania w oparciu o zasób abstraktów artykułów (w przypadku czasopism z zakresu 

library science był to zbiór 2460 abstraktów), które kategoryzowałam w oparciu o rozszerzoną nieco przeze mnie 

listę autorstwa Heting Chu. Analiza charakteryzowała się zbliżonymi, jak poprzednio: wysoki udział braków 

danych oraz dobór czasopism ponownie skutkujący przebadaniem czasopism o charakterze przekrojowym. 

Niemniej jednak, przeprowadzone badania wykazały, że w polu library science dominują metody 

bibliometryczne. Obszerną grupę prac stanowiły analizy wykorzystujące takie metody, jak studium przypadku, 

badania w działaniu i inne, które za Chu zostały włączone do zbioru „inne metody. Silnie zakorzenione metody to 

również podejście teoretyczne, badania sondażowe oraz analizy treści. W przypadku 7% artykułów odnotowano 

zastosowanie metodologii mieszanej. Inne metody, szczególnie te wymagające intensywniejszego kontaktu z 

użytkownikiem, w tym wywiady indywidualne i grupowe, badania eksperymentalne czy też etnograficzne, były 

stosowane rzadko – ich udział procentowy w całości zbioru odnotowano na poziomie maksymalnie kilku punktów 

procentowych. Ponadto wykazano różnice w profilach metodologicznych poszczególnych czasopism, związane 

przede wszystkim z osiową problematyką poszczególnych tytułów. Ponownie więc zaobserwowałam wyraźną 

przewagę metody bibliometrycznej, wywodzącej się z pola LIS oraz badania wewnątrz dyscypliny, zogniskowane 

głównie na analizach piśmiennictwa naukowego. 

Łącznie zatem przeanalizowałam zbiór 4650 abstraktów z 11 czasopism z obszaru library and information science, 

w podziale na subdyscypliny. W przypadku obydwu analiz wnioski były podobne: w wiodących czasopismach 

library science oraz information science dominują badania bibliometryczne. Niskie jest natomiast wykorzystanie 

metod badań społecznych oraz łączenie narzędzi badawczych zgodnie z ideą triangulacji metodologicznej. 

Autorzy publikujący w czasopismach zidentyfikowanych przeze mnie jako wiodące najczęściej korzystają z 

metody wywodzącej się z badań bibliograficznych, pozwalającej na ilościowe badania piśmiennictwa naukowego 

oraz komunikacji w dyscyplinie. Wyraźna inklinacja badaczy ku metodom bibliometrycznym jest moim zdaniem 

niepokojąca. Wskazuje ona na „wsobny” charakter prowadzonego dyskursu, który – rzecz jasna zrozumiały w 

okresie krystalizowania się obszaru badawczego – wydaje się być nadmiarowy, jeśli chodzi o w pełni wykształconą 

dyscyplinę, jaką jest bibliologia i informatologia. Jednocześnie niepokojąca wydaje się być niższa obecność badań 

wymagających bezpośredniego kontaktu z respondentem lub respondentami. Może to wskazywać na skłonność 

autorów do pozostawania w obszarze wykorzystywania zasobów informacji, w tym szczególnie zbiorów 

piśmiennictwa. Oczywiście mam świadomość, że spostrzeżenia te należy rozumieć, jako supozycje, a ich kierunek 

najprawdopodobniej wynika z charakteru czasopism poddawanych analizie, w związku z czym wyraźna jest 

potrzeba kontynuacji badań w tym zakresie. 

Stosowanie wybranych metod badawczych w bibliologii i informatologii  

Jak zaznaczyłam, opisane powyżej badanie oraz będące jego wynikiem artykuły, są zwieńczeniem kilkuletniej 

obserwacji rozwoju metodologii bibliologii i informatologii. Namysł nad kwestiami metodologicznymi 

prowadziłam jednak wcześniej, a istotnym do niego impulsem były realizowane przeze mnie rozmaite projekty 

badawcze (opisane w punkcie 5 D niniejszego autoreferatu oraz wykazane w punkcie II G Wykazu dorobku 

habilitacyjnego), w związku z czym publikacje poświęcone poszczególnym wątkom moich badań charakteryzuje 
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alinearność. Niemniej, kolejny podzbiór prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego stanowi sześć 

artykułów, w których przyglądam się obecności wybranych metod badawczych w obszarze bibliologii i 

informatologii.  

Pierwszym tekstem zjadającym się w tej grupie jest artykuł pt. Triangulacja metod badań społecznych w 

informatologii na przykładzie projektu „Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich 

użytkowników” 16 . Jest on wynikiem refleksji metodologicznej podjętej po realizacji projektu badawczego 

dotyczącego problematyki informacyjnych kompetencji zdrowotnych. W efekcie przeprowadzenia badania 

wydano łącznie trzy publikacje naukowe, w tym jedną monografię i dwa artykuły opublikowane w 

monograficznych pracach zbiorowych, włączając w to omawianą pracę. Opis powstałych publikacji pomieszczono 

w punkcie 5 B niniejszego Autoreferatu, zaś opis samego projektu badawczego – w punkcie 5 D oraz wykazano 

w Wykazie dorobku habilitacyjnego, odpowiednio, w punktach I B i II B oraz II G. W tym miejscu chciałam 

skoncentrować się wyłącznie na artykule włączonym do osiągniecia naukowego.  

Celem omawianego tekstu było przeanalizowanie możliwości wykorzystania metod badawczych nauk 

społecznych w obszarze nauki o informacji. Rozważania rozpoczynam od przyjrzenia się zagadnieniu triangulacji 

metodologicznej. Przytaczam tu postulat Normana Denzina, twórcy i orędownika triangulacji metodologicznej, 

który sugerował korzystanie z różnych źródeł w procesie gromadzenia danych. Jego zdaniem, stosowanie 

triangulacji metodologicznej daje szanse na przezwyciężenie stronniczych pespektyw oraz stworzenie pełnego 

obrazu badanego zjawiska. Dalej pokrótce charakteryzuję różne podejścia triangulacyjne, w tym triangulację 

danych, badaczy, metod oraz teorii. Odwołując się do pracy Barbary Wildemuth, stwierdzam, że podczas gdy trzy 

pierwsze podejścia są obecne w obszarze informatologii, typ czwarty, związany z łączeniem różnych ujęć 

teoretycznych, jest stosowany rzadko – i to nie tylko w obszarze LIS, ale również nauk społecznych. Zaznaczam 

również różnice pomiędzy metodologią mieszaną, która dąży do integracji metod ilościowych i jakościowych w 

jednym narzędziu oraz triangulacją metodologiczną, polegającą na wykorzystywaniu rozmaitych metod na 

różnych etapach badania, by pogłębić jego wyniki. W dalszej części tekstu przedstawiam główne założenia 

badania informacyjnych kompetencji zdrowotnych oraz precyzyjnie prezentuję metodologię badania, omawiając 

jej założenia teoretyczne oraz zastosowane narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety oraz scenariusz wywiadu 

swobodnego pogłębionego ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji. Pokrótce przedstawiam też 

wyniki badania, koncentrując się jednak na możliwościach stosowania metod badań społecznych w obszarze 

informatologii. Test kończy następująca konkluzja: „Sięgnięcie po metody badań społecznych oraz skrzyżowanie 

metod badań ilościowych i jakościowych pozwoliło na uzyskanie nie tylko twardych danych oddających 

zachowania informacyjne związane z zagadnieniami zdrowotnymi, ale również na wniknięcie w motywacje oraz 

przekonania badanych, co w znacznym stopniu wpłynęło na jakość oraz dokładność badania. Na podstawie tego 

doświadczenia można wnioskować, że nie tylko warto wprowadzać na grunt badań informatologicznych metody 

badań społecznych, ale również je łączyć. Takie jakościowo-jakościowe podejście pozwala bowiem na uzyskanie 

nowej, unikatowej wiedzy oraz na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań metodologicznych”17. 

Wyraźny przykład korzyści płynących ze stosowania triangulacji metodologicznej przedstawiam, wraz z dr hab. 

Małgorzatą Kisilowska i dr Anną Mierzecką, w artykule pt. Complex and multivariable: Methodology of exploring 

digital literacy and training needs within the Polish SME sector18. Praca ta stanowi podsumowanie namysłu nad 

rozwiązaniami metodologicznymi zastosowanymi w projekcie pt. Internetowe Rewolucje. Katalog Kompetencji 

Cyfrowych Małych Firm, poświęconemu kompetencjom cyfrowych pracowników małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP). Projekt ten, przeprowadzony w ramach merytorycznego wparcia działań Google Poland, 

                                                                 
16  J. Jasiewicz: Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu „Informacja zdrowotna – oczekiwania i 
kompetencje polskich użytkowników”. [W:] Nauka o informacji w okresie zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki. Red. B. Sosińska-
Kalata, przy udziale M. Przastek-Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014, s. 243-253. 
17 Tamże, s. 252. 
18 J. Jasiewicz, A. Mierzecka, M. Kisilowska (2018), Complex and multivariable: Methodology of exploring digital literacy and training needs 
within the Polish SME sector. “Communications in Computer and Information Science” vol. 810 (monographic volume Information Literacy 
in the Workplace: 5th European Conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers. Ed. S. 
Kurbanoğlu et al.), pp. 322-331. 
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został opisany w punkcie 5 D niniejszego autoreferatu oraz wykazany w punkcie II G Wykazu dorobku 

habilitacyjnego. W tym miejscu pragnę przybliżyć refleksję, jaką w omawianym tekście podjęłam wraz z 

pozostałymi Autorkami.  

Pracę rozpoczyna opis celu podjętego badania, którym było wypracowanie katalogu kompetencji cyfrowych 

małych firm, z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą osiągać w poszczególnych obszarach działalności. Badanie to 

było prowadzone września 2015 r. do lutego 2016 r. przez rozległy zespół badawczy, w skład którego wchodziły 

również wszystkie współautorki omawianego artkułu. Ze względu na wielopłaszczyznowe różnicowanie grupy 

badawczej, opracowanie metodologii badania było zadaniem o wiele bardziej złożonym niż samo stworzenie 

katalogu kompetencji. Ważnym celem było oddanie złożoności polskiego sektora MŚP, które wpływa na 

kompetencje oraz potrzeby szkoleniowe jego pracowników19.  

W artykule nieco mniej uwagi poświeciłyśmy samemu katalogowi, choć oczywiście jest on opisany, zaś główny 

ciężar rozważań położyłyśmy na opis złożonej metodologii badania jakościowego. W związku z tym artykuł 

rozpoczyna opis ramy konceptualnej oraz przestawienie wyników przeglądu piśmiennictwa, w którym skupiłyśmy 

się przede wszystkim na praktykach zastosowań technologii cyfrowych w niewielkich przedsiębiorstwach. Ramę 

całego badania stanowiło relacyjne ujęcie kompetencji cyfrowych, wyprowadzone z relacyjnej koncepcji kultury. 

W ujęciu tym kompetencje medialne i cyfrowe, są źródłem osiągnięcia korzyści w rozmaitych obszarach życia. 

Jednocześnie przegląd piśmiennictwa zaowocował odwołaniem się do innych, pokrewnych koncepcji, w tym np. 

konceptu afordancji technologicznej. Kluczową część pracy stanowi jednak kolejny rozdział, w którym dokładnie 

przedstawiona została metodologia badania oraz jej kolejne fazy: faza eksploracyjna (wywiady eksperckie z 

przedstawicielami instytucji współpracujących z MŚP), faza terenowa (30 wywiadów pogłębionych z 

pracownikami MŚP połączonych z obserwacją jawną nieuczestniczącą), faza analityczna (opracowanie wyników 

badań empirycznych w oparciu o autorską metodę tzw. „kart zdrowia”) oraz faza katalogowa (wypracowanie 

katalogu kompetencji metodą delficką). Wszystkie etapy badania były zrealizowane z wykorzystaniem metod 

badań jakościowych, przede wszystkim wywiadów indywidulanych (jak również diad i triad) oraz obserwacji. Jak 

podkreślamy w tekście, zastosowanie tak złożonej i wielowarstwowej metodologii pozwoliło na wypracowanie 

obszernych wniosków i rozpoznanie kwestii, które nie były przewidziane na etapie formułowania założeń 

badawczych. Jednocześnie badanie to może być postrzegane nie tylko jako dobra praktyka, ale przede wszystkim 

jako dowód doskonałych efektów triangulacji metod badawczych na poszczególnych etapach projektu. 

Problematykę stosowania metod ilościowych i jakościowych w obszarze LIS podjęłam również w artykule pt. 

Stosowanie sondaży i wywiadów w obszarze library and information science20. Tym razem jednak dążyłam do 

określenia, czy obecność tych technik badawczych w macierzystej dyscyplinie jest wyraźna. W artykule zatem 

wyszłam od przedstawienia fundamentalnych różnic pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi, mających 

swoje źródło w jednej z orientacji nauki: pozytywistycznej (której celem jest „liczenie” zjawisk) lub 

interpretatywnej (dążącej do ich wyjaśnienia). Dalej pokrótce omawiam założenia badań ilościowych i 

jakościowych, prezentując przedmioty ich analiz, obszary stosowania i założenia, opierając się na pracach 

autorów polskich (w tym Sabiny Cisek, Barbary Stefaniak i Marii Skalskiej-Zlat) oraz zagranicznych (Earla Babbie, 

Heting Chu, Sylviana Cibangu), by przejść do scharakteryzowania przedmiotowych narzędzi. Omawiam tu zalety, 

ale i ograniczenia każdego z nich, podnosząc takie kwestie, jak liczebność badanych grup respondentów oraz 

związana z tym reprezentatywność badań, możliwość dogłębnego rozpoznania badanych zjawisk. W dalszej 

części pracy podejmuję rozważania nad zakorzenieniem przedmiotowych metod badawczych w polu library and 

information science. W pierwszej kolejności przytaczam wyniki badań bibliometrycznych Heting Chu, później zaś 

prezentuję wybrane efekty autorskiego badania bibliometrycznego, o którym była mowa w niniejszym 

autoreferacie.  

                                                                 
19 Tamże, s. 323. 
20 J. Jasiewicz: Stosowanie sondaży i wywiadów w obszarze library and information science. „Folia Toruniensia” 2018, nr 18, s. 151-171. 
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W omawianym artykule przedstawiłam rezultaty analiz ilustrujące wykorzystywane sondaży oraz wywiadów i 

wywiadów grupowych, opierając się na całości zgromadzonego materiału empirycznego, tj. 4650 abstraktach 

artykułów naukowych publikowanych w 11 wiodących czasopismach z obszaru LIS (6 z obszaru library science i 5 

z obszaru information science) w latach 2010-2015. Przedstawione wyniki pozwoliły mi stwierdzić, że większym 

zainteresowaniem badaczy cieszyły się badania sondażowe, niż te prowadzone w wykorzystaniem wywiadów 

indywidualnych i grupowych. Ponownie ujawniłam różnice w profilach metodologicznych poszczególnych 

czasopism objętych analizą. Dalej skoncentrowałam się na zaprezentowaniu, przeprowadzonego na potrzeby 

opracowania omawianego artykułu, badania wybranego fragmentu polskiego piśmiennictwa naukowego. W jego 

ramach przeprowadziłam analizę bibliometryczną dwóch polskich czasopism, których pozycja w bibliologii i 

informatologii wydaje się być niepodważalna: „Przeglądu Bibliotecznego” oraz „Zagadnień Informacji Naukowej”. 

Analizą objęłam 182 abstrakty artykułów naukowych opublikowanych w wybranych tytułach w latach 2010-2015. 

Jej podstawę stanowiła wykorzystywana już wcześniej lista metod i technik badawczych opracowana przez Chu, 

nieco rozbudowana w toku prowadzonych przeze mnie badań. Poza weryfikacją wypracowanych hipotez zależało 

mi na nakreśleniu ogólnego obrazu stosowania metod badawczych w dyscyplinie. W związku z tym stwierdziłam, 

że dominującą metodą jest analiza treści (30% całego zbioru). Metody bibliometryczne wykorzystano w 20 

artykułach (11% całego zbioru), choć ich udział w poszczególnych tytułach jest zupełnie inny: w przypadku PB – 

30%, w ZIN – aż w 70%21. Jeśli chodzi o określenie obecności sondaży i wywiadów w obszarze LIS stwierdziłam, 

że były one łącznie podstawą opracowania 13% artykułów objętych analizą. Przeanalizowałam również dokładnie 

intensywność wykorzystywania poszczególnych narzędzi w analizowanych tytułach, w wyniku czego 

zaobserwowałam rzadkie łączne wykorzystywanie wywiadów i sondaży 22. Doszłam do wniosku, że dominacja 

artykułów opartych na analizie treści, badaniach bibliometrycznych i innych metodach wskazuje na niskie 

zintegrowanie metod badań ilościowych i jakościowych przez badaczy z obszaru polskiej bibliologii i 

informatologii. Porównując obecność przedmiotowych metod w polskim piśmiennictwie z ich wykorzystaniem w 

piśmiennictwie zagranicznym, stwierdziłam, że w przypadku polskiej bibliologii i informatologii mamy do 

czynienia ze nikłym zakorzenieniem sondaży i wywiadów, co może być – jak przypuszczam – związane ze słabością 

metodologiczną dyscypliny lub też innym niż w przypadku piśmiennictwa zagranicznego, kierunku jej rozwoju. 

Artykuł zamykam stwierdzeniem odmienności metodologicznej polskiego i zagranicznego piśmiennictwa 

naukowego oraz stwierdzeniem o konieczności prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.  

Kolejny z artykułów wchodzących w skład osiągnięcia naukowego został poświęcony metodom etnograficznym 

w bibliotekoznawstwie. Tekst pt. Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie23 miał na celu podjęcie próby 

przeanalizowania i wykorzystania metod badań etnograficznych w bibliotekoznawstwie. W związku z tym 

dążyłam do określenia, czy i w jaki stopniu w LIS obecne są publikacje oparte na wynikach badań prowadzonych 

z zastosowaniem badań terenowych, dzienniczkowych lub obserwacji. Analiza była prowadzona w dwóch 

płaszczyznach: ilościowej i jakościowej. W pierwszym ujęciu wykorzystano wyniki badań bibliometrycznych 

zarówno czasopism zagranicznych (11 tytułów), jak i polskich (2 tytuły). W ujęciu drugim zdecydowałam się na 

przegląd wybranych przykładów zastosowań metod etnograficznych w badaniach z zakresu bibliotekoznawstwa. 

Artykuł rozpoczynam od przyjrzenia się etnologii jako dyscyplinie badawczej. W tej części pracy, sięgając do 

publikacji etnologów, nakreślam przedmiot zainteresowania dyscypliny oraz pokrótce omawiam jej korzenie, 

szczególnie uwzględniając pionierski wkład Bronisława Malinowskiego w rozwój tej dyscypliny. Przypominam, że 

nim Malinowski wypracował podwaliny dzisiejszej etnologii, była to dyscyplina gabinetowa, głównie czerpiąca z 

zapisków i notatek misjonarzy i podróżników. W dalszej części tekstu podnoszę problem osiowego zagadnienia 

badawczego etnologii, tj. rutynowych, codziennych działań, które przez osoby je realizujące nie są niczym 

interesującym. Jednak w badaniach etnograficznych to właśnie te rytuały codzienności pozwalają poznać inną 

kulturę, w związku z czym w praktyce badawczej konieczne jest stosowanie metod wykraczających poza badania 

deklaratywne, w tym przede obserwacji (jawnej lub ukrytej, uczestniczącej lub nieuczestniczącej) oraz badania 

terenowe i dzienniczkowe, które pokrótce omawiam. W dalszej części pracy przechodzę do analizy obecności 

                                                                 
21 Tamże, s. 164. 
22 Tamże, s. 165. 
23 J. Jasiewicz: Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie. „Przegląd Biblioteczny” 2018, t. 86, z. 3, s. 358-373. 
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metod etnograficznych w LIS, posiłkując się wynikami badań bibliometrycznych własnych i innych autorów. 

Wśród analizowanych prac znalazły się teksty Miachaela Khoo oraz cytowanej już Heting Chu. W części 

zawierającej wyniki moich analiz przedstawiam wyniki analizy bibliometrycznej przeprowadzonej na całym 

zbiorze obejmującym łącznie 4832 abstrakty artykułów naukowych opublikowanych w latach 2010-2015 w 13 

czasopismach dziedzinowych, w tym dwóch polskich i 11 zagranicznych. „Z przeprowadzonych analiz wynika, że 

metody badań etnograficznych nie są często wykorzystywane w przez autorów publikujących w wiodących 

czasopismach z obszaru library science. (…) W całym zbiorze odnotowano 20 artykułów opartych o obserwację 

(0,8% całości zbioru), 19 artykułów opartych o badania terenowe (0,8% całości zbioru) i 5 artykułów opartych o 

badania dzienniczkowe (0,2% całości zbioru). Wykorzystanie metod etnograficznych jest niskie i utrzymuje się na 

poziomie kilku wystąpień w jednym roczniku czasopisma. (…) Nie odnotowano różnic w zakresie intensywności 

wykorzystywania wybranych narzędzi pomiędzy rocznikami poszczególnych tytułów, co mogłoby mieć miejsce 

np. w przypadku numerów tematycznych” 24 . Jeszcze niższe zainteresowanie metodami etnograficznymi 

przejawiają badacze publikujący w polskich czasopismach objętych analizą: w całym zbiorze zanotowano cztery 

artykuły oparte na wynikach badań pozyskanych drogą obserwacji, choć w dwóch przypadkach autorzy 

wspominają o „obserwacjach własnych”, które to sformułowanie wskazuje na refleksję odautorską, a nie 

usystematyzowane działanie badawcze. „Takie wskaźniki sytuują wykorzystanie badań prowadzonych w 

wykorzystaniem obserwacji na poziomie 2% w całym zbiorze oraz na tym samym poziomie w zbiorach artykułów 

z obydwu czasopism. W związku z powyższym można zauważyć, że wykorzystanie metod badań etnograficznych 

w polskim piśmiennictwie naukowym objętym analizą jest incydentalne. Świadczy to, że metody te nie są 

zakorzenione w dyscyplinie” 25 .  W dalszej części pracy prezentuję przykłady zastosowań metod badań 

etnograficznych w bibliotekoznawstwie, koncentrując się przede wszystkim na badaniach użytkowników i 

pracowników bibliotek. Tę sekcję artykułu rozpoczynam od przytoczenia prac autorek, które wyznaczyły 

potencjalne lub istniejące już obszary stosowania metod etnograficznych w bibliotekoznawstwie, w tym 

rozpoznanie zachowań czytelniczych i informacyjnych użytkowników bibliotek, ich sposobów pracy, 

wykorzystywania zbiorów bibliotecznych, korzystania z informatorium czy katalogów. W dalszej części prezentuję 

po jednym przykładzie stosowania badań prowadzonych w wykorzystaniem różnego typu obserwacji, 

zróżnicowanej ze względu na stopień uczestnictwa badacza oraz jawność prowadzonego badania. Ze względu na 

bardzo niskie stosowanie metod dzienniczkowych i terenowych w badaniach stricte bibliotekoznawczych, z 

rozmysłem zrezygnowałam z ich prezentowania. W związku z powyższym w tej sekcji tekstu opisuję badania 

Lynne McKechnie, Jima Hahna i Lizz Zitron, Marcina Karwowskiego oraz Ann Curry. Przegląd ten kończę wskazując 

na znaczny potencjał stosowania etnograficznych metod badawczych w bibliotekoznawstwie, pisząc: „Metody 

etnograficzne, choć stosowane niezbyt często, pozwalają na rozpoznanie zagadnień, które trudno jest zgłębić w 

oparciu o metody deklaratywne, takie jak np. ankiety. Jednocześnie nie ma przeszkód, by metody etnograficzne 

i deklaratywne, jak również i inne wzajemnie się dopełniały, pozwalając na dogłębne rozpoznanie interesujących 

zagadnień”26. Całość rozważań zamyka podsumowanie, w którym zaznaczam, że choć metody etnograficzne w 

obszarze LIS są wykorzystywane, to jest to wykorzystywanie rzadkie. Obserwacja ta doprowadziła mnie do 

wniosku o niskim zakorzenieniu tych metod w obszarze bibliologii i informatologii. Mimo to zaobserwowałam 

duży potencjał włączania metod etnograficznych do badań LIS – czy to w charakterze narzędzi wspomagających 

gromadzenie danych lub walidacji pozyskanych wyników. 

Kolejne dwa teksty wchodzące w skład osiągnięcia naukowego poświęciłam rozpoznaniu możliwości stosowania 

metod badań biometrycznych w obszarze bibliologii i informatologii. Są to prace pt. Biometrics as a tool for 

library and information science research oraz Eyetracking i facetracking rękopisów iluminowanych. Potencjał 

zastosowania metod badań biometrycznych w bibliologii, które powstały w wyniku mojego zaangażowania w 

prace Centrum Analiz Medialnych WDIB UW. Centrum to, dysponujące najwyższej klasy aparaturą pomiarową, 

jest dedykowane prowadzeniu biometrycznych pomiarów reakcji widzów na rozmaite bodźce medialne: reklamy, 

plakaty, filmy, gry video, aplikacje VR/AR. Jako członek zespołu badawczego CAM, pracującego pod kierunkiem 

                                                                 
24 Tamże, s. 366. 
25 Tamże, s. 367. 
26 Tamże, s. 370. 
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dr hab. Tomasza Gackowskiego, uczestniczyłam w pracach badawczych w latach 2017-2018. W tym czasie 

kierowałam m.in. projektem badawczym poświęconym problemowi kompetencji cyfrowych młodzieży, który był 

realizowany m.in. z wykorzystaniem metod badań biometrycznych (projekt został opisany w punkcie 5 D 

niniejszego Autoreferatu oraz wykazany w punkcie II G Wykazu dorobku habilitacyjnego). Jego efektem są dwa 

wystąpienia na konferencjach naukowych (wykazane w puncie II I Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz trzy 

artykuły naukowe, w tym dwa pomieszczone w obszarze mojego dorobku podoktorskiego poświęconego 

problemowi kompetencji informacyjnych i cyfrowych (opisane w puncie 5 B niniejszego autoreferatu oraz 

wykazane w puncie II B Wykazu dorobku habilitacyjnego). Zaangażowanie w prace CAM było dla mnie również 

okazją do rozpoznania możliwości włączenia metod badań biometrycznych do instrumentarium bibliologii i 

informatologii, czego efektem są dwie prace, które pragnę teraz scharakteryzować.  

Artykuł pt. Biometrics as a tool for library and information science research27 jest poświęcony problematyce 

stosowania metod badań biometrycznych w informatologii. W pracy tej, przygotowanej wraz z dr hab. 

Małgorzatą Kisilowską oraz dr hab. Anną Jupowicz-Ginalską, zastanawiamy się, w jaki sposób badania 

okulograficzne (eyetracking) oraz mikroekspresji twarzy (facetracking) mogą pomóc w rozpoznaniu problematyki 

kompetencji informacyjnych. W artykule wychodzimy od niemal oczywistego stwierdzenia, że coraz więcej 

codziennych działań i czynności jest prowadzonych w wykorzystaniem i za pośrednictwem technologii cyfrowych, 

by w dalszej kolejności skoncentrować się na młodzieży, jako użytkownikach mediów cyfrowych. Jednocześnie 

zaznaczamy potrzebę poszerzania stosowanych metod badawczych o takie narzędzia, które pozwolą wniknąć 

dalej niż tylko badania deklaratywne. Jako przykład takiego rozwiązania metodologicznego stawiamy właśnie 

metody badań biometrycznych. W dalszej części tekstu przedstawiłyśmy wyniki przeglądu piśmiennictwa, który 

rozpoczynamy od zaprezentowania modelu dostępu do nowych mediów autorstwa Jana van Dijka, stanowiącego 

ramę konceptualną prowadzonych przez nas rozważań. Dalej zostały zamieszczone wyniki badań piśmiennictwa, 

prezentujące stan zastosowania metod badań biometrycznych w LIS. W tej części wykazujemy, że w obszarze 

nauki o informacji metody te nie są stosowane powszechnie, choć wśród obszarów ich zastosowania można 

wyróżnić badania zachowań czytelniczych oraz informacyjnych, w tym poszukiwania informacji m.in. w serwisach 

oferowanych przez biblioteki. Poza tym odnotowałyśmy prace o charakterze teoretycznym oraz przeglądowym. 

Kolejna część tekstu zawiera precyzyjny opis badania kompetencji informacyjnych młodzieży, prowadzonego z 

wykorzystaniem metod biometrycznych (eyetracking i facetracking), które połączono w duchu triangulacji 

metodologicznej z metodami jakościowymi (wywiady indywidualne) oraz etnograficznymi (obserwacja jawna 

nieuczestnicząca). W tej części opisałyśmy cel badania, postawione pytania badawcze, metodologię, proces 

zbierania i przetwarzania danych oraz wyniki badania. W efekcie analizy pomiarów biometrycznych 

zauważyłyśmy, że młodzi ludzie dysponują ograniczonymi kompetencjami informacyjnymi: w prowadzonych 

poszukiwaniach ograniczają się do skorzystania z 2-3 stron internetowych, czytają opinie zgodnie z zasadą 

najmniejszego możliwego wysiłku, koncentrując się na opiniach krótkich i nie zwracają uwagi na czynniki 

świadczące o wiarygodności informacji. Jednocześnie stwierdziłyśmy, że metody biometryczne mogą być z 

powodzeniem stosowane w polu nauki o informacji – zarówno w zakresie podstawowych narzędzi, jak również 

narzędzi uzupełniających stosowanie innych metod czy to w duchu triangulacji metodologicznej, czy też 

stosowania metod mieszanych28.  

Dopełnieniem rozważań zamieszczonych w opisanej powyżej pracy, jest artykuł dotyczący możliwości stosowania 

metod badań biometrycznych w polu bibliologii, pt. Eyetracking i facetracking rękopisów iluminowanych. 

Potencjał zastosowania metod badań biometrycznych w bibliologii29. Podstawą opracowania tego artykuły było 

przeprowadzenie autorskiego badania o charakterze eksploracyjnym, które dotyczyło recepcji cyfrowych kopii 

                                                                 
27 J. Jasiewicz, M. Kisilowska, A. Jupowicz-Ginalska: Biometric Tools in Information Science. The Example of an Information Literacy Study – A 
Holiday Planning Experiment. “Communications in Computer and Information Science” 2019, vol. 989. (monographic volume Information 
Literacy in Everyday Life: 6th European Conference ECIL 2019, Oulu, Finland, September 24-27 2018, Revised Selected Papers. Ed. S. 
Kurbanoğlu et al.), pp. 23-32. 
28 Tamże, s. 30. 
29 J. Jasiewicz: Eyetracking i facetracking rękopisów iluminowanych. Potencjał zastosowania metod badań biometrycznych w bibliologii. 
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2018, nr 3 (27), s. 27-50. 



20 
 

rękopisów iluminowanych przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Pośrednim celem 

badania było określenie użyteczności pomiarów biometrycznych w nauce o książce, zaś celem bezpośrednim – 

zbadanie psychofizjologicznych reakcji występujących podczas zapoznawania się ze skanami zdobionych 

manuskryptów.  

Artykuł rozpoczynam refleksją dotyczącą przemian, jakie w dostępie do najważniejszych zasobów kultury niesie 

ze sobą szeroka digitalizacja zasobów kultury, w tym najcenniejszych zabytków piśmiennictwa. Zaznaczam, że 

dzięki ciągłemu rozbudowywaniu repozytoriów cyfrowych, każdy internauta jest potencjalnym ich 

użytkownikiem, co każe zadać sobie szereg pytań o reakcje powstające w kontakcie w tymi zasobami. 

Wypracowanie odpowiedzi na te pytania wymaga skorzystania z metod badawczych, wykraczających poza 

instrumentarium bibliologii, tj. metodę typograficzną, proweniencyjną oraz bibliograficzną, jak również poza 

metody wypracowane w naukach społecznych. W związku z powyższym tekst ten stanowi próbę zaproponowania 

rozszerzenia zbioru metod badawczych stosowanych w bibliologii o metody biometryczne. W dalszej części 

charakteryzuję klasyczne metody badań bibliologicznych, kierując się potencjalną koniecznością przybliżenia ich 

czytelnikom specjalizującym się w zakresie medioznawstwa (tekst został przygotowany z myślą o publikacji w 

czasopiśmie medioznawczym). W dalszej kolejności przedstawiam samo badanie: jego cele, postawione pytania 

badawcze oraz wysunięte hipotezy, jak również prezentuję zastosowane w badaniu metody badań 

biometrycznych, tj. eyetracking i facetracking, oraz jego wyniki. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 10 

osób, które nie specjalizowały się w zakresie bibliologii (studenci kierunków dziennikarskich oraz pracownicy 

administracji WDIB UW). Na podstawie pozyskanych wyników stwierdziłam, że w pierwszej kolejności uwagę 

respondentów przykuwają rubrykowane na złoto fragmenty tekstu, nie zaś – jak zakładałam – imponujące 

miniatury lub bordiury. Stwierdziłam również, że badani nie zapoznają się najbardziej intensywnie ze zdobieniami 

stron, ale najdłużej przyglądają się blokom tekstu, nawet jeśli jest napisany po łacinie. Ustaliłam też, że w 

pierwszych sekundach kontaktu ze skanem rękopisu u badanych pojawiają się emocje pozytywne (radość i 

zaskoczenie), po krótkim czasie ustępujące irytacji i zniecierpliwieniu, które mogą być związane z niemożliwością 

zapoznania się z treścią prezentowanego tekstu. Falsyfikację części hipotez badawczych potraktowałam jako 

impuls do dalszych badań. Uzyskany wynik może wskazywać na „potrzebę stosowania pomiarów biometrycznych 

w zakresie uzupełnienia i rozszerzenia wglądu w to, co wiemy na temat odbioru materiałów zgromadzonych m.in. 

w zbiorach bibliotek cyfrowych. Tym samym, przeprowadzone badanie wskazuje na znaczny potencjał 

wykorzystania metod badań biometrycznych na gruncie bibliologii. Poznanie reakcji psychofizjologicznych 

badanych pozwala wypracować odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące natychmiastowych reakcji 

powstających podczas kontaktu badanego z książką, rękopisem lub innym dokumentem, wzbogacając 

perspektywę bibliologiczną o cenny wgląd w reakcje osoby korzystającej z dokumentu. Uzyskiwana tą drogą 

wiedza może być wykorzystywana m.in. w projektowaniu wystaw, działaniach edukacyjnych oraz publikacjach o 

charakterze dydaktycznym”30. 

Prace poświęcone rozpoznaniu możliwości wprowadzenia metod badań biometrycznych do instrumentarium 

bibliologii i informatologii, przeprowadzone oddzielnie dla każdej z subdyscyplin, pozwoliły mi stwierdzić, że 

istnieje znaczny potencjał dla zasilania badań każdej z nich pomiarami biometrycznymi. Pomiary te pozwalają 

rozpoznać natychmiastowe reakcje psychofizjologiczne, zachodzące podczas kontaktu z bodźcem, np. systemem 

lub katalogiem bibliotecznym, skanem, ale również książką elektroniczną czy artykułem w wersji cyfrowej. 

Potencjalnie bodźcem mogą być wszelkie obiekty kultury, których poznawanie zachodzi w zaangażowaniem 

zmysłu wzroku, co – po skrzyżowaniu z osiowymi problemami bibliologii i informatologii – stwarza niemal 

nieograniczone i ekscytujące możliwości badawcze.  

  

                                                                 
30 Tamże, s. 46. 
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Konsekwencje wprowadzenia relacyjnej teorii kultury w obszar bibliologii i informatologii  

Ostatnie dwa artykuły wchodzące w skład osiągnięcia naukowego poświęciłam metodologicznym 

konsekwencjom wprowadzenia relacyjnego modelu kompetencji cyfrowych. Są to prace pt. Relationality Is the 

Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications oraz Relacyjny model 

kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne.  

Pierwszy z omawianych artykułów, pt. Relationality Is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues 

and Their Potential Applications31 został poświęcony grupie katalogów kompetencjicyfrowych32, wypracowanej 

z zastosowaniem podejścia relacyjnego zespół badawczy Centrum Cyfrowego, którego prace koordynowałam w 

latach 2014-2016 (aktywność ta została opisana w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie 

III F Wykazu dorobku habilitacyjnego). Omawiany tekst jest efektem podjęcia refleksji naukowej równolegle do 

prowadzenia prac badawczych o charakterze wdrożeniowym (opracowywane katalogi były m.in. podstawą 

realizacji działań szkoleniowych). Wraz ze Współautorkami, dr hab. Małgorztą Kisilowską oraz dr Anną Mierzecką, 

prezentujemy kolejne katalogi, rozpoczynając tekst od omówienia ich podstaw teoretycznych. Wychodzimy 

zatem od przypomnienia kluczowych założeń koncepcji kapitałów kulturowego, ekonomicznego i społecznego 

Pierre’a Bourdieu, by przejść bezpośrednio do modelu dostępu do technologii cyfrowych Jana van Dijka 

jednocześnie ukazując proponując łączne wykorzystanie obydwu teorii. Następnie prezentujemy metodologię 

wypracowywania katalogów i na tym tle omawiamy kolejne z nich: Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, 

Taksonomię funkcjonalnych kompetencji cyfrowych (…) oraz Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm, 

precyzyjnie prezentując strukturę każdego katalogu: zidentyfikowane obszary aktywności podmiotów (osób lub 

firm typu MŚP) oraz korzyści, jakie mogą osiągać dzięki posiadaniu kompetencji cyfrowych. Pracę konkludujemy 

refleksją na temat użyteczności katalogów, jak również zasadności prowadzenia namysłu nad kwestiami 

kompetencji cyfrowych w ujęciu relacyjnym: „The concept of functional digital competencies has been verified 

as a reliable tool in evaluating and/or developing digital skills of people with different social and/or professional 

backgrounds. A common framework for developing DCCs [digital competencies’ catalogues – przyp. JJ] has been 

proved as applicable in different contexts. (…) Both the relativity theory and the concept of DCCs’ construction 

were verified in practice as useful and applicable in defining digital competencies as a means of enhancement of 

key areas of life for different social entities. The relativity theory changes the way of thinking about digital literacy 

as a set of skills enhancing different spheres of life, not as a separate competence”33. 

W kolejnej pracy, podjęłam problem koniecznych przemian w zakresie metodologii prowadzenia badań 

kompetencji cyfrowych, jakie niesie za sobą stosowanie modelu relacyjnego. Artykuł pt. Relacyjny model 

kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne34 rozpoczynam od refleksji nad przemianami praktyk 

kulturowych. Dalej przechodzę do ukazania, że codzienne aktywności związane z uczestnictwem w kulturze, 

znajdują się dziś wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej w obszarze zainteresowań badaczy i ukazuję aktywność 

podejmowaną za pośrednictwem mediów cyfrowych jako jeden z jej wymiarów. Po tych przemyśleniach 

wstępnych przechodzę do problemu stanowiącego oś rozważań artykułu, tj. do zagadnienia kompetencji 

cyfrowych. Przypominając pierwsze definicje kompetencji cyfrowych (wtedy nazywanych kompetencjami 

informatycznymi), opisuję dwa ujęcia kompetencji cyfrowych: normatywne i relacyjne, pisząc: „Pierwsze 

rozumienie sytuuje kompetencje cyfrowe niejako »obok« innych umiejętności, sygnalizując rozgraniczenie 

pomiędzy praktykami realizowanymi z użyciem różnych narzędzi. Drugie, relacyjne ujęcie, pozwala je osadzić w 

szerokim kontekście rozmaitych działań jednostki, zarówno tych podejmowanych w odniesieniu do różnych 

                                                                 
31 M. Kisilowska, J. Jasiewicz, A. Mierzecka : Relationality Is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential 
Applications. “Communications in Computer and Information Science”, vol. 676 (monographic volume Information Literacy: Key to an 
Inclusive Society). 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers. Ed. S. 
Kurbanoğlu et al.), pp. 294-303; DOI: 10.1007/978-3-319-52162-6_29. 
32 Mowa o opracowaniach: Internetowe Rewolucje. Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm, Taksonomia funkcjonalnfiych kompetencji 
cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, Ramowy katalog kompetencji 
cyfrowych. 
33 M. Kisilowska, J. Jasiewicz, A. Mierzecka : Relationality Is the Key… op.cit., p. 302. 
34 J. Jasiewicz: Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne. „Studia Medioznawcze” 2018, nr 2 (73), s. 117-129. 
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mediów, ale również do ludzi czy zasobów kultury”35. W dalszej części pracy podejmuję problem relacyjnej teorii 

kultury. Nawiązując do prac dotyczących socjologii relacji prezentuję relacyjną teorię kultury, podkreślam, że 

ujęcie to „odrzuca tradycyjne rozumienie kultury jako materialnego i niematerialnego dorobku społeczeństwa 

oraz uczestnictwa w niej jako »robienia czegoś z zasobami kultury«: czytania książek, oglądania filmów, 

odwiedzania wystaw”36 oraz – tym samym – każe zanegować stosowanie metod badawczych mających na celu 

„liczenie” tych praktyk. Zaznaczam, że relacyjna teoria kultury kieruje uwagę badacza na zrozumienie tego, co 

badany robi z obiektami kultury: jak z nich korzysta, w jakich kontekstach, jak kształtują się w wyniku tego jego 

relacje z otoczeniem i innymi osobami. W wyniku tego przeniesienia akcentów wątpliwy staje się podział na 

kulturę wysoką i niską/masową, pociągający za sobą wartościujące określanie, jaki rodzaj praktyk jest „dobry”, a 

jaki „niedobry”. Rozważania te w dalszej kolejności rozszerzam o perspektywę socjologii praktyk, którą proponuje 

Nick Couldry. Postuluje on nie tylko porzucenie tradycyjnego postrzegania kultury, ale przyjęcie nowego 

paradygmatu badania mediów, w którym są one postrzegane jako zbiór praktyk związanych z mediami czy wokół 

nich zorientowanych. Przyjęcie relacyjnej teorii kultury oraz socjologii praktyk jako ram rozważań nad 

kompetencjami cyfrowymi, prowadzi do zakwestionowania powszechnego skądinąd postrzegania rozmaitych 

zastosowań technologii cyfrowych jako przynależących do kultury masowej. W dalszej części tekstu precyzyjnie 

opisuję wzmiankowane wcześniej definicje oraz ujęcia kompetencji cyfrowych, co pozwala mi na podjęcie w 

dalszej kolejności refleksji nt. metod badań kompetencji cyfrowych w ujęciu relacyjnym. W tej sekcji artykułu 

odnoszę się do stosowania rozmaitych metod badawczych w projektach poświęconych umiejętnościom 

użytkowania nowych mediów. Dostrzegając szeroką skalę zastosowań metod badań ilościowych, akcentuję 

znaczny potencjał metod jakościowych czy też biometrycznych, szczególnie łączonych z innymi metodami 

zgodnie z koncepcją triangulacji metodologicznej. Pochylając się nad potencjałem stosowania poszczególnych 

metod, odwołuję się do konkretnych projektów badawczych, w których omawiane narzędzia były stosowane, 

przez co wzbogacam rozważania o charakterze teoretycznym praktycznym doświadczeniem badawczym. 

Rozważania zamyka konkluzja dotycząca koniecznego łączenia możliwości metod jakościowych, 

eksperymentalnych i ilościowych w badaniach kompetencji cyfrowych.  

PODSUMOWANIE WYNIKÓW  BADAŃ  

Jak wynika z charakterystyki wszystkich publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego oraz tabeli nr 1, 

w toku prac przetestowałam wszystkie wysunięte hipotezy badawcze, dzięki czemu możliwe było wypracowanie 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Tym samym mogę stwierdzić, że cele badania zostały osiągnięte. 

W toku badań potwierdziłam pięć hipotez badawczych (H1, H4, H5, H6, H7), zaś sfalsyfikowałam dwie (H2, H3). 

Pragnę zaznaczyć, że dodatkowo w każdym z artykułów osiągałam szczegółowe cele badawcze, bezpośrednio 

dotyczące podejmowanych partykularnie wątków badawczych.  

Zaobserwowałam, że dyscyplina library and information science nosi wyraźne znamiona interdyscyplinarności, 

choć jej poszczególne podpola mają raczej charakter oddzielny i nieco wsobny. Mimo to można zauważyć 

tendencję do wykorzystywania metod i podejść właściwych innym dyscyplinom – szczególnie w zakresie 

formułowania koncepcji i modeli teoretycznych pola badawczego. Potwierdziłam również hipotezę zakładającą, 

że metody badań ilościowych i jakościowych są obecne w piśmiennictwie LIS, z zastrzeżeniem, że obecność ta 

jest wyraźniejsza w publikacjach zagranicznych. Bliźniacze są ustalenia w zakresie weryfikacji hipotezy 

zakładającej obecność metod badań etnograficznych – ta hipoteza również została potwierdzona, z 

zastrzeżeniem różnic pomiędzy rodzimym i zagranicznym piśmiennictwem. Jednoznacznie potwierdziłam 

natomiast hipotezę, w której przyjęłam istnienie wyraźnego potencjału dla stosowania metod badań 

biometrycznych. Przeprowadzone badania wykazały użyteczność tych narzędzi zarówno w obszarze bibliologii, 

jak również informatologii. Potwierdzone zostało również założenie dotyczące silnych implikacji 

metodologicznych wprowadzenia relacyjnego modelu kompetencji cyfrowych do dyscypliny. W tym zakresie 

zaznaczyła się potrzeba wyraźnego rozszerzenia instrumentarium badawczego bibliologii i informatologii, dzięki 

                                                                 
35 Tamże, s. 118. 
36 Tamże, s. 119. 
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któremu możliwe będzie sprostanie konsekwencjom wprowadzenia istotnej korekty konceptualnej, jaką niesie 

model relacyjny.  

Wyniki przeprowadzonych badań doprowadziły do stwierdzenia nieprawdziwości hipotezy dotyczącej silnego 

czerpania bibliologii i informatologii z dorobku metodologicznego nauk społecznych. Na podstawie analiz 

piśmiennictwa dziedzinowego stwierdziłam najsilniejszą obecność badań bibliometrycznych, tj. 

wykorzystujących metodę mającą swe korzenie bezpośrednio w polu LIS. Tym samym sfalsyfikowana została 

hipoteza, w której założyłam, że w dyscyplinie dominują metody badań społecznych.  

Poza odniesieniem się do weryfikacji poszczególnych hipotez badawczych,  przyjętych wspólnie dla całego 

osiągniecia naukowego, chcę też przedstawić kilka szczególnie interesujących moim zdaniem obserwacji.  

Pierwsze z nich to zauważalne rozbieżności pomiędzy dyskursem metodologicznym oraz praktyką badawczą, 

które zaobserwowano na podstawie jakościowych i ilościowych badań piśmiennictwa. Jak bowiem wykazała 

analiza prac o charakterze teoretycznym, bibliologia i informatologia ma charakter interdyscyplinarny, nie tylko 

w zakresie swych powiązań teoretycznych, ale również wpływów metodologicznych. Tymczasem analizy 

bibliometryczne obszernych zbiorów abstraktów artykułów naukowych opublikowanych w latach 2010-2015 w 

13 wiodących czasopismach dziedzinowych publikowanych w Polsce i za granicą wykazały wyraźną skłonność 

badaczy do korzystania z metod badań bibliometrycznych. Obserwacja ta pozwala wnioskować nie tylko na temat 

metodologii, ale również przedmiotu badań. Jeśli chodzi o metodologię, dominacja metody bibliometrycznej, 

wywiedzionej z metody bibliograficznej, wskazuje na to, że dyscyplina pozostaje bliższa swym korzeniom 

metodologicznym, słabiej natomiast absorbuje metody dyscyplin pokrewnych. Jeśli natomiast chodzi o 

przedmiot badań, przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że jest nim przede wszystkim piśmiennictwo 

naukowe dyscypliny.  

Innym interesującym spostrzeżeniem, bezpośrednio powiązanym z opisaną powyżej konstatacją, jest 

stosunkowo słaba obecność metod badań jakościowych oraz etnograficznych w dyscyplinie. Badania jakościowe 

są obecne w dyscyplinie w niewielkim, zaś etnograficzne – w niemal incydentalnym stopniu. Wykazałam też 

minimalne stosowanie metod badań biometrycznych. Jednocześnie, przeanalizowane oraz przeprowadzone 

prace badawcze wskazują na istotny potencjał stosowania badań jakościowych i biometrycznych oraz ich 

triangulację w badaniach z zakresu bibliologii i informatologii. Dodatkowo, włączenie relacyjnej teorii kultury oraz 

wywiedzionego z niej relacyjnego modelu kompetencji cyfrowych, implikuje konieczność zmian 

metodologicznych w podejmowanych pracach badawczych poprzez rozszerzanie instrumentarium badawczego 

dyscypliny.  

Obserwacje te wskazują na potrzebę prowadzenia pogłębionej refleksji metodologicznej w dyscyplinie. Istotne 

wydaje się rozszerzanie aparatu metodologicznego, szczególnie w obliczu zmian organizacyjnych, jakim podlega 

obszar bibliologii i informatologii – zarówno w wymiarze legislacyjnym wyrażającym się nową klasyfikacją 

dziedzin i dyscyplin naukowych, jak również merytorycznym mającym swe odzwierciedlenie w przemianach 

organizacyjnych uczelni, w tym powstaniu Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Wobec 

powyższego zasadne jest nie tylko prowadzenie dalszych badań nad rozwojem metodologii dyscypliny, co pragnę 

kontynuować w dalszych pracach badawczych, ale również inicjowanie wprowadzania nowych rozwiązań 

metodologicznych poprzez sięganie do dorobku metodologicznego pokrewnych dyscyplin oraz budowanie 

współpracy pomiędzy zespołami i badaczami różnych dziedzin i dyscyplin. Ponadto istotne jest wzmocnienie 

kształcenia studentów i doktorantów w zakresie metodologii zarówno dyscypliny macierzystej, jak również 

dyscyplin pokrewnych.  

Reasumując, pragnę podkreślić, że zrealizowanie mojego głównego zamysłu, jakim było wzmocnienie refleksji 

metodologicznej poprzez próbę przyjrzenia się wybranym zagadnieniom obszernej problematyki metodologii, 

wydaje się być wyzwaniem nieustającym. Wypracowane wnioski, zarówno ogólne na poziomie całego cyklu 

publikacji, jak również szczegółowo osiągane w każdym z poszczególnych artykułów, wzmacniają we mnie 

przekonanie o konieczności kontynuacji badań oraz prowadzenia dydaktyki w tym obszarze. Jestem przekonana, 
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że jednoczesna analiza rozwiązań metodologicznych stosowanych w bibliologii i informatologii oraz dyscyplinach 

pokrewnych jest problemem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju mojej macierzystej dyscypliny. 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO - BADAWCZYCH 

A. DOROBEK PODOKTORSKI –  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Na mój pozostały dorobek podoktorski składają się 22 publikacje naukowe, w tym 3 monografie, 13 rozdziałów 

w recenzowanych monografiach oraz 7 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brałam również 

udział w pracach redakcyjnych nad trzema monograficznymi publikacjami zbiorowymi – zarówno samodzielnie 

(1 publikacja), jak i we współpracy (2 publikacje). Do prac mieszczących się na obrzeżach dorobku podoktorskiego 

zaliczam również trzy sprawozdania oraz jedno tłumaczenie pracy anglojęzycznej, opracowane wspólne z innymi 

osobami. 

Pragnę podkreślić, że mój dorobek (w tym prace ujęte w cyklu stanowiącym osiągniecie naukowe) ma charakter 

interdyscyplinarny. Choć w naturalny sposób jego główna część to prace publikowane w czasopismach i 

monografiach z obszaru bibliologii i informatologii, to jednak ze względu na podejmowaną tematykę badawczą 

starałam się publikować również poza macierzystą dyscypliną: w czasopismach medioznawczych i 

kulturoznawczych, monografiach edukacyjnych. Około 30% wszystkich prac stanowią publikacje wydane poza 

ośrodkiem warszawskim – w pokrewnych ośrodkach polskich i zagranicznych. Widoczne tu podejście do 

publikowania wyników prac badawczych jest celowe.  

Łączna liczba punków zgromadzonych w wyniku opracowania wszystkich prac wchodzących w skład dorobku 

podoktorskiego, w tym ujętych w osiągnieciu naukowym, wynosi 266,5. Na liczbę tę składa się: 99 punktów 

uzyskanych w wyniku publikacji artykułów w czasopismach z listy B; 19 punktów uzyskanych w wyniku publikacji 

w innych czasopismach; 68,5 punktów będących wynikiem publikacji rozdziałów w pracach zbiorowych; 65 

punktów będących wynikiem publikacji monografii oraz 15 punktów będących wynikiem prac redakcyjnych nad 

wydawnictwami monograficznymi. Do zbioru tego nie włączono publikacji o charakterze ekspertyz.  

Jeśli chodzi o analiz cytowań, pragnę podkreślić, że pomimo braku Indeksu Hirsha w bazie Web of Science, 

wskaźnik ten w Google Scholar (analiza poprzez Publish or Perish) wyniósł 4 dla dorobku naukowego, zaś łącznie 

dla dorobku naukowego i wdrożeniowego – 5.  

B. OBSZARY TEMATYCZNE DOROBKU 

Poza obszarem tematycznym bezpośrednio związanym z tematyką osiągnięcia naukowego, opisanego w części 

4. niniejszego Autoreferatu i wykazanego w części I Wykazu dorobku habilitacyjnego, w moim dorobku 

podoktorskim można wyróżnić dwie zasadnicze grupy publikacji. Pierwsza z nich stanowi w istocie rozszerzenie 

i kontynuację badań rozpoczętych na etapie przygotowania rozprawy doktorskiej i dotyczy problematyki 

kompetencji informacyjnych i cyfrowych. Do tego obszaru zaliczam 15 publikacji naukowych, w tym: dwie 

monografie, pięć rozdziałów w monografiach, sześć artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych 

czasopismach, jeden artykuł w druku oraz jeden raport badawczy. Drugi obszar prac stanowią publikacje 

poświęcone bibliotekom i innym instytucjom kultury. W tej grupie jest 10 publikacji naukowych, w tym: jedna 

monografia, osiem rozdziałów w monografiach i jeden artykuł w czasopiśmie międzynarodowym.  

W tej części niniejszego Autoreferatu pragnę przedstawić powyższe zbiory publikacji. Każda z dwóch kolejnych 

sekcji zawiera prezentację rozwoju prac prowadzonych przeze mnie w wyszczególnionych obszarach, poczynając 

od publikacji najwcześniejszych. Jednocześnie na końcu dwóch kolejnych sekcji Autoreferatu zamieszczone są 

tabele z wykazem prac w porządku inwersyjnym, od publikacji najnowszych, wraz z przyporządkowaniem im 

problemów, jakie podjęto w poszczególnych pracach.  
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KOMPETENCJE INFORMACYJNE I CYFROWE 

Jak wspomniałam, zbiór publikacji poświęconych problematyce kompetencji informacyjnych i cyfrowych różnych 

grup użytkowników stanowi pogłębioną i rozszerzoną kontynuację prac badawczych rozpoczętych na etapie 

przygotowania rozprawy doktorskiej. Realizując prace w tym zakresie, opracowywałam publikacje podejmując 

następujące problemy:  

 badania kompetencji cyfrowe i/lub informacyjnych różnych grup użytkowników, 

 badania założeń i kierunków edukacji cyfrowej i informacyjnej, 

 badania w zakresie kwestii uzupełniających, 

 wypracowanie rekomendacji w zakresie prowadzonych działań, 

 testowanie rozwiązań metodologicznych. 

Rozprawa pt. Kompetencje informacyjne młodzieży. Analiza – stan faktyczny – kształcenie na przykładzie Polski, 

Niemiec i Wielkiej Brytanii, została przygotowana na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, pod 

kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert (publiczna obrona pracy odbyła się w dniu 11 maja 2011 r., 

nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii na podstawie uchwały Rady 

Wydziału Historycznego z dnia 25 maja 2011 r.). Jedynie dla porządku pragnę wspomnieć, że w ramach 

opracowania rozprawy doktorskiej przeprowadziłam porównawcze badanie kompetencji informacyjnych 37 

młodzieży (badanie ilościowe, technika PAPI, dobór celowy, N=150) oraz analizę programów kształcenia w tym 

zakresie obowiązujących w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Poza badaniem ilościowym przeprowadziłam 

obszerny przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, starając się określić znaczenie kompetencji 

informacyjnych dla funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. Wyniki prac badawczych zostały zamieszczone 

w samej rozprawie oraz publikacjach przygotowanych na jej podstawie. Są to przede wszystkim monografia 

Kompetencje informacyjne młodzieży. Analiza – stan faktyczny – kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i 

Wielkiej Brytanii (Warszawa, 2012), będąca zaktualizowaną publikacją rozprawy (zmiana w porównaniu do 

oryginału – 30%) oraz cztery artykuły opublikowane w czasopismach polskich i zagranicznych, omawiające 

wybrane wątki problematyki kompetencji informacyjnych młodzieży oraz kształcenia w tym zakresie:  

 J. Jasiewicz (2011), „Fundamentalny dysonans”. Zachowania informacyjne młodzieży a elementy 

edukacji informacyjnej w Polsce. „Przegląd Biblioteczny”, nr 3, s. 356-376. 

 A. Wittich, J. Jasiewicz (2011), Orientierungsrahmen zur Vermittlung von Informationskompetenz in der 

Schule. „Information-Wissenschaft und Praxis”, no. 4, pp. 167-172. 

 J. Jasiewicz (2012), Edukacja informacyjna w Wielkiej Brytanii. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik 

Naukowy”, No 2(28) tom monograficzny: Information literacy. Uwarunkowania kulturowe i edukacyjne, 

s. 62-74. 

 J. Jasiewicz (2013), Jak mam to znaleźć? Kompetencje informacyjne chłopców i dziewcząt w wieku 14-16 

lat. Komunikat z badań. [W:] Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro. 

Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 347-362. 

Ze względu na fakt, że podstawą opracowania powyższych publikacji były badania doktorskie, rezygnuję z ich 

dokładniejszego omawiania. Chcę jednak zaznaczyć, że w początkowych latach mojej działalności podoktorskiej 

problematyka kompetencji informacyjnych pozostawała nadal w centrum moich zainteresowań badawczych. 

Jednocześnie zaczęłam stopniowo poszerzać zakres prowadzonych przeze mnie badań. Wspólnym 

mianownikiem podejmowanych zagadnień były rozmaite zastosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych. To właśnie rozwój mediów cyfrowych stanowił i nadal stanowi kluczowy kontekst 

prowadzonych przeze mnie prac badawczych, jak również innych działań, w tym działalności popularyzatorskiej 

oraz aplikacyjnej, które prezentuję w dalszej części niniejszego autoreferatu.  

                                                                 
37 zespół umiejętności i wiedzy warunkujących właściwe określenie i sformułowanie potrzeby informacyjnej, dokonanie wyboru właściwych 
źródeł informacji, wyszukiwanie w nich pożądanych informacji oraz późniejszą ich ocenę pod kątem przydatności, jakości i wiarygodności – 
ALA, 1989 
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W obszarze badań poświęconych problematyce kompetencji informacyjnych i cyfrowych skupiłam się na dwóch 

zagadnieniach. 

Pierwszym z nich były kompetencje cyfrowe różnych grup użytkowników oraz ich edukacja cyfrowa. W tym 

zakresie prowadziłam szereg projektów badawczych, zarówno na użytek stricte naukowy, jak również aplikacyjny, 

co obszerniej przedstawiam nieco dalej w tej części Autoreferatu. Drugi obszar badań naukowych stanowił 

problem informacyjnych kompetencji zdrowotnych. Zagadnienie to, wybrane do zbadania wspólnie z dr hab. 

Małgorzatą Kisilowską, opracowane we współpracy z dr Magdaleną Paul, było dla mnie nowym, lecz bardzo 

inspirującym obszarem badań. Udział w tym projekcie badawczym został omówiony w puncie 5 D niniejszego 

Autoreferatu oraz wykazany w puncie III G Wykazu dorobku habilitacyjnego. Publikacje powstałe w jego wyniku 

wykazano w punkcie II B Wykazu dorobku habilitacyjnego. W tym miejscu chcę jedynie zaznaczyć, że w wyniku 

realizacji tego projektu badawczego zostały opublikowane następujące prace:  

 M. Kisilowska, J. Jasiewicz, M. Paul (2013), Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich 

użytkowników. Raport z badań eksploracyjnych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, ss. 166. ISBN: 678-83-235-1280-6. 

 J. Jasiewicz (2014), Informacja zdrowotna jako wynik interakcji społecznych. [W:] Czas przemian-czas 

wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w kształtowaniu kompetencji współczesnego człowieka. 

Red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 274-292. 

 J. Jasiewicz (2014), Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu 

„Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników”. [W:] Nauka o informacji 

w okresie zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki. Red. B. Sosińska-Kalata, przy udziale M. 

Przastek-Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 243-253. 

 

Informacyjne kompetencje zdrowotne są rozumiane jako „umiejętności poznawcze i społeczne, decydujące o 

motywacji i zdolności danej osoby do odnajdywania, rozumienia i wykorzystywania informacji w sposób, który 

sprzyja zachowaniu dobrego zdrowia” 38 . Problem ten stanowi zatem rozszerzenie, a jednocześnie 

uszczegółowienie zagadnienia kompetencji informacyjnych, które było przedmiotem moich badań na etapie 

przygotowywania rozprawy doktorskiej. Po dokonaniu przeglądu literatury przedmiotu stwierdziłyśmy wraz z dr 

hab. Małgorzatą Kisilowską, że „[n]iewiele wiadomo o potrzebach i zachowaniach informacyjnych osób 

poszukujących informacji zdrowotnych, o wybieranych przez nie źródłach informacji zdrowotnej, sposobach ich 

wykorzystania, stosowanych technikach wyszukiwania oraz problemach, na jakie się natykają. Wyraźny jest też 

brak wiadomości na temat motywacji i okoliczności podejmowania poszukiwań informacji zdrowotnej, 

najbardziej interesujących tematów oraz sposobów wykorzystania wyszukanych wiadomości”39. Jednocześnie, 

obserwowałyśmy rosnące medialne zainteresowanie problematyką zdrowego trybu życia oraz trudności w 

poszukiwaniach informacji na temat zdrowia. Te obserwacje pozwoliły nam stwierdzić istnienie wyraźnej luki, a 

jej wypełnienie było celem projektu badawczego przeprowadzonego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty 

Kisilowskiej, z udziałem moim i dr Magdaleny Paul (w tamtym czasie uczestniczki studiów I stopnia w Instytucie 

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW). Badanie zostało zrealizowane w duchu triangulacji 

metodologicznej: zastosowano podejście ilościowo-jakościowe, nie tylko w zakresie wykorzystanych metod 

badawczych (sondaż diagnostyczny i wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji), ale 

również na poziomie analizy uzyskanych wyników (wykorzystano m.in. ilościową analizę materiałów 

jakościowych). „W badaniu skupiono się przede wszystkim na problemie źródeł informacji zdrowotnej oraz 

sposobach ich wykorzystywania. W związku z tym respondentów pytano przede wszystkim o częstotliwość i 

intensywność korzystania z nich, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych. Badano też problem 

intensywności korzystania z nowych mediów w ogóle, jak również kompetencji informacyjnych, przede 

wszystkim w zakresie technik wyszukiwania informacji w sieci. Kolejną kwestią podejmowaną w badaniach były 

                                                                 
38  M. Kisilowska, J. Jasiewicz, M. Paul: Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników. Raport z badań 
eksploracyjnych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, (2013),  s. 10. 
39 Tamże. 
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oczekiwania, jakie użytkownicy mieli wobec źródeł informacji zdrowotnej, jak również bariery i ograniczenia 

związane z ich użytkowaniem”40.  

Publikacja pt. Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników. Raport z badań 

eksploracyjnych jest monograficznym opracowaniem wyników projektu badawczego. W pracy tej wypracowano 

odpowiedzi (co najmniej częściowe) na następujące pytania badawcze: „P1: czy (i z jaką intensywnością) 

użytkownicy korzystają z różnych źródeł informacji zdrowotnej, zwłaszcza w okolicznościach wymuszających 

poszukiwania w tym zakresie (choroba, opieka nad dzieckiem lub osobą starszą czy chorą)? P2: czy internet jest 

najchętniej wykorzystywanym źródłem informacji zdrowotnej (z zastrzeżeniem zróżnicowania wyboru w 

zależności od wieku użytkowników)? P3: czy poprawne jest oparte na intuicji stwierdzenie, że osoby zdrowe w 

większości nie mają wiedzy na temat sieciowych zasobów informacji zdrowotnej? P4: czy w realizacji potrzeb 

informacyjnych dotyczących zdrowia stosuje się wyszukiwanie zaawansowane? P5: czy istnieje korelacja 

pomiędzy poziomem informacyjnych kompetencji zdrowotnych i kompetencji informacyjnych w ogóle?”41. Druga 

praca powstała w wyniku omawianego badania, tj.  autorski artykuł pt. Informacja zdrowotna jako wynik 

interakcji społecznych, została poświęcona problematyce znaczenia informacji zdrowotnej oraz informacyjnych 

kompetencji zdrowotnych w kształtowaniu relacji społecznych. Pozyskany materiał empiryczny pozwolił 

zauważyć, że rozmowy nt. zdrowia, porady w tym zakresie, a nawet „plotki” są istotnym elementem budowy 

relacji i więzi społecznych. Dlatego też dążyłam do weryfikacji hipotezy zgodnie, z którą informacja zdrowotna 

oraz kompetencje w zakresie jej pozyskiwania powstają w wyniku oraz w trakcie interakcji społecznych 42 . 

Testowanie hipotezy zostało oparte na przeglądzie piśmiennictwa naukowego oraz powtórnej analizie 

pozyskanego w badaniu materiału empirycznego, przeprowadzonej specjalnie na potrzeby opracowania 

omawianego artykułu. W wyniku przeprowadzonych rozważań, hipoteza została potwierdzona. Jednocześnie ze 

względu na eksploracyjny charakter samego badania, podkreśliłam potrzebę przeprowadzenia dalszych studiów 

w tym obszarze.  

Pragnę też zaznaczyć, że projekt poświęcony problemowi informacji zdrowotnej był przełomowym momentem 

w moich pracach badawczych. Przede wszystkim omawiane przedsięwzięcie było pierwszym z realizowanych przy 

moim udziale zespołowych prac badawczych, w których byłam odpowiedzialna za całościowe opracowanie 

metodologii badania przeprowadzonego z wykorzystaniem metod nauk społecznych. Badanie to pozwoliło 

również mi na dostrzeżenie niedostatków metod badawczych tradycyjnie stosowanych w obszarze bibliologii i 

informatologii. Zauważyłam też, że wprowadzanie metod badawczych z innych dyscyplin przynosi pożądane 

rezultaty w pracy badawczej. Wynikiem tej konstatacji jest ostatnia z wymienionych prac, tj. rozdział pt. 

Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu „Informacja zdrowotna – 

oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników” opublikowany w monografii Nauka o informacji w okresie 

zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki. Red. B. Sosińska-Kalata (Warszawa, 2014), włączona do osiągnięcia 

naukowego i związku z tym omówiony w części 4 niniejszego Autoreferatu oraz wykazany w puncie I B Wykazu 

dorobku habilitacyjnego. Jednocześnie doświadczenie zyskane w ramach tego badania zapoczątkowało w mojej 

pracy badawczej okres testowania rozmaitych rozwiązań metodologicznych, pozwalających na pogłębianie 

wiedzy na temat kompetencji informacyjnych i cyfrowych różnych grup użytkowników. Trzy omówione wyżej 

prace pozwoliły zatem nie tylko na rozpoznanie i wstępne opisanie wcześniej nieobecnego na gruncie nauki o 

informacji problemu informacyjnych kompetencji zdrowotnych, ale również przyjrzenie mu się pod kątem relacji 

społecznych oraz wniosków w zakresie zastosowanej metodologii. Zainicjowana tym projektem badawczym 

współpraca naukowa z dr hab. Małgorzatą Kisilowską i dr Magdaleną Paul, poszerzona niedługo później o 

współpracę z dr Anną Mierzecką, trwa i rozwija się do dziś oraz jest dla mnie inspiracją do prowadzenia dalszych 

prac. 

                                                                 
40 Tamże, s. 11. 
41 Tamże, s. 11-12. 
42 J. Jasiewicz: Informacja zdrowotna jako wynik interakcji społecznych. [W:] Czas przemian-czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji 
w kształtowaniu kompetencji współczesnego człowieka. Red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014, s. 277. 
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Jak wspomniałam, równolegle zaczęłam prowadzić analizy w zakresie kompetencji cyfrowych. Punktem wyjścia 

do podjęcia tych prac była współpraca z dr. Dominikiem Batorskim, która skłoniła mnie do namysłu nad 

problemem kompetencji w zakresie użytkowania technologii cyfrowych. Podjęty na etapie opracowywania 

rozprawy doktorskiej problem kompetencji informacyjnych, dzięki współpracy z dr. Batorskim (potwierdzonej 

udziałem w projektach „Cyfrowa przyszłość”, „Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie” czy 

„MEDIA_STYCZNI. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce”) został poszerzony na rzecz 

zagadnienia kompetencji cyfrowych. Zagadnienie to jest definiowane jako zespół wiedzy, umiejętności i postaw 

warunkujących efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Tym samym do obszaru moich zainteresowań, 

obok kompetencji informacyjnych, włączone zostały kompetencje informatyczne, problematyka kreatywnego, 

bezpiecznego i świadomego korzystania z mediów oraz wybrane wątki prawa autorskiego i ekonomiki mediów. 

Co więcej, interdyscyplinarna współpraca z dr. hab. Mirosławem Filiciakiem, prof. SWPS skłoniła mnie do 

krytycznego namysłu nad teoretycznym ujęciem kompetencji, wcześniej obecnym w moich pracach badawczych. 

Szczególnie ważny wkład stanowiła tutaj relacyjna koncepcja uczestnictwa w kulturze, zaproponowana przez 

Marka Krajewskiego 43 , a wprowadzona poprzez prace prof. Mirosława Filiciaka również w obręb mojej 

działalności badawczej. To ujęcie teoretyczne, wyraźnie obecne w moim całym dorobku podoktorskim – w tym 

w osiągnieciu naukowym omówionym w części 4 niniejszego Autoreferatu oraz wykazanym w części I Wykazu 

dorobku habilitacyjnego – stanowi do dziś oś teoretyczną prowadzonych przeze mnie prac badawczych. 

Dodatkowo, niejako na stałe wprowadziłam do swoich badań model dostępu do technologii cyfrowych autorstwa 

Jana van Dijka. Model ten, uwzględniony w swej pierwotnej formie44 w 2011 r. w mojej rozprawie doktorskiej, w 

okresie podoktorskim wprowadziłam do swoich prac w wersji rozbudowanej45. Ma on dla moich dalszych prac 

znaczenie fundamentalne, ponieważ kieruje uwagę na motywacje do korzystania z technologii cyfrowych oraz 

korzyści płynące z tych zastosowań. Teoria relacyjna wraz z modelem dostępu do nowych mediów wyznaczyły 

ramę konceptualną moich prac, ustalając nowy wymiar namysłu nad zastosowaniami technologii cyfrowych w 

rozmaitych kontekstach. W wyniku jego zastosowania wprowadziłam bardzo istotną korektę koncepcyjną, 

zwracając się w badaniach w stronę ujęcia relacyjnego oraz wielowymiarowych zastosowań technologii 

cyfrowych. 

Jednym z efektów tej korekty koncepcyjnej było przeprowadzenie projektu badawczego pt. „Kompetencje 

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

ponadgimnazjalnym – diagnoza”. Projekt ten został zrealizowany w okresie od marca do grudnia 2013 r., przez 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, przy 

wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury 

(grant nr 9074/13/DMP, kwota dofinansowania 143 tys. zł). Projekt był prowadzony pod moim kierunkiem przez 

zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, w skład którego weszli dr hab. Małgorzata Kisilowska, dr Anna 

Mierzecka-Szczepańska i dr Dominik Batorski. Projekt został omówiony w punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu 

oraz wykazany w punkcie II G Wykazu dorobku habilitacyjnego. Jego efektem jest raport badawczy:  

 J. Jasiewicz, D. Batorski, M. Kisilowska, A. Mierzecka-Szczepańska (2013), Nowe media w polskiej szkole. 

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie 

nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym”. Warszawa: 

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ss. 144. 

 

„Badania [w ramach projektu] realizowano w dwóch zasadniczych etapach. Pierwszym z nich był przegląd i 

krytyka literatury przedmiotu oraz analiza danych zastanych, tj. klasyczny desk research. Drugi etap stanowiło 

badanie sondażowe na grupie reprezentatywnej z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oraz 

przeprowadzenie analizy uzyskanych danych statystycznych. Badania przeprowadzono w 200 szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Próba szkół biorących udział w badaniu jest 

warstwowo-losową reprezentacją populacji szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. W każdej ze 

                                                                 
43 M. Krajewski: W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 1, s. 29-67. 
44 J. van Dijk: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Warszawa 2010, s. 250 
45 J. van Dijk: Digital divide research, achievements and shortcomings, “Poetics” 2006, no. 34, pp. 223–224. 
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placówek ankiety wypełniło czterech respondentów: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz 

oraz dwóch nauczycieli [przedmiotowych]”46. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CAPI 

(N=800), przez wyspecjalizowaną agencję badawczą. W jego wyniku określono, jakim sprzętem komputerowym 

dysponują badane szkoły, jaki jest realny dostęp uczniów do infrastruktury informatycznej oraz – najważniejsze 

– jakie są kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu.  

Opublikowany w wyniku badania raport, pozwolił na poznanie wielu dotychczas nierozpoznanych wątków 

edukacji cyfrowej w polskim szkolnictwie formalnym. Został on oceniony przez recenzenta, dr. Grzegorza D. 

Stunżę z Uniwersytetu Gdańskiego, jako „jedną z najważniejszych publikacji naukowych podejmujących tematykę 

kompetencji cyfrowych w Polsce. Zgodzić się należy z autorami, że zaprezentowane wnioski mogą posłużyć do 

różnorodnych działań projekcyjnych, w tym do wprowadzania modyfikacji i projektowania w zakresie 

prowadzenia edukacji rozwijającej kompetencje cyfrowe. Jak sugerowano wyżej, recenzowany materiał, 

wspólnie z raportami poświęconymi kompetencjom cyfrowym nastolatków, mógłby posłużyć do kompleksowej 

oceny stanu kompetencji cyfrowych w Polsce i zaproponowania zmian obejmujących wyposażenie szkół, 

kształcenie nauczycieli, tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie procesu dydaktycznego 

odwołującego się do wiedzy, umiejętności, rozumienia zjawisk oraz potrzeb młodych ludzi uczących się w ramach 

formalnego systemu kształcenia” 47 . Projekt ten był dla mnie kolejnym ważnym doświadczeniem. Przede 

wszystkim było to pierwsze samodzielnie przeze mnie prowadzone przedsięwzięcie badawcze, które 

doprowadziło do rozpoznania złożonej problematyki edukacji cyfrowej w polskim szkolnictwie. Ponownie też 

dostrzegłam potrzebę wzbogacania metod badawczych bibliologii i informatologii metodami nauk społecznych.  

Kontynuacją tej problematyki są badania świetlic szkolnych prowadzone w ramach projektu realizowanego na 

potrzeby Fundacji Orange (opisanego w punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu oraz wykazanego w punkcie II G 

Wykazu dorobku habilitacyjnego). Badanie miało na celu rozpoznanie możliwości prowadzenia edukacji cyfrowej 

w świetlicach szkół podstawowych. W tym celu rozpoznano wyposażenie świetlic w sprzęt komputerowy, 

kompetencje wychowawców świetlic oraz ich nastawienie wobec możliwości prowadzenia edukacji cyfrowej w 

jednostkach, w których pracują. Badanie to stanowiło zatem dopełnienie wcześniejszego projektu badawczego 

(którym objęto dyrektorów lub wicedyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych i nauczycieli bibliotekarzy), 

uzupełniając grupę kluczowych pracowników polskich szkół o wychowawców świetlic. Projekt ten, choć 

prowadzony w ramach merytorycznego wsparcia działań organizacji pozarządowej, był realizowany z 

zachowaniem wszelkich standardów pracy naukowej. W jego ramach przeprowadzono obszerny przegląd 

piśmiennictwa naukowego, analizy desk research oraz badania ilościowe na grupie 200 pracowników świetlic 

szkolnych (technika CATI, dobór warstwowo-losowy, N=200). Powstały w wyniku badania raport był kluczowym 

wkładem w projektowanie programu MegaMisja, który uwzględniono w punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu 

oraz wykazano w punkcie III G Wykazu dorobku habilitacyjnego. Artykuł, przygotowany na podstawie 

pozyskanych wyników artykuł pt. Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej, jest poświęcony 

możliwościom prowadzenia edukacji cyfrowej w świetlicach szkół podstawowych (jego współautorką jest dr Anna 

Mierzecka). Po przeanalizowaniu danych zastanych oraz wyników, określiłyśmy dominujące formy pracy z 

dziećmi w świetlicach, rodzaj najczęściej wykorzystywanego sprzętu, nastawienie wychowawców świetlicy do 

wprowadzania technologii cyfrowych w ich pracy oraz zakres ich realnego wykorzystania. Wyniki te pozwoliły 

m.in. stwierdzić, że choć istnieje potencjał do prowadzenia edukacji cyfrowej w świetlicach, to jest on 

wykorzystywany w bardzo małym zakresie. Jednocześnie podkreśliłyśmy, że „[w] świetlicy – podobnie jak na 

lekcjach – nie chodzi o uczenie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nich samych, ale o 

ich wykorzystanie w celu podniesienia efektywności metodyki dydaktycznej i skuteczności rozwoju uczniów. 

                                                                 
46 J. Jasiewicz, D. Batorski, M. Kisilowska, A. Mierzecka-Szczepańska: Nowe media w polskiej szkole. Wyniki badań przeprowadzonych w 
ramach projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym”. Warszawa: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, 2013, s. 5. 
47 G. D. Stunża: Recenzja raportu badawczego „Nowe media w polskiej szkole” prowadzonego w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe 
nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym gimnazjalnym  ponadgimnazjalnym - diagnoza-za”. Gdańsk, 2013. 
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Zadaniem edukacji cyfrowej jest zniechęcenie do biernej konsumpcji w sieci i zainspirowanie do rozwijania 

kreatywności również w świecie cyfrowym”48. 

Zaprezentowane powyżej badania oraz opracowane na podstawie ich wyników prace o charakterze naukowym, 

tworzą pełny obraz edukacji cyfrowej w systemie kształcenia formalnego oraz pozwalają rozpoznać nastawienie 

poszczególnych grup nauczycieli wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wraz z wynikami projektu 

badawczego dotyczącego edukacji cyfrowej dzieci w wieku przedszkolnym (opisanego w p w punkcie 5 D 

niniejszego Autoreferatu oraz wykazano w punkcie III G Wykazu dorobku habilitacyjnego) stanowią kompleksowe 

ujęcie problematyki wkładu instytucji edukacyjnych w rozwój umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.  

Dopełnieniem tych badań są prace poświęcone nie tyle nauczycielom i wychowawcom, ale uczniom. W tej grupie 

należy wymienić przede wszystkim artykuł przygotowany wspólnie z dr hab. Małgorzatą Kisilowską oraz mgr Anną 

Gałecką pt. Kompetencje informacyjne uczniów klas I-III w świetle podstawy programowej dla edukacji 

informacyjnej i informatycznej – eksploracyjne badania jakościowe. Praca ta jest omówieniem i podsumowaniem 

wyników badania przeprowadzonego wśród pierwszych klas szkoły podstawowej. Publikacja tym samym pozwala 

uzupełnić stan wiedzy na temat zastosowań technologii cyfrowych przez małe dzieci mający za swoje podstawy 

badania rodziców, o istotną perspektywę samego dziecka. Sformułowano następujące cele badania: weryfikacja 

zaprojektowanych narzędzi jako użytecznych i/lub wiarygodnych w kontekście badania dzieci we wskazanej 

grupie wiekowej; wstępne, eksploracyjne rozpoznanie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie korzystania z 

wybranych urządzeń cyfrowych oraz internetu; porównanie uzyskanych wyników z zakresem kompetencji 

uwzględnionych w podstawie programowej49. Badania zostały przeprowadzone na grupie siedmiorga dzieci w 

wieku 6-10 lat (5 dziewcząt, 2 chłopców) z wykorzystaniem złożonej metodologii badawczej. Jako, że badanie 

składało się z czterech, wzajemnie się dopełniających komponentów, zastosowano różne narzędzia badawcze: 

wywiad, zestaw zadań do wykonania, kwestionariusz ankiety oraz obserwację jawną nieuczestniczącą. W jego 

wyniku stwierdzono, że „zachowania dzieci w obszarach informacji i technologii odbiegają od wyobrażeń i 

perspektyw, jakie nakreśla polska edukacja formalna. Poziom kompetencji cyfrowych dzieci jest znacznie wyższy 

od tego, który nakreślono w podstawie programowej”50. W badaniu potwierdzono również użyteczność narzędzi, 

które zgodnie z koncepcją triangulacji metodologicznej wprowadzono na grunt bibliologii i informatologii, niejako 

zapożyczając je z innych dyscyplin. 

Kolejna praca, pt. Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników, tym razem stworzona na kanwie wyników 

projektu badawczego realizowanego na potrzeby Narodowego Instytutu Audiowizualnego, pozwoliła na podjęcie 

rozważań dotyczących innego aspektu stosowania technologii cyfrowych przez młodych użytkowników. Tym 

razem, wspólnie z dr hab. Małgorzatą Kisilowską i dr Anną Mierzecką, przyjrzałyśmy się, jak na tle kompetencji i 

potrzeb gimnazjalistów w zakresie korzystania z cyfrowych zasobów kultury, prezentują się usługi i serwisy NInA. 

W ramach badania przeprowadzono przegląd zagranicznych dobrych praktyk wzbogacający zasadniczą część 

polegającą na ewaluacyjnym badaniu serwisów NInA oraz jakościowym badaniu kompetencji cyfrowych jego 

potencjalnych użytkowników. Na kluczową cześć badania składał się dwuetapowy zogniskowany wywiad 

grupowy, prowadzony w odstępie tygodnia, kiedy to uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić kilka zadań z 

wykorzystaniem zasobów NInA. Badanie zostało przeprowadzone na grupie sześciu osób – taka wielkość grupy 

badawczej została uznana ze względu na cele badania, ze wystarczającą. W badaniu tym starałyśmy się poznać 

poziom kompetencji cyfrowych badanych oraz – w połączeniu z poziomem ich kompetencji kulturowych – 

rozpoznać sposoby korzystania z cyfrowych narzędzi kultury. Wypracowane wnioski, świadczące o niższym niż 

zakładano poziomie kompetencji cyfrowych i informacyjnych, oraz przegląd dobrych praktyk, pozwoliły na 

                                                                 
48 A. Mierzecka, M. Kisilowska, J. Jasiewicz: Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej. [W:] Informatyka w edukacji: 
kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów. Red. A. Kwiatkowska, M. Sysło. Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 310. 
49 A. Gałecka, M. Kisilowska, J. Jasiewicz (2017), Kompetencje informacyjne uczniów klas I-III w świetle podstawy programowej dla edukacji 
informacyjnej i informatycznej – eksploracyjne badania jakościowe. „Przegląd Biblioteczny” t. 85, z. 1, s. 63. 
50 Tamże, s. 71. 
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wypracowanie szeregu rekomendacji, które mogą być przydatne w procesie kształtowania usług, jakie w 

przestrzeni cyfrowej świadczą instytucje kultury.  

Kontynuacją badań w zakresie kompetencji cyfrowych młodzieży jest projekt pt. „Kompetencje cyfrowe 

młodzieży – badanie biometryczne” realizowany pod moim kierunkiem w Centrum Analiz Medialnych UW 

(omówiony w punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu oraz wykazany w punkcie III G Wykazu dorobku 

habilitacyjnego). W ramach tego projektu przeprowadzone zostało badanie wykorzystujące złożoną 

metodologię, w której równolegle użyto narzędzi badań biometrycznych biometrycznych (eyetracking i 

facetracking), połączonych w duchu triangulacji metodologicznej z metodami jakościowymi (wywiady 

indywidualne) oraz etnograficznymi (obserwacja jawna nieuczestnicząca). Dodatkowo w badaniu wykorzystany 

był kwestionariusz SUPIN (Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych), będący polską adaptacją PANAS (Positive 

and Negative Affect Schedule). Przeprowadzony quasi-eksperyment behawioralny był poświęcony 

wykorzystywaniu technologii cyfrowych w realizacji codziennych zadań – w tym przypadku organizacji krótkiego 

wyjazdu ze znajomymi. Ramę konceptualną badania wyznaczył model dostępu do nowych technologii Jana van 

Dijka, który był równocześnie narzędziem operacjonalizacji kompetencji cyfrowych na etapie opracowywania 

wskaźników do badania oraz analizy jego wyników. 

W rezultacie realizacji projektu opracowano cztery artykuły (jeden z nich jest na etapie recenzji, w związku z czym 

nie został wykazany poniżej): 

 J. Jasiewicz, M. Kisilowska, A. Jupowicz-Ginalska  (2019), Biometric Tools in Information Science. The 

Example of an Information Literacy Study – A Holiday Planning Experiment. “Communications in 

Computer and Information Science” vol. 989. (monographic volume Information Literacy in Everyday 

Life: 6th European Conference ECIL 2019, Oulu, Finland, September 24-27 2018, Revised Selected 

Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 23-32. 

 A. Waszkiewicz-Raviv, J. Jasiewicz, A. Jupowicz-Ginalska, (2018), Walencja emocjonalna on-line. 

Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych. 

"Studia de Cultura" [w druku, co poświadczono załączoną promesą]. 

 J. Jasiewicz, A. Jupowicz-Ginalska, M. Kisilowska, A. Waszkiewicz-Raviv (2018), Młodzież a cyfrowe 

kompetencje operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, "Kultura - 

Media - Teologia", t. 32, nr 1, s. 8-24. 

Pierwszy z tekstów jest analizą możliwości zastosowania narzędzi badań biometrycznych w obszarze library and 

information science. W związku z tym, że został włączony do osiągnięcia naukowego, omówiłam go w części 4 

niniejszego Autoreferatu oraz wykazałam w punkcie I B Wykazu dorobku habilitacyjnego. Drugi tekst pt. Walencja 

emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i 

biometrycznych, poświęcony został analizie emocji i uczuć występujących podczas realizacji zadań w środowisku 

cyfrowym. W tym celu posłużono się skalą SUPIN, zaś w celu dodatkowej weryfikacji kwestionariuszowej 

autodiagnozy badanych zastosowano indywidualny wywiad pogłębiony częściowo ustrukturyzowany, 

ogniskujący prowadzoną rozmowę wokół pozytywnych i negatywnych emocji odczuwanych w czasie działania w 

środowisku cyfrowym. Analizy wskazały na „związek pomiędzy obniżeniem uczuć pozytywnych a niższymi 

kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnymi i strategicznymi. Wobec takich wyników wstępnych można 

założyć, że niskie umiejętności kodowania i dekodowania wiadomości, zwłaszcza z obszaru kreatywnego 

tworzenia wizerunku w sieci, współwystępują z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Także nieumiejętne 

tworzenie komunikatów tekstowych i wizualnych on-line, w celu otrzymania optymalnych rezultatów działań w 

świecie realnym, w efekcie może deprymująco wpływać na dobrostan psychiczny. Strategiczne kompetencje 

cyfrowe, czyli zaobserwowane w badaniu podejmowanie decyzji w sieci, aby w ich efekcie czerpać korzyści z 

osiągnięcia celu komunikacyjnego, są wielowymiarową zmienną. Jednak wstępne wyniki wskazują na zależność 

między niskimi umiejętnościami o ww. charakterze oraz obniżeniem stanu emocjonalnego użytkowników 

internetu. Podobnych zależności nie zaobserwowano w przypadku niskich kompetencji operacyjnych i 
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formalnych wśród młodzieży licealnej i studentów” 51 . Artykuł ostatni pt. Młodzież a cyfrowe kompetencje 

operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka został poświęcony problematyce 

podstawowych umiejętności korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego. W pracy tej, wraz ze 

współautorkami, przedstawiam „dane (…) pozyskane techniką obserwacji bezpośredniej nieuczestniczącej, 

dotyczące kompetencji operacyjnych i formalnych. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że respondenci 

sprawnie korzystają ze sprzętu i oprogramowania oraz nawigują w narzędziach systemowych i internecie. Nie 

potwierdzono natomiast wysokiej sprawności w tworzeniu sieciowych komunikatów konwergencyjnych”52. 

Prezentacji wyników badań w poszczególnych artykułach towarzyszyła również refleksja metodologiczna. W 

ostatniej z omawianych prac zwróciłyśmy wraz ze współautorkami uwagę na zasadność prowadzenia badań 

nacechowanych triangulacją metodologiczną, która pozwala na precyzyjną analizę podejmowanego problemu. 

W artykule poświęconym problematyce walencji emocjonalnej, który zagadnienie kompetencji cyfrowych wiąże 

z polem badawczym psychologii, zastosowane rozwiązania metodologiczne, z uwagi na poszukiwanie związku w 

ramach funkcjonowania jednostki pomiędzy kompetencjami cyfrowymi a jej stanem emocjonalnym, wpisano w 

paradygmat idiograficzny53. 

Nieco poboczny wątek rozważań dotyczących problematyki kompetencji cyfrowych stanowią prace dotyczące ich 

wybranych aspektów, tj. publikacje: 

 J. Jasiewicz (2017), Kształtowanie wizerunku i prywatność w sieci jako kompetencje cyfrowe. [W:] Prawo 

prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego. Red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. 

Sobczak. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 119-130.  

 J. Jasiewicz, M. Stopnicka (2016), Data literacy. Kompetencje w zakresie korzystania z danych w 

odniesieniu do przemian komunikacji naukowej. „Kultura Popularna” nr. 4 (50), s. 36-49; DOI: 

10.5604/01.3001.0010.0042. 

Pierwsza z nich, czyli autorski artykuł pt. Kształtowanie wizerunku i prywatność w sieci jako kompetencje cyfrowe, 

jest próbą przeniesienia rozważań na temat kompetencji cyfrowych na grunt badan bliższych dziedzinie nauk 

prawnych. W tekście tym, uzupełniającym artykuły dotyczące prawa prywatności, prezentuję kompetencje 

cyfrowe warunkujące umiejętne kształtowanie wizerunku oraz dbałość prywatność on-line. Ze względu na 

charakter tego opracowania, w artykule omówiłam dość podstawowe pojęcia – kompetencji informacyjnych i 

cyfrowych – oraz założenia teoretyczne Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych.  

Druga praca, o której chcę tu wspomnieć to artykuł pt. Data literacy. Kompetencje w zakresie korzystania z 

danych w odniesieniu do przemian komunikacji naukowej, przygotowany wraz z Michaliną Stopnicką, 

uczestniczką studiów II stopnia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. W pracy tej podejmujemy 

problem przemian w zakresie komunikacji naukowej oraz bezpośrednio z nimi związanych kompetencji 

warunkujących przetwarzanie danych. W artykule tym przedstawiłyśmy również związek pomiędzy data literacy 

i innymi obszarami kompetencji warunkujących efektywne korzystanie z mediów cyfrowych. Rozważania te 

powiązałyśmy również z edukacyjną działalnością bibliotek akademickich, wskazując istotne kierunki działań w 

przedmiotowym obszarze rozważań. 

Podsumowując ten obszar mojego podoktorskiego dorobku naukowego, pragnę podkreślić, że pracując nad 

publikacjami naukowymi oraz pozostającymi w bezpośrednim z nimi związku raportami badawczymi, dążyłam do 

opisania całościowego obrazu kompetencji cyfrowych różnych grup użytkowników w Polsce oraz edukacji 

cyfrowej w tym zakresie. W związku z założeniami niektórych spośród podejmowanych projektów badawczych, 

dodatkowo w części publikacji pomieszczono rozdziały czy też części o charakterze rekomendacyjnym. Kilka prac 

ma też charakter rozważań pobocznych, które – uzupełniając kluczowy wątek rozważań  - lokują się niejako na 

                                                                 
51  A. Waszkiewicz-Raviv, J. Jasiewicz, A. Jupowicz-Ginalska: Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji 
emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych. "Studia de Cultura" 2018 [w druku, s. 10 maszynopisu]. 
52 J. Jasiewicz, A. Jupowicz-Ginalska, M. Kisilowska, A. Waszkiewicz-Raviv: Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie modelu 
dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, "Kultura - Media - Teologia" 2018, t. 32, nr 1, s. 8. 
53 Tamże, s. 12. 
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jego obrzeżach. Jednocześnie chcę podkreślić, że realizując omówioną wyżej grupę przedsięwzięć badawczych, 

starałam nieustannie się wzbogacać instrumentarium badawcze, wykorzystując na gruncie bibliologii i 

informatologii metody wywiedzione z nauk społecznych, psychologii oraz biometrii. Te rozwiązania 

metodologiczne pozwalały na dokładniejsze rozpoznanie podstawowych zagadnień, jak również zdobywanie 

doświadczeń, które były istotnym impulsem do rozważań będących wkładem do publikacji składających się na 

osiągnięcie naukowe.  

W tabeli 2 przedstawiłam, które z prac dotyczących problematyki kompetencji informacyjnych i cyfrowych 

podejmują następujące problemy:  

 badania kompetencji cyfrowe i/lub informacyjnych różnych grup użytkowników, 

 badania założeń i kierunków edukacji cyfrowej i informacyjnej, 

 badania w zakresie kwestii uzupełniających, 

 wypracowanie rekomendacji w zakresie prowadzonych działań, 

 testowanie rozwiązań metodologicznych. 
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Tabela 2: Cele badawcze realizowane w poszczególnych artykułach. 

Problem 

 

 

Publikacja 

Badania 
kompetencji 
cyfrowe i/lub 
informacyjnych 
różnych grup 
użytkowników 

Badania 
założeń i 
kierunków 
edukacji 
cyfrowej i 
informacyjnej 

Badania w 
zakresie kwestii 
uzupełniających 

Wypracowanie 
rekomendacji w 
zakresie 
prowadzonych 
działań 

Testowanie 
rozwiązań 
metodologicznych 

1. A. Waszkiewicz-Raviv, J. Jasiewicz, A. Jupowicz-Ginalska, 
(2018), Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar 
reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych, 
"Studia de Cultura" [w druku, co poświadczono załączoną promesą]. 

 

X 

    

X 

2. J. Jasiewicz, A. Jupowicz-Ginalska, M. Kisilowska, A. Waszkiewicz-Raviv 
(2018), Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie 
modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, "Kultura - Media - 
Teologia", t. 32, nr 1, s. 8-24. 

 

X 

   

 

 

X 

3. A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Kisilowska (2018), Dostęp to za mało… 
Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników. 
[W:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi 
informacyjne. Red. B. Sosińska-Kalata, R. Tafiłowski. Warszawa: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 289-305. 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

4. J. Jasiewicz (2017), Kształtowanie wizerunku i prywatność w sieci jako 
kompetencje cyfrowe. [W:] Prawo prywatności jako reguła 
społeczeństwa informacyjnego. Red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. 
Kakareko, J. Sobczak. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 119-130.  

   

X 

  

5. A. Gałecka, M. Kisilowska, J. Jasiewicz (2017), Kompetencje 
informacyjne uczniów klas I-III w świetle podstawy programowej dla 
edukacji informacyjnej i informatycznej – eksploracyjne badania 
jakościowe. „Przegląd Biblioteczny” t. 85, z. 1, s. 58-74. 

 

X 

 

X 

   

X 

6. J. Jasiewicz, M. Stopnicka (2016), Data literacy. Kompetencje w zakresie 
korzystania z danych w odniesieniu do przemian komunikacji naukowej. 
„Kultura Popularna” nr. 4 (50), s. 36-49; DOI: 
10.5604/01.3001.0010.0042. 

   

X 

 

X 

 

7. A. Mierzecka, M. Kisilowska, J. Jasiewicz (2016), Świetlice szkolne jako 
potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej. [W:] Informatyka w edukacji: 
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kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów. 
Red. A. Kwiatkowska, M. Sysło. Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 299-312. 

x X X X 

8. J. Jasiewicz (2014), Informacja zdrowotna jako wynik interakcji 
społecznych. [W:] Czas przemian-czas wyzwań. Rola bibliotek i 
ośrodków informacji w kształtowaniu kompetencji współczesnego 
człowieka. Red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 
s. 274-292. 

 

X 

  

X 

  

 

9. J. Jasiewicz, D. Batorski, M. Kisilowska, A. Mierzecka-Szczepańska 
(2013), Nowe media w polskiej szkole. Wyniki badań przeprowadzonych 
w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie 
nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym”. Warszawa: Polskie Bractwo Kawalerów 
Gutenberga, ss. 144. 

 

X 

 

X 

   

X 

10. J. Jasiewicz (2013), Jak mam to znaleźć? Kompetencje informacyjne 
chłopców i dziewcząt w wieku 14-16 lat. Komunikat z badań. [W:] 
Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, E. 
Chuchro. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 347-362. 

 

X 

    

X 

11. M. Kisilowska, J. Jasiewicz, M. Paul (2013), Informacja zdrowotna. 
Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników. Raport z badań 
eksploracyjnych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, ss. 166. ISBN: 678-83-235-1280-6. 

 

X 

    

X 

12. J. Jasiewicz (2012), Kompetencje informacyjne młodzieży. Analiza – stan 
faktyczny – kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 
Warszawa: Wydawnictwo SBP, ss. 239. ISBN: 9788361464907. 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

13. J. Jasiewicz (2012), Edukacja informacyjna w Wielkiej Brytanii. 
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, No 2(28) tom 
monograficzny: Information literacy. Uwarunkowania kulturowe i 
edukacyjne, s. 62-74. 

  

X 

  

X 

 

14. A. Wittich, J. Jasiewicz (2011), Orientierungsrahmen zur Vermittlung 
von Informationskompetenz in der Schule. „Information-Wissenschaft 
und Praxis”, no. 4, pp. 167-172. 

  

X 

   

15. J. Jasiewicz (2011), „Fundamentalny dysonans”. Zachowania 
informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce. 
„Przegląd Biblioteczny”, nr 3, s. 356-376. 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

Źródło: opracowanie własne.
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BIBLIOTEKI I INNE INSTYTUCJE KULTURY 

Równolegle do badań w zakresie kompetencji informacyjnych i cyfrowych prowadziłam rozważania w obszarze 

bezpośrednio nawiązującym do podstawowej problematyki naukowej Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi 

Instytucjami Kultury (wcześniej: Zakład Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW), której kierownikiem jest prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert. Wątkiem szczególnie mnie 

interesującym była działalność bibliotek i innych instytucji kultury w zmieniających się warunkach 

technologicznych, zaś rozważania podejmowane przeze mnie w tym obszarze dotyczyły następujących 

problemów: 

 badania użytkowników bibliotek, 

 badania pracowników bibliotek, 

 nakreślenie nowych funkcji bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, 

 prezentacja dobrych praktyk, 

 wypracowanie rekomendacji działań prowadzonych przez biblioteki. 

Spójną grupę prac dotyczących problematyki bibliotek i innych instytucji kultury stanowią cztery artykuły 

publikowane w kolejnych tomach prac zbiorowych Zakładu Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej i 

późniejszej Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury oraz jeden tekst opublikowany poza 

ośrodkiem warszawskim. Wszystkie je łączy namysł nad nowymi zadaniami i funkcjami bibliotek w 

zmediatyzowanym świecie, połączony z próbą nakreślenia nowych zadań bibliotek oraz przedstawienia dobrych 

praktyk. W grupie tej lokuję następujące teksty, które w dalszej części omawiam w kolejności ich publikowania:  

 J. Jasiewicz (2017), Cyfryzująca biblioteka. [W:] Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego. Red. A. 

Mierzecka, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 175-188. 

 J. Jasiewicz (2015), Po zakupy i do biblioteki… Biblioteki publiczne w centrach handlowych. [W:] Mega 

biblioteki. Praca zbiorowa pod red. D. Pietrzkiewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 127-

137. 

 J. Jasiewicz (2013), Nieco inny wysiłek. Czyli biblioteka przyjazna dla młodzieży? [W:] Biblioteki, 

tożsamość, kultura. Praca zbiorowa pod red. I.H. Pugacewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 

s. 45-65. 

 J. Jasiewicz (2012), "Trzecie miejsce". Biblioteka jako centrum życia społeczności lokalnej. [W:] Książka, 

biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. III. Praca zbiorowa pod red. J. Dzieniakowskiej i  

M. Olczak-Kardas. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, s. 713-724. 

 J. Jasiewicz (2012), Biblioteka – „trzecie miejsce” [W:] Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej. 

Praca zbiorowa pod red. D. Grabowskiej i E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 13-27. 

Pierwszy z tekstów mieszczących się w tym zbiorze to artykuł pt. Biblioteka – „trzecie miejsce”. W pracy tej 

podjęłam próbę przeniesienia koncepcji trzeciego miejsca Raya Oldenburga na grunt bibliotekoznawstwa. 

Zgodnie z tą ideą „życie każdego człowieka koncentruje się wokół trzech miejsc: domu, pracy i owego »trzeciego 

miejsca«. Dom to przestrzeń wspólnego funkcjonowania z najbliższymi osobami. Jest to miejsce najbardziej 

intymne, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie, pewnie. Praca stanowi miejsce realizacji ambicji 

zawodowych, pokonywania przeszkód i wyzwań. Jest to arena rozwoju kariery zawodowej, na której 

jednocześnie każdy za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. »Trzecie miejsce« to przestrzeń, w której – 

najogólniej rzecz ujmując – spędzamy wolny czas i prowadzimy szeroko pojęte życie towarzyskie i społeczne”54. 

Jego istotą jest to, by było środowiskiem przyjaznym, by stanowiło przestrzeń do rozmowy, dzielenia się opiniami 

i poglądami55. Oś pracy stanowią rozważania, czy biblioteki publiczne mają potencjał, by w społecznościach 

                                                                 
54 J. Jasiewicz: Biblioteka – „trzecie miejsce” [W:] Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej. Praca zbiorowa pod red. D. Grabowskiej i 
E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012, s. 14. 
55 Tamże. 
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lokalnych pełnić rolę forum wymiany myśli oraz miejsce spontanicznych spotkań użytkowników, którzy chcą 

spędzić wolny czas w kreatywny i interesujący sposób. W artykule stawiam tezę, zgodnie z którą biblioteki 

publiczne, szczególnie działające w niewielkich ośrodkach miejskich, mogą pełnić taką rolę, choć pod pewnymi 

warunkami. W tekście nakreśliłam cztery najważniejsze, moim zdaniem, obszary działalności bibliotek, które 

wymagają modyfikacji, by biblioteki mogły przeistoczyć się w „trzecie miejsca”: wnętrze, usługi, zarządzanie i 

komunikację. Tekstem tym starałam się zainspirować potencjalnych czytelników wywodzących się ze środowiska 

bibliotekarskiego do działania na rzecz społeczności lokalnej, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu 

posiadanych zasobów. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że tekst ten odbił się szerokim echem w środowisku 

bibliotekarskim. Jego pokłosiem były moje wystąpienia na sześciu Konferencjach Regionalnych Programu 

Rozwoju Bibliotek w okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. (wspomniane w puncie 5 C niniejszego 

Autoreferatu oraz wykazane w puncie III B Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz wprowadzony do programu 

nauczania w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych przedmiot fakultatywny, cieszący się 

rokrocznie dużym zainteresowaniem Studentów.  

W bezpośrednim związku z ta pracą pozostaje artykuł pt. "Trzecie miejsce". Biblioteka jako centrum życia 

społeczności lokalnej, będący pokłosiem mojego udziału w Trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej 

„Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (wykazanej w punkcie III I Wykazy dorobku 

habilitacyjnego). Artykuł ten, ponownie przybliżający, problematykę „trzeciego miejsca”, jest próbą ukazania 

bibliotek jako placówek działających na rzecz integracji społecznej w niewielkich społecznościach lokalnych. 

Nawiązując do prac Elżbiety Barbary Zybert, Jacka Wojciechowskiego, Małgorzaty Kisilowskiej czy Agnieszki 

Koszowskiej, podkreślam, że za taką rolą niewielkich bibliotek publicznych przemawia ich charakter: „Ich szanse 

powodzenia są stosunkowo wysokie, są bowiem postrzegane jako „swoje”. Ich demokratyczny charakter sprawia, 

że są dostępne dla wszystkich okolicznych mieszkańców, niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu 

społecznego. Najczęściej są to biblioteki niewielkie, w których jest niewiele formalnych zakazów i nakazów, a 

więzi i relacje zawiązują się szybko i łatwo . Również ich lokalizacja, często w centralnym punkcie miasta czy 

dzielnicy, sprawia że są łatwo identyfikowane i zauważane, stanowiąc doskonałe miejsca do rozwijania szeregu 

usług (…)”56. Zaznaczam też, że poprzez poszerzanie wachlarza swych usług, biblioteki stają się instytucjami multi-

use, czyli takimi, które mogą być użytkowane w różnorodny sposób, a korzyści z tego płynące mogą być 

wielorakie57. 

Z kolei praca pt. Nieco inny wysiłek. Czyli biblioteka przyjazna dla młodzieży? jest kontynuacją rozważań 

dotyczących problemu poszerzania usług bibliotek publicznych. Tym razem koncentruję się na szczególnej grupie 

odbiorców: młodzieży. W artykule przybliżam charakterystykę młodych ludzi jako osób z jednej strony bardzo 

intensywnie korzystających z technologii cyfrowych, z drugiej – potrzebujących wsparcia w nabywaniu 

kompetencji cyfrowych. Wspierając wyniki badań własnych przeglądem literatury przedmiotu, wychodzę z 

założenia, że „młodzież zdecydowanie częściej i chętniej poszukuje informacji w źródłach elektronicznych, w tym 

przede wszystkim w internecie, niż w zbiorach tradycyjnych. Wbrew pozorom nie wynika to z przeświadczenia o 

wysokiej jakości informacji dostępnych w sieci, ale przede wszystkim ze względu na łatwość i szybkość dostępu 

do pożądanych wiadomości oraz przekonanie, że w innych źródłach informacji tych nie ma lub są mniej 

dokładne”.58 Wobec tych przyzwyczajeń konieczne jest przeformułowanie usług oferowanych przez biblioteki w 

celu wyjścia naprzeciw specyficznym oczekiwaniom młodzieży. Wobec powyższego, prezentuję standardy i 

wytyczne kształtowania usług bibliotecznych, m.in. IFLA, w zakresie pracy z młodymi użytkownikami bibliotek. 

Przegląd wzbogacam ukazaniem polskich dobrych praktyk, tj. działań, które – w mojej ocenie – mają potencjał 

zachęcenia nastolatków do korzystania z bibliotek. Wśród nich wymieniam np. międzypokoleniowe projekty z 

zakresu aktywizacji cyfrowej, projekty aktywizacji czytelniczej prowadzone z wykorzystaniem technologii 

                                                                 
56 J. Jasiewicz: "Trzecie miejsce". Biblioteka jako centrum życia społeczności lokalnej. [W:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami 
a wspólnotą. III. Praca zbiorowa pod red. J. Dzieniakowskiej i  M. Olczak-Kardas. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012, s. 716. 
57 Tamże, s. 719. 
58 J. Jasiewicz: Nieco inny wysiłek. Czyli biblioteka przyjazna dla młodzieży? [W:] Biblioteki, tożsamość, kultura. Praca zbiorowa pod red. I.H. 
Pugacewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 50. 
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cyfrowych czy też inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej 59 . Za całością rozważań stoi moje głębokie 

przeświadczenie o tym, że biblioteki powinny dostosować się do wymagań i potrzeb młodych użytkowników, a 

nie oczekiwać by to oni naginali się do oczekiwań bibliotek.   

Trzeci tekst mieszczący się w tym zbiorze został poświęcony bibliotekom publicznym funkcjonującym w 

nietypowych, jak mogłoby się wydawać, przestrzeniach tj. w centrach handlowych. W artykule pt. Po zakupy i do 

biblioteki… Biblioteki publiczne w centrach handlowych60 prezentuję koncepcję funkcjonowania bibliotek w tych 

przestrzeniach. Zaprezentowaną analizę oparłam na wizytach studyjnych w dwóch polskich bibliotekach 

publicznych zlokalizowanych właśnie w centrach handlowych (filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gdańsku w centrum handlowym Manhattan i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w centrum 

handlowym Aura) oraz na wywiadach z dyrektorami tych placówek. W pracy wychodzę od zarysowania tego, jak 

zmieniła się rola bibliotek w oczach użytkowników – nie są one już przysłowiowymi „wrotami do wiedzy”, gdyż 

tymi stał się internet. Zamiast tego stają się miejscami spotkań lokalnej społeczności, aktywizacji kulturowej czy 

też cyfrowej. Zarysowując różnice pomiędzy użytkowaniem bibliotek w małych miejscowościach i wielkich 

miastach, wykazuję, że w dużych ośrodkach to galerie handlowe pełnią rolę „trzeciego miejsca”. Dalej podnoszę 

problem działania bibliotek w centach handlowych. W rozważaniach staram się wykazać, że takie rozwiązania 

lokalizacyjne mogą mieć pozytywny wpływ na kształtowanie kultury czytelniczej oraz wychodzenie naprzeciw 

potrzebom czytelników61. Jednocześnie poprzez artykuł prezentuję dobre praktyki, które mogą być wykorzystane 

jako inspiracje do rozmaitych działań bibliotek, które szukają nowych, nietypowych form nawiązania kontaktu z 

użytkownikami. 

Artykuł pt. Cyfryzujaca biblioteka stanowi bezpośrednie nawiązanie do mojego obszaru zainteresowań 

związanych z badaniami i rozwojem kompetencji cyfrowych i informacyjnych. W pracy tej skupiam się na 

problemie wykluczenia cyfrowego oraz roli, jaką w jego przełamywaniu mogą odegrać i już odgrywają biblioteki. 

Uwagę poświęcam m.in. problemowi barier w dostępie do technologii cyfrowych, podkreślając kluczowe 

znaczenie motywacji do korzystania z mediów cyfrowych oraz kompetencji warunkujących sprawne realizowanie 

rozmaitych działań w środowisku cyfrowym. Zaznaczam też ważną rolę inicjatyw aktywizacyjnych realizowanych 

w wymiarze lokalnym, których efektywność potwierdza się w ewaluacji działań prowadzonych w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przytaczam też przykłady konkretnych działań na rzecz włączenia 

cyfrowego, które są prowadzone przez biblioteki (np. działanie „Biblioteka trzeciego wieku” zrealizowane przez 

Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Ozimku) lub inne instytucje (np. „3Detale Łodz” prowadzony przez 

Muzeum Miasta Łodzi) 62 . Artykułem tym dowodzę, że aktywizacja cyfrowa stanowić może kolejny obszar 

działania bibliotek: „Ważne, by postrzegać prowadzoną w bibliotekach edukację cyfrową nie jako dziania 

prowadzone zamiast czy w opozycji do edukacji czytelniczej, lecz jako jej uzupełnienie. Komputer i smartfon to 

wszak nie narzędzia, z których mamy korzystać zamiast książek, ale obok nich. Dzięki harmonijnemu łączeniu 

możliwości edukacji czytelniczej i cyfrowej oraz wynikających z nich w zakresie zwalczania wykluczenia 

cyfrowego, i więcej: kulturalnego i społecznego, biblioteki mogą w znaczący sposób pozytywnie wpłynąć na 

poziom świadomego korzystania z nowych mediów” 63. Praca ta stanowi łączy opisywane tu obszary moich 

zainteresowań badawczych, tj. kompetencje informacyjne i cyfrowe oraz edukacyjną działalnością bibliotek 

publicznych.  

Kolejną spójną grupę prac stanowią trzy artykuły, będące wynikiem mojego zaangażowania w projekt badawczy 

pt. „e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych”, 

realizowany od sierpnia 2012 r. do lutego 2016 r. przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki (grant NCN 

2011/03/D/HS2/01124, kwota dofinasowania 221 tys. zł.), pod kierunkiem dr. Mariusza Luterka, opisany w 

                                                                 
59 Tamże, s. 60-62. 
60 J. Jasiewicz: Po zakupy i do biblioteki… Biblioteki publiczne w centrach handlowych. [W:] Mega biblioteki. Praca zbiorowa pod red. D. 
Pietrzkiewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 127-137. 
61 Tamże, s. 136. 
62 J. Jasiewicz (2017), Cyfryzująca biblioteka. [W:] Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego. Red. A. Mierzecka, E.B. Zybert. Warszawa: 
Wydawnictwo SBP, s. 185. 
63 Tamże, s. 189. 
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punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu oraz wykazany w punkcie II G Wykazu dorobku habilitacyjnego). Artykuły 

te to:  

 J. Jasiewicz (2016), Biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych w 

opiniach użytkowników. Wyniki badania ankietowego. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie do informacji 

i usług publicznych w Polsce. Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział 

Warszawski , s. 46-72. 

 J. Jasiewicz, A. Mierzecka (2015), Niemieckie biblioteki publiczne w procesie pośredniczenia w dostępie 

do usług i informacji publicznej. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. 

Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, s. 147-159.  

 J. Jasiewicz, M. Roszkowski (2015), Gotowość bibliotek publicznych i obywateli do uczestniczenia w 

procesie pośredniczenia w dostępie do informacji i usług publicznych. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie 

do informacji i usług publicznych. Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne 

Oddział Warszawski, s. 11-62. 

W pracy napisanej wspólnie z dr. Marcinem Roszkowskim, podejmujemy problem gotowości bibliotek 

publicznych oraz obywateli do pośredniczenia w dostępie do usług i danych publicznych. Praca ta stanowi w 

istocie analizę potencjału zarówno samych bibliotek, jak i ich użytkowników, w związku z czym można w niej 

wyróżnić dwa podrozdziały: jeden poświęcony bibliotekom (jego autorem jest dr Roszkowski) i jeden – ich 

użytkownikom (mojego autorstwa). Treść tej pracy jest bezpośrednio związana z celami jej powstania w ramach 

realizowanego projektu. Jak zaznaczamy, „celem tej części publikacji jest przedstawienie kontekstu i tła dla 

rozważań stanowiących podstawowe cele badawcze w projekcie »e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako 

pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych«. Dobór aspektów i zmiennych charakteryzujących dane 

zagadnienia był podyktowany celami przyjętymi w projekcie. Raport ma więc charakter pragmatyczny, nie dąży 

do kompleksowego ujęcia omawianych zagadnień, lecz koncentruje się na najistotniejszych kwestiach. Raport 

składa się z dwóch części, których przedmiotem jest wykorzystanie i dostępność nowych technologii 

informacyjnych w Polsce oraz aktualny stan działalności bibliotek publicznych uwzględniający aspekt stosowania 

i dostępności technologii informacyjnych” 64 . W związku z tym, w części poświęconej problematyce 

wykorzystywania technologii cyfrowych przez obywateli, przedstawiam problematykę dostępu do technologii 

cyfrowych, powody i cele korzystania z nich, zakres kompetencji ich użytkowników, zagadnienie wykluczenia 

cyfrowego oraz nakreślam ogólną charakterystykę użytkownika nowych mediów65.   

Kolejny artykuł będący wynikiem  wspomnianego projektu badawczego, został przygotowany wspólnie z dr Anną 

Mierzecką. Praca pt. Niemieckie biblioteki publiczne w procesie pośredniczenia w dostępie do usług i informacji 

publicznej jest poświęcona już bezpośrednio osiowej problematyce projektu. Jest w niej najpierw zamieszczony 

opis systemu bibliotek w Niemczech, charakterystyka niemieckich bibliotek publicznych oraz opis wyników badań 

dotyczących działań z zakresu e-government w dwóch wybranych landach niemieckich (Dolnej Saksonii – mojego 

autorstwa, Bawarii – autorstwa dr Mierzeckiej). Przyjrzenie się specyfice dwóch landów było wyborem 

świadomym i celowym, który swoje źródło miał przede wszystkim w zdecentralizowanym systemie 

bibliotekarstwa niemieckiego66. Na podstawie wizyt studyjnych w bibliotekach wybranych landów starałyśmy się 

ustalić, czy w jednostkach tych, oraz przypuszczalnie całych landach, świadczone są usługi z zakresu e-

government. Przeprowadzone przeze mnie badania w jednej z bibliotek w Dolnej Saksonii wykazały, że ten rodzaj 

usług bibliotecznych nie jest zgodny z „niemieckim sposobem postrzegania bibliotek (it’s not the German 

understanding of a library) (…), dlatego też silnie rozwijana jest tradycyjna działalność bibliotek: budowanie 

                                                                 
64  J. Jasiewicz, M. Roszkowski: Gotowość bibliotek publicznych i obywateli do uczestniczenia w procesie pośredniczenia w dostępie do 
informacji i usług publicznych. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, 2015, s. 11. 
65 Tamże, s. 12. 
66 J. Jasiewicz, A. Mierzecka (2015), Niemieckie biblioteki publiczne w procesie pośredniczenia w dostępie do usług i informacji publicznej. [W:] 
Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział 
Warszawski, s. 149. 
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kolekcji, szkolenia biblioteczne (również w zakresie aktywizacji cyfrowej)”67. Kilka kolejnych wizyt, powiązanych 

z wywiadami z pracownikami i kierownikami bibliotek, pozwoliło zauważyć „sprzeciw wobec koncepcji 

pośrednictwa bibliotek w dostępie do usług publicznych. Rozmówcy podkreślali, że funkcje poszczególnych 

instytucji i ich zadania są wyraźnie określone i przestrzegane. Nieprawdopodobny wydawał się im pomysł 

pomagania użytkownikom w poszukiwaniu pracy czy (…) zakupie nowej pralki”68. Wywnioskowano, że podejście 

to ma prawdopodobnie swe źródło w kulturze Niemiec oraz kulturze organizacyjnej bibliotek i innych instytucji. 

Ostatni artykuł, będący wynikiem mego udziału w projekcie „e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako 

pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych”, jest poświęcony omówieniu wyników badania 

ankietowego przeprowadzonego w 1. połowie 2015 r. „Badanie to, przeprowadzone metodą sondażu 

diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, miało charakter eksploracyjny – było pierwszą próbą 

ilościowego zdiagnozowania nie tylko tego, czy biblioteki pośredniczą w dostępie do informacji i usług 

publicznych, ale też tego, jak użytkownicy bibliotek oceniają taki profil działalności bibliotek publicznych” 69. 

Sondaż przeprowadzono na zróżnicowanej wiekowo grupie 1597 osób z siedmiu województw (zgodnie z 

założeniami projektu najsilniej reprezentowane były województwa mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie)70. 

Usiłowano w nim określić realny dostęp badanych do technologii cyfrowych, poziom ich kompetencji cyfrowych, 

relacje respondentów z różnego typu urzędami oraz postrzeganie bibliotek jako pośredników w dostępie do 

informacji i usług publicznych 71 . Mimo, że badanie miało charakter eksploracyjny, w związku z czym 

zrezygnowano z dążenia do jego reprezentatywności, pozwoliło ono stwierdzić, że „respondenci wydają się 

postrzegać misję biblioteki raczej dość tradycyjnie – biblioteka to przede wszystkim miejsce wypożyczania 

książek, ewentualnie korzystania z internetu, pewne znaczenie ma również aspekt społeczny działalności 

bibliotek, bezpośrednio łączący się z konceptem „biblioteki – trzecie miejsce”. Jednocześnie jednak uzyskane 

wyniki wskazują na niski stopień akceptacji bibliotek publicznych jako instytucji pośredniczących w dostępie do 

informacji i usług publicznych”72. Wnioski te dają asumpt nie tylko do dalszych rozważań pozwalających na 

rozpoznanie przyczyn takiego podejścia, ale również do namysłu nad nowymi rolami bibliotek we współczesnym, 

zmediatyzowanym świecie. 

Inną pracą będącą wynikiem realizacji projektu badawczego jest monografia: 

 J. Jasiewicz, M. Kisilowska, M. Paul, M. Zając (2014), Diagnoza długofalowych efektów szkoleń 

bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego. Badania jakościowe. Warszawa: Polskie 

Bractwo Kawalerów Gutenberga, ss. 104. ISBN: 978-83-924888-6-6. 

Jest to publikacja poświęcona problematyce kształtowania kompetencji zawodowych pracowników bibliotek w 

województwie mazowieckim. Praca ta to bezpośredni rezultat projektu „Ocena długofalowych efektów szkoleń 

bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego – badania jakościowe” realizowanego w 2014 r. przez 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przy 

wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Obserwatorium Kultury (grant nr 

07007/14, kwota dofinansowania 70 tys. zł.). Projektem kierowała dr hab. Małgorzata Kisilowska. Punktem 

wyjścia do sformułowania celów projektu było spostrzeżenie, że w Polsce wśród wielu badań potrzeb 

szkoleniowych oraz ofert w tym zakresie, brakuje szczegółowych analiz długofalowych efektów działań 

edukacyjnych, w kontekście podnoszenia jakości usług bibliotecznych. W związku z sformułowano dwa główne 

cele badawcze: 1) diagnoza ilościowa i jakościowa rynku szkoleń otwartych dostępnych dla bibliotekarzy 

publicznych (opracowanie katalogu zewnętrznych inicjatyw szkoleniowych kierowanych do tej grupy odbiorców, 

                                                                 
67 Tamże, s. 152. 
68 Tamże, s. 154. 
69 J. Jasiewicz (2016), Biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych w opiniach użytkowników. Wyniki 
badania ankietowego. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych w Polsce. Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski , s. 46. 
70 Tamże, s. 52. 
71 Tamże, s. 49-51. 
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z uwzględnieniem takich kwestii, jak: kategoryzacja treści edukacyjnych, zróżnicowanie form i metod pracy, grupy 

docelowe, typy instytucji oferujących kształcenie, dostępność; oraz 2) diagnoza długofalowych efektów szkoleń 

zewnętrznych, w których uczestniczyli bibliotekarze publiczni województwa mazowieckiego w roku 2013 poprzez 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy udział bibliotekarzy w szkoleniach przynosi długofalowe i trwałe efekty oraz 

– jeżeli tak – jakiego rodzaju są to efekty.  

Jako zakładane możliwe długotrwałe skutki działań szkoleniowych zdefiniowano nabywanie i rozwój 

kompetencji, zmiana postaw, zmiana praktyk zawodowych, współpraca z innymi podmiotami, nowa wiedza itp.73 

Badanie przeprowadzono w oparciu o triangulację ilościowych i jakościowych metod badawczych (ankiety 

przeprowadzone techniką CAWI oraz wywiady grupowe). Do moich zadań w projekcie należało opracowanie 

metodologii badania oraz częściowe opracowanie jego wyników. W wyniku realizacji badania stwierdzono, że 

„bibliotekarze publiczni województwa mazowieckiego są aktywni edukacyjnie, w miarę możliwości (czasowych i 

finansowych) rozwijają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności i postawy. Ich potrzeby w tym zakresie dotyczą 

przede wszystkim praktyki zawodowej: pracy z nowoczesnym oprogramowaniem bibliotecznym w różnych jego 

aspektach (…), wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w zadaniach statutowych bibliotek, 

obsługi wielu różnych grup użytkowników odpowiednio do ich potrzeb, zgodnie z wiedzą budowaną na podstawie 

obserwacji i interakcji z obsługiwanymi społecznościami lokalnymi”74. W ramach przeprowadzonego badania 

zdiagnozowano dokładniej potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy województwa mazowieckiego 75  oraz 

wypracowano szereg rekomendacji w odniesieniu do polityki szkoleniowej pracowników bibliotek76.  

Ostatnią pracą  dotyczącą problematyki bibliotek jest esej poświęcony nowym funkcjom bibliotek akademickich: 

 J. Jasiewicz (2018), Academic Library in Virtual World. “Uncommon culture”, vol. 7, no. 1/2 (13/14), pp. 

152-157. 

Funkcje te, postrzegane jako bezpośrednia konsekwencja rozwoju technologii cyfrowych, są poszerzeniem 

klasycznych działań bibliotek akademickich o nowe usługi o charakterze społecznym: kawiarnie, przestrzenie 

wspólnej nauki, pokoje dyskusyjne. Jednocześnie zauważam, że wyzwaniem staje się rozwój technologii 

cyfrowych, nie tylko uwalniający zasoby bibliotek akademickich z ich fizycznych przestrzeni, ale również 

stanowiący potencjalną przestrzeń nowej współpracy ze środowiskiem akademickim i biznesowym, choćby przez 

zastosowanie VR i AR w pracy bibliotek uczelnianych. Rozważania te łączę w koncepcją „trzeciego miejsca” Raya 

Oldendurga oraz doświadczeniami duńskich bibliotek akademickich w zakresie poszerzania swojej oferty. W 

pewnym sensie esej ten łączy wiele wątków obecnych w moich pracach podoktorskich: refleksję nad powszechną 

obecnością technologii cyfrowych, rzeczywistymi i potencjalnymi ich zastosowaniami w pracy bibliotek 

akademickich oraz namysł nad społeczną rolą bibliotek. 

W tabeli 3 przedstawiłam, które z prac dotyczących problematyki kompetencji informacyjnych i cyfrowych 

podejmują następujące problemy: 

 badania użytkowników bibliotek, 

 badania pracowników bibliotek, 

 nakreślenie nowych funkcji bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, 

 prezentacja dobrych praktyk, 

 wypracowanie rekomendacji działań prowadzonych przez biblioteki. 

                                                                 
73  J. Jasiewicz, M. Kisilowska, M. Paul, M. Zając: Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa 
mazowieckiego. Badania jakościowe. Warszawa: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, 2014, s. 6. 
74 Tamże, s. 90. 
75 Tamże, s. 77-80, 90-91. 
76 Tamże, s. 83-89. 
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Tabela 3: Cele badawcze realizowane w poszczególnych artykułach. 

Cel  
 
 

Publikacja 

badania 
użytkowników 
bibliotek 

badania 
pracowników 
bibliotek 

nakreślenie 
nowych funkcji 
bibliotek w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

prezentacja 
dobrych 
praktyk  

wypracowanie 
rekomendacji 
działań  

1. J. Jasiewicz (2018), Academic Library in Virtual World. “Uncommon 
culture”, vol. 7, no. 1/2 (13/14), pp. 152-157.  

  X X  

2. J. Jasiewicz (2017), Cyfryzująca biblioteka. [W:] Instytucje kultury jako 
ośrodki życia społecznego. Red. A. Mierzecka, E.B. Zybert. Warszawa: 
Wydawnictwo SBP, s. 175-188. 

   
X 

 
X 

 
 

3. J. Jasiewicz (2016), Biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do 
informacji i usług publicznych w opiniach użytkowników. Wyniki 
badania ankietowego. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie do 
informacji i usług publicznych w Polsce. Red. M. Luterek. Warszawa: 
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski , s. 46-72. 

 
X 

  
X 

  

4. J. Jasiewicz, A. Mierzecka (2015), Niemieckie biblioteki publiczne w 
procesie pośredniczenia w dostępie do usług i informacji publicznej. 
[W:] Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. 
Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne 
Oddział Warszawski, s. 147-159.  

  
X 

 
X 

  

5. J. Jasiewicz, M. Roszkowski (2015), Gotowość bibliotek publicznych i 
obywateli do uczestniczenia w procesie pośredniczenia w dostępie do 
informacji i usług publicznych. [W:] Biblioteki publiczne w dostępie do 
informacji i usług publicznych. Red. M. Luterek. Warszawa: Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, s. 11-62.  

 
X 

  
X 

  

6. J. Jasiewicz (2015), Po zakupy i do biblioteki… Biblioteki publiczne w 
centrach handlowych. [W:] Mega biblioteki. Praca zbiorowa pod red. D. 
Pietrzkiewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 127-137. 

   
X 

 
X 

 

7. J. Jasiewicz, M. Kisilowska, M. Paul, M. Zając (2014), Diagnoza 
długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa 
mazowieckiego. Badania jakościowe. Warszawa: Polskie Bractwo 
Kawalerów Gutenberga, ss. 104. ISBN: 978-83-924888-6-6.  

  
X 

 
X 

  
X 

8. J. Jasiewicz (2013), Nieco inny wysiłek. Czyli biblioteka przyjazna dla 
młodzieży? [W:] Biblioteki, tożsamość, kultura. Praca zbiorowa pod red. 
I.H. Pugacewicz, E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 45-65. 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 
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9. J. Jasiewicz (2012), "Trzecie miejsce". Biblioteka jako centrum życia 
społeczności lokalnej. [W:] Książka, biblioteka, informacja. Między 
podziałami a wspólnotą. III. Praca zbiorowa pod red. J. 
Dzieniakowskiej i  M. Olczak-Kardas. Kielce: Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, s. 713-724. 

   
X 

  

10. J. Jasiewicz (2012), Biblioteka – „trzecie miejsce” [W:] Biblioteka i 
informacja w aktywizacji regionalnej. Praca zbiorowa pod red. D. 
Grabowskiej i E.B. Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 13-27. 

   
X 

  
X 

Źródło: opracowanie własne. 
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C. WYSTĄPIENIA PODCZAS KONFERENCJI I KONGRESÓW NAUKOWYCH  

Moje wystąpienia z referatami podczas konferencji i kongresów można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

wystąpienia naukowe oraz wystąpienia popularyzatorskie. Wszystkie one, bez względu na swój charakter, były 

bezpośrednio związane z prezentowaniem wyników badań prowadzonych przeze mnie samodzielnie lub w 

zespołach badawczych oraz namysłu naukowego nad podejmowanymi problemami.  

Pierwsza grupa to wystąpienia naukowe podczas konferencji organizowanych przez ośrodki akademickie. W 

okresie podoktorskim wygłosiłam 22 referaty naukowe podczas międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych. Były to m. in. referaty podczas zagranicznych konferencji „European Conference on Information 

Literacy” (w latach 2016, 2017 i 2018), poświęcanych rokrocznie innemu wątkowi rozległej problematyki 

kompetencji informacyjnych. W 2018 r. brałam udział również w konferencji „ISIC 2018 – The Information 

Behaviour Conference”. Ponadto uczestniczyłam w konferencjach organizowanych przez macierzysty Instytut 

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz późniejszy Wydział Dziennikarstwa, Informacji i 

Bibliologii UW (np. konferencje „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” oraz inne ośrodki 

akademickie, w których prowadzone są badania w zakresie bibliologii i informatologii. Podczas konferencji tych 

wygłaszałam referaty prezentujące bieżący stan prowadzonych przeze mnie badań oraz wyniki refleksji 

akademickiej. Wystąpienia o charakterze naukowym wykazano w punkcie II I Wykazu dorobku habilitacyjnego. 

Drugą grupę stanowią wystąpienia o charakterze popularyzatorskim. Łącznie, w okresie podoktorskim 

wygłosiłam 24 referaty popularyzatorskie. W grupie tej należy wyróżnić przede wszystkim spójną grupę 

wystąpień kierowanych do pracowników bibliotek różnych typów, w tym podczas regionalnych konferencji 

Programu Rozwoju Bibliotek (łącznie 6 wystąpień) oraz wystąpienia podczas forów nauczycieli i nauczycieli 

bibliotekarzy (3 wystąpienia). Poza tym pokrewny zespół stanowią wystąpienia popularyzatorskie dotyczące 

problematyki nowych mediów oraz kompetencji cyfrowych – w tym wystąpienia podczas konferencji 

podsumowujących realizację projektów badawczych prowadzonych na potrzeby jednostek administracji 

państwowej, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Podczas wystąpień popularyzatorskich dążyłam 

do przedstawienia wyników badań oraz teorii w taki sposób, by uczestnicy konferencji – będący najczęściej 

praktykami, a nie badaczami – odebrali je jako interesujące i inspirujące. W wystąpieniach tych zachęcałam do 

poszerzania działalności bibliotek o nowe usługi oraz prowadzenia edukacji informacyjnej i medialnej różnych 

grup użytkowników technologii cyfrowych. Wystąpienia o charakterze popularyzatorskim wykazano w punkcie 

III B Wykazu dorobku habilitacyjnego. 

D. UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH 

W okresie podoktorskim brałam udział łącznie w szesnastu projektach badawczych, jako kierownik lub jako 

wykonawca. Projekty te były z jednej strony pogłębianiem i rozwijaniem badań w zakresie kompetencji cyfrowych 

różnych grup użytkowników, stanowiąc tym samym kontynuację badań rozpoczętych podczas przygotowywania 

rozprawy doktorskiej dotyczącej problemu kompetencji informacyjnych. Jednocześnie, ze względu na stosowaną 

metodologię, najczęściej budowaną w duchu triangulacji metodologicznej, udział w przedsięwzięciach 

badawczych był inspiracją oraz punktem wyjścia do namysłu nad wykorzystywaniem różnych metod badawczych 

w obszarze bibliologii i informatologii. Realizacja omówionych poniżej projektów dała możliwość sprawdzenia 

zalet i ograniczeń poszczególnych metod w praktyce badawczej, dzięki czemu w znaczący sposób przyczyniła się 

do wzbogacenia mojej refleksji badawczej w zakresie metodologii.  

KIEROWANIE KRAJOWYMI PROJEKTAMI BADAWCZYMI  

W okresie podoktorskim samodzielnie kierowałam dwoma projektami badawczymi: „Kompetencje cyfrowe 

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

– diagnoza” oraz „Kompetencje cyfrowe młodzieży – badanie biometryczne”. Ponadto, jako head of research w 

Centrum Cyfrowym Projekt: Polska sprawowałam nadzór nad realizacją równolegle prowadzonych projektów 
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badawczych, kierowanych przez poszczególnych koordynatorów (zaangażowanie to opisano w punkcie 5 G 

niniejszego Autoreferatu oraz wykazano w punkcie III F Wykazu dorobku habilitacyjnego). Wszystkie opisane 

niżej projekty były prowadzone przez interdyscyplinarne zespoły badawcze. Pragnę nadmienić, że celowo nie 

wykazuję tu projektów prowadzonych samodzielnie, w tym projektu dotyczącego stosowania metod badawczych 

nauk społecznych w bibliologii i informatologii, który stanowił podstawę opracowania publikacji wchodzących w 

skład osiągnięcia naukowego (opisanego w części 4 niniejszego Autoreferetu oraz wykazanego w części I Wykazu 

dorobku habilitacyjnego). 

„Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza” to projekt badawczy realizowany przez Instytut Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, od marca do grudnia 2013 r. 

Dofinansowanie zostało przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 

Obserwatorium Kultury (grant nr 9074/13/DMP, kwota dofinansowania 143 tys. zł). Kierownik projektu: dr 

Justyna Jasiewicz, wykonawcy w projekcie: dr hab. Małgorzata Kisilowska, dr Anna Mierzecka, dr Dominik 

Batorski.  

Badania zostały przeprowadzone pod moim kierunkiem, przez zespół złożony z pracowników Uniwersytetu 

Warszawskiego (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Interdyscyplinarne Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW). Jako kierownik tego projektu badawczego byłam 

odpowiedzialna nie tylko za przeprowadzenie badania, ale przede wszystkim za jego całościową koncepcję oraz 

realizację. Podstawowym problemem badawczym były kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz intensywność i 

zakres korzystania z nowych mediów przez kadrę pedagogiczną. Kolejne podjętym zagadnieniem był realny 

dostęp uczniów do nowych mediów w szkole. Ostatnią rozważaną kwestią był zakres i poziom edukacji cyfrowej, 

czyli czy i w jaki sposób szkoła przygotowuje młodzież do świadomego i wszechstronnego korzystania z ICT. 

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metod desk research (analiza literatury, analiza danych 

zastanych) oraz sondażu diagnostycznego w 200 szkołach (technika CAPI, dobór losowy, warstwowy). Było ono 

pierwszą ogólnopolską, niezależną diagnozą dotyczącą wykorzystania mediów cyfrowych w polskim systemie 

szkolnictwa. Bezpośrednim efektem projektu był raport badawczy pt. Nowe media w polskiej szkole. Wyniki 

badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów 

w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym” (wykazany w punkcie II C Wykazu dorobku 

habilitacyjnego) oraz konferencja naukowa „Pobierz wiedzę. Wyzwania dla edukacji w świetle badań kompetencji 

cyfrowych młodzieży i dorosłych”, która miała miejsce 11 grudnia 2013 r. (wykazana w punkcie II I Wykazu 

dorobku habilitacyjnego). Efektem pośrednim był szereg spotkań konsultacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi (w tym Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Orange, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska), w 

których miałam przyjemność prezentować wnioski z badania.  

„Kompetencje cyfrowe młodzieży – badanie biometryczne” to projekt badawczy realizowany w ramach 

Centrum Analiz Medialnych UW, od  1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r. (dofinansowanie na powstanie zespołu 

CAM UW udzielone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów restrukturyzacyjnych – 

grant nr 223335/E-343/R/2017-1, kwota dofinansowania 2 160 780 zł, pracami CAM UW kieruje dr hab. Tomasz 

Gackowski). Kierownik projektu: dr Justyna Jasiewicz, wykonawcy w projekcie: dr hab. Małgorzata Kisilowska, dr 

Anna Jupowicz-Ginalska, dr Alicja Waszkiewicz-Raviv. 

W ramach podjętego projektu, prowadzonego pod moim kierunkiem, czteroosobowy zespół przeprowadził 

pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie badania kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem metod 

biometrycznych (eyetracking i facetracking) i innych narzędzi badawczych. Podstawowym problemem były 

kompetencje cyfrowe młodzieży, rozpatrywane w modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka. W związku 

z tym sprawdzano, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z narzędzi cyfrowych podczas realizacji codziennych 

zadań (w przypadku przedmiotowego badania było to planowanie krótkiego wyjazdu). Ponadto w dążono do 

określenia potencjału wykorzystania narzędzi badań biometrycznych w informatologii oraz rozszerzania 

instrumentarium badawczego nauki o informacji o kolejne metody stosowane jednocześnie z metodami badań 
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społecznych. W związku z powyższym, przeprowadzono quasi-eksperyment behawioralny, w którym wzięło 

udział 16 młodych ludzi (10 uczniów liceum i 6 studentów). Badania były prowadzone z wykorzystaniem metod 

biometrycznych (eyetracking i facetracking), które połączono  w duchu triangulacji metodologicznej z metodami 

jakościowymi (wywiady indywidualne) oraz etnograficznymi (obserwacja jawna nieuczestnicząca). Dodatkowo 

wykorzystany był kwestionariusz SUPIN (Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych), będący polską adaptacją 

PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Bezpośrednim efektem projektu są publikacje polskie i 

zagraniczne, w tym artykuły Biometrics as a tool for library and information science research (“Communications 

in Computer and Information Science” vol. 989. (monographic volume Information Literacy in Everyday 

Life: 6th European Conference ECIL 2019, Oulu, Finland, September 24-27 2018, Revised Selected 

Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al.), pp. 22-32) oraz Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie 

modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, ("Kultura - Media - Teologia", 2018 (32) nr 1, s. 8-24) 

(wykazane w punktach I B i II B Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz wystąpienia na konferencjach na 

konferencjach polskich i międzynarodowych (wykazane w punkcie II I Wykazu dorobku habilitacyjnego). Efektem 

pośrednim był szereg spotkań konsultacyjnych (w tym z Fundacją Orange oraz Google Poland), w których 

przedstawiałam wnioski z badania. 

UDZIAŁ W KRAJOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH 

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. 

 

1. „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Projekt badawczy zainicjowany w 2017 r. przez dr hab. Annę 

Jupowicz-Ginalską, od 2018 r. prowadzony przez pracowników WDIB UW, Wydziału Psychologii UW oraz 

panelu badawczego Ariadna, pod jej kierunkiem. Przedsięwzięcie wsparło finansowo Google Polska we 

współpracy ze spółką UW RC (umowa z 23 lipca 2018 r. kwota dofinansowania 17 tys. zł). Charakter 

udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca. 

Pionierskie badanie naukowe mające na celu przyjrzenie się problemowi Fear of Missning Out, którego 

nazwę na język polski można przełożyć jako „lęk przed odłączeniem” oraz popularyzację wiedzy na temat 

tego istotnego społecznie problemu. W ramach realizacji badania przeprowadzono obszerny przegląd 

piśmiennictwa naukowego oraz badanie ilościowe metodą sondażu diagnostycznego na grupie 

reprezentatywnej (technika CAWI, dobór losowy, warstwowy, N=1061). Bezpośrednim efektem 

realizacji projektu jest raport badawczy pt. FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem (Warszawa, 2018) 

oraz wystąpienia na konferencjach (omówione w puncie 5 C niniejszego Autoreferatu oraz wykazane w 

punkcie II I Wykazu dorobku habilitacyjnego). Obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem cyklu 

publikacji naukowych na temat wyników badań naukowych (planuje się złożenie do druku artykułów w 

polskich i zagranicznych czasopismach naukowych). 

 

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

Audiowizualnego jako element oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów". Projekt realizowany od 

listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. przez pracowników WDIB UW w ramach współpracy z Narodowym 

Instytutem Audiowizualnym, pod kierunkiem dr Anny Mierzeckiej (umowa z 8 listopada 2016 r., kwota 

dofinansowania 30 tys. zł.). Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca, współautor 

badania. 



47 
 

Badanie miało na celu określenie praktyk i poziomu kompetencji cyfrowych młodzieży w korzystaniu z 

cyfrowych zasobów kultury, krytyczny przegląd programów i działań edukacyjnych prowadzonych przez 

NInA oraz określenie postaw nauczycieli wobec technologii cyfrowych. Przeprowadzono je z 

wykorzystaniem metod desk research oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Bezpośrednim 

rezultatem projektu jest raport badawczy pt. Młodzi, edukacja, kultura w cyfrowym świecie. Zasoby 

cyfrowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego jako element oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów 

(omówiony w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazany w punkcie II C Wykazu dorobku 

habilitacyjnego), publikacja rozdziału pt. Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: 

oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników w 

pracy monograficznej (omówiona w punkcie 5 B niniejszego Autoreferatu wykazana w punkcie II B 

Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz wystąpienie podczas konferencji naukowej (omówione w puncie 

5 C niniejszego Autoreferatu i wykazane w puncie II I Wykazu dorobku habilitacyjnego). 

 

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

publicznych”. Projekt badawczy realizowany od sierpnia 2012 r. do lutego 2016 r. przy wsparciu 

Narodowego Centrum Nauki (grant NCN 2011/03/D/HS2/01124, kwota dofinasowania 221 tys. zł.), pod 

kierunkiem dr. Mariusza Luterka. Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca. 

Badanie miało na celu określenie roli bibliotek jako potencjalnych pośredników w dostępie do usług 

publicznych. W jego ramach przeprowadzono przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz 

badania ilościowo-jakościowe. Projekt prowadzony przez zespół pracowników Instytutu Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Bezpośrednim rezultatem projektu są dwie monografie pt. 

Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych w Polsce oraz Biblioteki publiczne w 

dostępie do informacji i usług publicznych, w których opublikowano trzy rozdziały mojego autorstwa lub 

współautorstwa (omówione w puncie 5 B niniejszego Autoreferatu oraz wykazane w punkcie II B 

Wykazu dorobku habilitacyjnego). 

 

4.  „Internetowe Rewolucje. Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm”. Projekt badawczy 

realizowany od września 2015 do lutego 2016 r. przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach 

merytorycznego wsparcia działań Google Poland (umowa z 21 września 2015 r., kwota dofinansowania 

102 tys. zł). Badanie prowadzone przez zespół pracowników UW oraz ekspertów Centrum Cyfrowego, 

pod kierunkiem Katarzyny Zaniewskiej. Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca, 

ekspert.  

Celem projektu było opracowanie katalogu kompetencji cyfrowych pracowników małych i średnich 

przedsiębiorstw. W ramach badania przeprowadzono 40 pogłębionych wywiadów (głównie 

indywidualnych, z udziałem kilku diad i triad) oraz wywiady eksperckie, by na tej podstawie sformułować 

katalog. Bezpośrednim rezultatem projektu jest ekspertyza pt. Internetowe Rewolucje. Katalog 

Kompetencji Cyfrowych Małych Firm (omówiona w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazana 

w punkcie III M Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz wystąpienia popularyzatorskie (wykazane w 

punkcie III B Wykazu dorobku habilitacyjnego). Pośrednim, choć bardzo istotnym, efektem realizacji tego 

projektu naukowego jest publikacja naukowa pt. Complex and multivariable: Methodology of exploring 

digital literacy and training needs within the Polish SME sector. (“Communications in Computer and 

Information Science” vol. 810, Information Literacy in the Workplace: 5th European Conference, ECIL 

2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers. Ed. S. Kurbanoğlu et al., pp. 

322-331.), omówiona w części 4 niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie I B Wykazu dorobku 

habilitacyjnego. 

 

5. „Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej”. Projekt badawczy realizowany 

w 2015 r. przez Instytut Sobieskiego we współpracy z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska (umowa z 3 

sierpnia 2015 r., kwota dofinansowania 7 tys. zł.) Badanie prowadzone przez ekspertów Instytutu 
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Sobieskiego i Centrum Cyfrowego, pod kierunkiem Mateusza Kędzierskiego. Charakter udziału dr 

Justyny Jasiewicz w projekcie: współautor badania, wykonawca, ekspert. 

Celem tego projektu badawczego było dokonanie szerokiego przeglądu stanowisk i programów 

kluczowych organizacji zaangażowanych w rozwój cyfryzacji w Polsce. W grupie tej znalazły się zarówno 

instytucje administracji państwowej, izby i zrzeszenia gospodarcze, jak również przedsiębiorstwa i 

organizacje pozarządowe. Bezpośrednim rezultatem projektu jest ekspertyza Jak cyfryzować Polskę? 

Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej. (omówiona w punkcie 5 G 

niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie III M Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz mój 

udział w seminarium eksperckim organizowanym przez Instytut Sobieskiego (wykazany w punkcie III B 

Wykazu dorobku habilitacyjnego. 

 

6. „Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu 

funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+”. Projekt badawczy realizowany w 2015r. 

przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach merytorycznego wsparcia działań Stowarzyszenia 

"Miasta w Internecie" (umowa z 14 listopada 2014, kwota dofinansowania 31 tys. zł). Badanie 

prowadzone przez zespół pracowników UW, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz 

ekspertów Centrum Cyfrowego, pod kierunkiem dr Anny Mierzeckiej. Charakter udziału dr Justyny 

Jasiewicz w projekcie: wykonawca, współautor badania. 

Celem badania było sformułowanie katalogu kompetencji cyfrowych osób powyżej 50. roku życia na 

podstawie szerokiego przeglądu piśmiennictwa oraz badań metodą delficką. Opracowany katalog jest 

podstawą działań aktywizacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. 

Bezpośrednim rezultatem projektu jest ekspertyza pt. Taksonomia funkcjonalnych kompetencji 

cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 

50+ (omówiona w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie III M Wykazu dorobku 

habilitacyjnego). 

 

7.  „MegaMisja” Projekt badawczy realizowany w 2015 r. przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach 

merytorycznego wsparcia działań Fundacji Orange (umowa z 27 sierpnia 2015 r., kwota dofinansowania 

66 tys. zł). Badanie prowadzone przez zespół pracowników UW oraz ekspertów Centrum Cyfrowego, 

pod kierunkiem dr Anny Mierzeckiej. Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca, 

współautor badania. 

„MegaMisja” to nieodpłatny, ogólnopolski program edukacyjny prowadzony przez Fundację Orange 

kierowany do szkół podstawowych, w których działają szkolne świetlice. Celem badania było 

zdiagnozowanie elementów kluczowych dla powodzenia projektu „MegaMisja”, w związku z czym w 

ramach projektu przeprowadzono badania ilościowe wśród pracowników świetlic szkolnych (technika 

CATI, dobór losowy, warstwowy, N=200) oraz analizę polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. 

Bezpośrednim rezultatem projektu jest ekspertyza pt. MegaMisja. Raport otwarcia (omówiona w 

punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie III M Wykazu dorobku habilitacyjnego) 

oraz wystąpienia popularyzatorskie podczas konferencji (wykazane w punkcie III B Wykazu dorobku 

habilitacyjnego). 

 

8. „Mistrzowie Kodowania Junior”. Projekt realizowany od 2015 do 2016 r. przez Centrum Cyfrowe 

Projekt: Polska w ramach merytorycznego wsparcia działań Samsung Electronics Polska (umowa z 11 

czerwca 2015 r., kwota dofinansowania 115 tys. zł). Badanie prowadzone przez zespół pracowników UW 

oraz ekspertów Centrum Cyfrowego, pod kierunkiem dr Anny Buchner. Charakter udziału dr Justyny 

Jasiewicz w projekcie: wykonawca. 

Celem projektu była ewaluacja pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior, realizowanego 

przez Samsung Electronics Polska. Program ten miał na celu zbudowanie wśród przedszkolaków 
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umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia oraz stworzenie tym samym podstaw pod 

rozpoczynającą się w szkole podstawowej naukę programowania. Projekt obejmował przegląd i analizę 

literatury z zakresu edukacji informacyjnej oraz dostępności ICT dla dzieci w wieku przedszkolnym w 

placówkach edukacyjnych i w warunkach domowych, a także rozbudowane badania terenowe 

(obserwacja, wywiady z nauczycielami i rodzicami) w wybranych przedszkolach w całym kraju. 

Bezpośrednim rezultatem projektu jest ekspertyza pt. Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań 

(omówiona w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie III M Wykazu dorobku 

habilitacyjnego) oraz wystąpienia popularyzatorskie podczas konferencji (wykazane w punkcie III B 

Wykazu dorobku habilitacyjnego). 

 

9. „Ocena długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego – 

badania jakościowe”. Projekt realizowany w 2014 r. przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przy wsparciu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Obserwatorium Kultury (grant nr 07007/14, kwota 

dofinansowania 70 tys. zł.) Badania  przeprowadzone przez zespół pracowników IINSB UW, pod 

kierunkiem dr hab. M. Kisilowskiej. Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca. 

Celem badania było określenie długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy pracujących w bibliotekach 

publicznych. W ramach badania przeprowadzono przegląd i analizę polskiej  i zagranicznej literatury 

przedmiotu oraz ankiety (technika CAWI) i zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z bibliotekarzami z 

województwa mazowieckiego. Bezpośrednim rezultatem projektu jest monografia pt. Diagnoza 

długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego. Badania 

jakościowe (omówiona w punkcie 5 B niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie II B Wykazu 

dorobku habilitacyjnego). 

 

10. „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”. Badanie prowadzone od 

września 2014 r. do czerwca 2015 r., na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju przez konsorcjum 

Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowego Projekt: Polska (umowa z 

sierpnia 2014 r., kwota dofinansowania 260 tys. zł). Badanie prowadzone przez zespół badaczy i 

ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, 

Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, pod kierunkiem 

dr Alka Tarkowskiego, dr Justyny Jasiewicz i Sonii Buchholtz. Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w 

projekcie: wykonawca, współkoordynator badania, współredaktor opracowania eksperckiego. 

Analiza ta stanowiła pierwsze w Polsce wielowątkowe badanie efektywności działań w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych, oparte o złożoną metodologię opracowaną zgodnie z koncepcją triangulacji, 

dodatkowo wzbogacone analizą polskich i zagranicznych dobrych praktyk. Badanie łączące analizy 

ilościowe na dużych zbiorach danych oraz analizy jakościowe w zakresie doświadczeń w obszarze 

cyfryzacji, stanowiło istotny wkład do wypracowania kierunków interwencji w ramach III osi Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, co – wraz z ekspertyzą pt. 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. (omówioną w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazaną w 

punkcie III M Wykazu dorobku habilitacyjnego) – stanowi bezpośredni rezultat projektu.  

 

11. „MEDIA_STYCZNI. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce”. Projekt badawczy 

realizowany w 2013 r. przez Fundację Nowoczesna Polska i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego UW, przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury (kwota dofinansowania 240 tys. zł.) oraz UPC. 
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Projekt realizowany przez zespół pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr. 

Dominika Batorskiego. Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca. 

Projekt badawczy „MEDIA_STYCZNI. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce” był 

pierwszą na polskim gruncie próbą kompleksowej diagnozy kompetencji medialnych i informacyjnych. 

Badanie składało się z trzech etapów: diagnozy instytucjonalnej, cyklu eksperymentów behawioralnych 

oraz konsultacji eksperckich. Na każdym etapie badania stosowano metodologię ilościowo-jakościową. 

Niestety, po zakończeniu projektu nie opublikowano pracy monograficznej ani raportu badawczego, a 

jego jedynym rezultatem bezpośrednim była konferencja pt. „Diagnoza kompetencji medialnych i 

informacyjnych w Polsce” oraz wystąpienie mojego autorstwa pt. Szukajcie a znajdziecie – czyli Polaków 

kompetencje informacyjne (wykazane w punkcie II I Wykazu dorobku habilitacyjnego). 

 

12. "Informacja zdrowotna - oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników. Badania pilotażowe” 

Projekt badawczy realizowany w 2012 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

UW, pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej.  Charakter udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: 

wykonawca, współautor badania. 

Celem badania było przeprowadzenie pierwszego w Polsce, eksploracyjnego badania informacyjnych 

kompetencji zdrowotnych. W badaniu zastosowano triangulację metodologiczną: metody ilościowe 

(sondaż diagnostyczny, metoda PAPI, N=150) połączono z metodami jakościowymi (wywiady 

indywidualne, N=20). W wyniku badania zidentyfikowano najważniejsze źródła pozyskiwania informacji 

na temat zdrowia, określono motywacje użytkowników do podejmowania takich działań oraz 

sprawdzono ich kompetencje informacyjne w tym zakresie. Bezpośrednim rezultatem projektu jest 

monografia pt. Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników. Raport z 

badań eksploracyjnych (Warszawa, 2013) (omówiona w punkcje 5 B niniejszego Autoreferatu oraz w 

wykazana w punkcie II B Wykazu dorobku habilitacyjnego). Pośrednim, bardzo dla mnie ważnym 

efektem projektu jest rozdział pt. Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie 

projektu „Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników” w monografii pt. 

Nauka o informacji w okresie zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki. (Warszawa, 2014) 

(omówiony w części 4 niniejszego Autoreferatu oraz wykazany w punkcie I B Wykazu dorobku 

habilitacyjnego). 

 

13. „Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie” projekt badawczo-wdrożeniowy prowadzony 

przy wsparciu środków  UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet VIII. Regionalne 

kadry gospodarki/ Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/ Poddziałanie 8.1.2. 

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). Projekt realizowany przez zespół 

pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr. Dominika Batorskiego. Charakter 

udziału dr Justyny Jasiewicz w projekcie: wykonawca, ekspert. 

Celem projektu były określenie kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności regionów w 

perspektywie rozwoju technologii cyfrowych i ich wpływu na gospodarkę. W ramach projektu 

przeprowadzono szerokie badanie desk reserach (w wyniku którego opracowano cykl raportów 

badawczych dostępnych on-line http://www.mgg-conferences.pl/zarzadzanie-wiedza/raporty) oraz 

przeprowadzono szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w województwie 

mazowieckim. Bezpośrednim rezultatem mojego zaangażowania w projekt jest ekspertyza pt. 

Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym (Warszawa, 2012) (omówiona w punkcie 5 G 

niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie III M Wykazu dorobku habilitacyjnego) oraz 

zaangażowanie w cykl szkoleń w okresie od marca do czerwca 2012 r. 

 

14.  „Cyfrowa przyszłość” projekt badawczo-edukacyjny realizowany od września 2011 r do chwili obecnej 

przez Fundację Nowoczesna Polska przy wsparciu finansowym szeregu instytucji: Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Polskiego Instytutu Sztuki 

http://www.mgg-conferences.pl/zarzadzanie-wiedza/raporty
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Filmowej i in. Projekt realizowany przez zespół badaczy, ekspertów i edukatorów z licznych ośrodków, 

pod kierunkiem Doroty Góreckiej. Rola w projekcie: wykonawca, ekspert. 

Celem tego wielowątkowego i bardzo rozległego projektu było wdrożenie pozaformalnego systemu 

edukacji medialnej dzieci i młodzieży w Polsce. W ramach projektu powstał cykl opracowań o 

charakterze badawczym, w tym praca Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji informacyjnych i 

medialnych (omówiona w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu oraz wykazana w punkcie III M Wykazu 

dorobku habilitacyjnego). Opracowany katalog był podstawą stworzenia elektronicznej praformy 

edukacyjnej https://edukacjamedialna.edu.pl/ oraz podejmowania dalszych działań, jak np. organizacji 

corocznej Olimpiady Cyfrowej. 

 

E. DZIAŁALNOŚĆ RECENZENCKA 

W okresie aktywności podoktorskiej prowadziłam również działalność recenzencką. Obecnie jestem członkiem 

zespołów recenzenckich trzech czasopism naukowych, w tym jednego zagranicznego. Od 2018 r. wchodzę w 

skład zespołu recenzentów czasopisma „Heliyon”, publikowanego przez wydawnictwo Elsevier. Jest to 

czasopismo publikujące w Open Access. Dotychczas przygotowałam recenzję jednego artykułu na potrzeby tego 

czasopisma. W tym samym roku dołączyłam do zespołu recenzentów czasopisma „Przegląd Biblioteczny”, na 

potrzeby którego również przygotowałam recenzję jednego artykułu naukowego. W 2017 r. włączyłam się w 

prace zespołu recenzenckiego czasopisma „Magazyn Medioznawcy”, wydawanego przez Wydział 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii periodyku publikującego artykuły naukowe studentów i doktorantów. 

Dotychczas przygotowałam recenzje trzech artykułów naukowych na potrzeby tego czasopisma. 

Przygotowywałam również recenzje monografii lub ich rozdziałów. W 2014 r. opracowałam recenzję wydawniczą 

monografii pt. Model obsługi czytelniczej w gminie. Biblioteka w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym 

(Biblioteka Narodowa, Warszawa). W 2015 r. z przygotowałam recenzje 7 anglojęzycznych rozdziałów monografii 

pt. Digital Ecosystems. Society in the Digital Age (Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski, Warszawa), zaś 

w 2017 – recenzje 4 rozdziałów monografii pt. Od rękopisów po bazy danych (Wydział Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii UW – Koło Naukowe Informacji i Książki , Warszawa). 

Moja działalność recenzencka obejmuje również opracowywanie recenzji projektów międzynarodowych i 

krajowych. W 2013 r. byłam członkiem Kapituły Konkursu Programu ‘Discover e-volunteering’. Była to druga 

edycja międzynarodowego konkursu inicjatyw mających na celu angażowanie użytkowników Internetu w 

działania wolontariackie. Organizatorami konkursu były organizacje pozarządowe: Foundation Orange (Francja), 

Fundacja Orange i Fundacja Dobra Sieć (Polska). W ramach tej aktywności opracowałam recenzje ośmiu 

projektów nadesłanych z różnych krajów Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 byłam członkiem zespołu 

ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Edukacja medialna i informacyjna”. Celem tego konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów z zakresu 

edukacji medialnej i informacyjnej. W ramach działań w zespole eksperckim, łącznie w latach 2013 i 2014, 

opracowałam recenzje około 180 wniosków projektów, których organizatorzy wnioskowali o dofinansowanie.  

F. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Doświadczenie dydaktyczne od czasu uzyskania stopnia doktora zdobywam i pogłębiam w ramach pracy na 

Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz wcześniej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW.  

Od 2011 r. prowadzę zajęcia w ramach kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz dziennikarstwo 

i medioznawstwo (specjalizacja dziennikarska). Wśród prowadzonych przeze mnie zajęć można wyróżnić – 

https://edukacjamedialna.edu.pl/
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podobnie jak w dorobku podoktorskim – trzy bloki tematyczne. Pierwszy to przedmioty dotyczące metod 

badawczych – przede wszystkim konwersatoria „Metodologia badań”, „Metodologia badań 2” oraz „Kierunki 

badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii”. Drugi blok tematyczny prowadzonych 

przeze mnie zajęć to przedmioty dotyczące problematyki rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym 

konwersatoria „Zawody informacyjne”, „Cyfryzacja a gospodarka. Wybrane zagadnienia” czy też wykłady i 

ćwiczenia „Komunikacja medialna” i „Komunikacja społeczna”. Trzeci blok to zajęcia poświęcone bibliotekom i 

innym instytucjom kultury, w tym konwersatoria „Biblioteka – 3. miejsce”, „Zarządzanie zespołem 

bibliotecznym”, „Zarządzanie i organizacja pracy”, „Biblioteki - środki przekazu – użytkownicy”, „Usługi 

informacyjne – projekt” czy „Pozyskiwanie środków finansowych”. Prowadziłam również zajęcia w języku 

angielskim w partnerskiej Hochschule Hannover, gdzie w 2011 r. i w 2013 r. przeprowadziłam cykle zajęcia pt. – 

odpowiednio - Information literacy as a new liberal art. oraz Information literacy course, Health information 

literacy. 

W pracy dydaktycznej stosuję metody aktywizujące, w związku z czym prowadzone przeze mnie zajęcia często 

mają charakter projektowy, np. w ramach konwersatorium „Biblioteka – 3. miejsce” uczestnicy zajęć 

przygotowują projekt usług bibliotecznych, nawiązujący do stojącej za przedmiotem koncepcji trzeciego miejsca 

Raya Oldenburga. Z kolei w ramach zajęć  „Usługi informacyjne – projekt” uczestnicy opracowują projekt środka 

działającego na rzecz aktywizacji cyfrowej, poprzedzony obszernym przeglądem polskich i zagranicznych dobrych 

praktyk (o zaawansowaniu prowadzonych przeglądów świadczy zainteresowane pracowników Ministerstwa 

Cyfryzacji, Roberta Króla, zastępcy dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji oraz 

Violetty Szymanek i Bogusława Dębskiego, radców Ministra Cyfryzacji, potwierdzone wizytą na zajęciach 

podsumowujących ten etap pracy studentów w roku akademickim 2018/2019, w dniu 7 grudnia 2018 r.). Takie 

podejście do dydaktyki pozwala studentom nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale również silnie kształtowanie 

umiejętności pracy w grupie oraz pracy projektowej. Pragnę wspomnieć, że od początku pracy dydaktycznej 

prowadzone przeze mnie zajęcia cieszą się wysokimi ocenami studentów – np. średnia ocena zajęć w semestrze 

zimowym 2017/2018 wyniosła 1,92 (w skali od -2 do +2), zaś w całym roku akademickim 2016/2017 – 1,90 (w 

skali od -2 do +2). O pozytywnym odbiorze prowadzonych przeze mnie zajęć świadczą również wysokie oceny 

hospitacyjne prowadzone w ramach oceny okresowej, jak również entuzjastyczne komentarze wyrażane przez 

studentów w ankietach ewaluacyjnych.  

Od 2016 r. opiekuję się również pracami dyplomowymi, zaś od lutego 2018 r. regularnie prowadzę seminarium 

licencjackie – początkowo na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a od początku roku 

akademickiego 2018/2019 na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo WDIB UW. Byłam promotorem 

ukończonych 3 prac licencjackich oraz współpromotorem 1 pracy magisterskiej (kolejne 8 prac licencjackich 

obecnie powstaje pod moim kierunkiem). Byłam także recenzentką 22 prac dyplomowych, w tym 13 

magisterskich. 

OPIEKA NAD DOKTORANTAMI W CHARAKTERZE PROMOTORA POMOCNICZEGO 

Od października 2014 r. do czerwca 2018 r. sprawowałam opiekę naukową w charakterze promotora 

pomocniczego mgr Magdaleny Paul. Rozprawa doktorska pt. Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na 

przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek 

publicznych, została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej. Recenzentkami pracy były 

prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UW 

(Uniwersytet Gdański). Praca uzyskała bardzo wysokie oceny Recenzentek. Publiczna obrona pracy odbyła się 13 

czerwca 2018 r., zaś zatwierdzenie pozytywnego wyniku obrony przez Radę Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii UW miało miejsce 28 czerwca 2018 r. Pragnę wspomnieć, że dr Magdalena Paul jeszcze jako 

studentka, kilka lat przed rozpoczęciem pracy naukowej, zdobywała doświadczenie i kwalifikacje niezbędne w 

tym zakresie, m.in. współpracując ze mną oraz dr hab. Małgorzatą Kisilowską przy rozmaitych projektach 

badawczych. 
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DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności popularyzatorskiej – obok opisanych w punkcie G 5 działań na 

rzecz współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym – można wymienić 

aktywność w mediach. Doświadczenie w pracy redakcyjnej, zdobyte przed rozpoczęciem pracy naukowej, 

pozwala mi zabierać głos w mediach, gdzie staram się – mając przede wszystkim na względzie dobro Wydziału 

oraz Uczelni – popularyzować wyniki prowadzonych przeze mnie prac badawczych. I tak na przykład, jestem 

autorką felietonu pt. Googlowanie wymaga wiedzy, opublikowanego w Gazecie Wyborczej (2011, nr 196, s. 16), 

jako głos w dyskusji nt. rządowej inicjatywy „Tablet dla ucznia” oraz współautorką artykułu pt. Informacja 

zdrowotna – jak tego szukają?, przygotowanego w 2012 r. wspólnie  dr hab. Małgorzatą Kisilowską dla 

branżowego portalu Bibliosfera.net (http://artykuly.bibliosfera.net/2012/10/informacja-zdrowotna-jak-tego-

szukaja/).  Jestem również  stałym gościem audycji Człowiek 2.0. prowadzonej przez Jana Stradowskiego w radio 

TOKFm: dotychczas brałam udział w sześciu audycjach (w tym m.in. Co to jest FOMO i komu zagraża?, 13 

października 2018 r.; Nowe technologie w naukach humanistycznych i społecznych, 21 października 2017 r.; 

Biblioteki 2.0, 25 października 2015 r; Kompetencje cyfrowe a rynek pracy, 19 kwietnia 2014 r.). Audycje te są 

nierzadko medialnym oddźwiękiem badań, w które byłam zaangażowana, jako uczestnik lub koordynator. Biorę 

też udział w debatach eksperckich organizowanych przez media lub inne instytucje (np. LTE i co dalej? – debata 

ekspercka zorganizowana przez Puls Biznesu, 3 listopada 2015 r.; Impet cyfrowy. Polak e-gotowy? – debata 

ekspercka, zorganizowana przez Orange Polska, 25 listopada 2014 r.) oraz konferencjach o charakterze 

popularyzatorskich, które omówiono w punkcie 5 C niniejszego Autoreferatu oraz wymieniono w punkcie III B 

Wykazu dorobku habilitacyjnego. 

G. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z OTOCZENIEM 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 

WSPÓŁPRACA  

Już na początku mojej aktywności podoktorskiej ukształtowało się we mnie przeświadczenie, że współpraca z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni jest nie tylko moim obowiązkiem, ale również pasją. Jestem 

przekonana, że jako badacz i pracownik Uczelni państwowej jest zobowiązana nie tylko do aktywności stricte 

akademickich, o których była mowa we wcześniejszych częściach niniejszego Autoreferatu: prowadzenia badań, 

publikowania ich wyników, udziału w konferencjach naukowych. Wierzę, że moją powinnością jest możliwie 

szerokie wspieranie rozmaitych instytucji w ich działaniach. Przekonanie to gruntowało się we mnie od chwili 

nawiązania współpracy z instytucjami zewnętrznymi i dziś, po latach obserwowania, jakie są sutki wspierania 

różnych działań o charakterze wdrożeniowym refleksją akademicką, jestem w nim utwierdzona. 

W tym miejscu przedstawiam w zarysie rozwój mojej współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym 

Wydziału, której efektem była część z opisanych wcześniej projektów. Kooperacja z otoczeniem Wydziału i 

Uczelni rozpoczęła się od udziału w projekcie „Cyfrowa przyszłość” prowadzonym przez Fundację Nowoczesna 

Polska, jesienią 2011 r. W tym samym okresie pogłębiła się moja współpraca z dr. Dominikiem Batorskim, 

pracującym w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Brałam 

udział w projektach prowadzonych przez dr. Batorskiego: „Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie” 

(2012) oraz „MEDIA_STYCZNI. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce” (2013). W 2013 r. 

nawiązałam współpracę z Fundacją Orange, która prowadzi aktywne działania na rzecz edukacji cyfrowej. To 

współdziałanie zaowocowało korzyściami nie tylko dla Fundacji, której działania miałam przyjemność wspierać i 

opiniować, ale i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, gdzie przy dofinansowaniu 

Fundacji Orange zorganizowana została konferencja „Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i innych 

instytucji kultury w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka” oraz opublikowana praca 

zbiorowa.  

http://artykuly.bibliosfera.net/2012/10/informacja-zdrowotna-jak-tego-szukaja/
http://artykuly.bibliosfera.net/2012/10/informacja-zdrowotna-jak-tego-szukaja/
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Szczególny okres mojej działalności w tym zakresie stanowią lata 2014-2016, kiedy współpracowałam z Centrum 

Cyfrowym Projekt: Polska, kierując działem badań. Fundacja ta jest organizacją pozarządową, która pracuje „na 

rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego, wykorzystując narzędzia cyfrowe i modele 

współpracy oparte na dzieleniu się zasobami i wiedzą”77. Komórka badań miała stanowić zaplecze merytoryczne 

przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację. Zespół prowadził projekty w porozumieniu z kluczowymi 

organizacjami obszaru cyfryzacji: Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Infrastruktury i 

Rozwoju, Google Poland, Samsung Polska, Orange Polska, Fundacją Orange, Stowarzyszeniem Miasta w 

Internecie itd. Do moich obowiązków, jako head of research, należało kierowanie rozwojem strategicznym działu 

(opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju, prowadzenie polityki kadrowej), współdziałanie z organizacjami 

partnerskimi (nawiązywanie i podtrzymywanie relacji) oraz nadzór nad realizacją projektów badawczych 

prowadzonych przez koordynatorów (koordynacja zasobów, nadzór nad płynnością prowadzonych działań). 

Ponadto angażowałam się merytorycznie w każdy z realizowanych projektów badawczych. Pragnę podkreślić, że 

obowiązki związane ze współpracą z Centrum Cyfrowym w żaden sposób nie ograniczyły mojej aktywności 

naukowej, którą rozwijałam, cały czas kierując się przekonaniem, że rzetelny namysł naukowy może wspomagać 

działania rozmaitych podmiotów.  

EKSPERTYZY  

Wynikiem mojego zaangażowania we współpracę z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 

Uniwersytetu Warszawskiego jest szereg ekspertyz i raportów badawczych. Są one bezpośrednio związane z 

realizacją części projektów opisanych w punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu oraz wykazanych w punkcie II G 

Wykazu dorobku habilitacyjnego, w związku z czym opisy ekspertyz oraz będących ich podstawą przedsięwzięć  

badawczych w pewnych zakresach są do siebie zbliżone. Ze względu na znaczną objętość (łącznie ponad 1000 

stron) ekspertyzy nie zostały załączone w wersji drukowanej, a są dostępne w wersji elektronicznej na płycie CD. 

Jednocześnie, ze względu na specyfikę zespołów opracowujących opisywane dokumenty – były to wieloosobowe 

rozproszone zespoły eksperckie – nie zostały złączone oświadczenia o współautorstwie, a mój wkład w powstanie 

ekspertyz pozostaje na poziomie szacunków wskazanych przy każdej pozycji (poniżej oraz w punkcie III M Wykazu 

dorobku habilitacyjnego). 

Wśród ekspertyz, o których mowa wyróżnić można opracowania na potrzeby działań prowadzonych przez 

instytucje administracji państwowej, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. W grupie pierwszej 

szczególne znaczenie mają trzy opracowania, które zostały wykorzystane przez instytucje administracji 

państwowej zarządzające Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, jako merytoryczne podstawy do panowania 

i organizowania interwencji.  

Pierwsze z nich stanowi ekspertyza Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020 

(Warszawa, 2012). Dokument ten, przygotowany pod kierunkiem dr. Dominika Batorskiego (ICM UW), był 

punktem wyjścia w merytorycznym planowaniu działań mających na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych w 

Polsce w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Mój wkład w powstanie tego dokumentu polegał na 

częściowej: analizie danych jakościowych, opisie wyników i wniosków z badania. Mój udział procentowy szacuję 

na 15%.  

Drugi dokument to ekspertyza pt. 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 (Warszawa, 2015). 

Pozwoliła ona na oparcie wdrażania POPC na ilościowej i jakościowej analizie wcześniejszych inicjatyw. Było to 

pierwsze w Polsce badanie efektywności działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, osadzone na 

złożonej metodologii opracowanej zgodnie z koncepcją triangulacji. W tym przypadku mój wkład polegał na 

                                                                 
77 https://centrumcyfrowe.pl/ 



55 
 

częściowym opracowaniu: ramy konceptualnej, metodologii badania, analizie danych ilościowych, identyfikacji i 

opisie dobrych praktyk oraz wspólnej koordynacji i wspólnej redakcji opracowania końcowego. Mój udział 

procentowy szacuję na 25%.  

Trzecie opracowanie, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Warszawa, 2015), to przygotowany pod moim 

kierunkiem dokument referencyjny dla wszystkich działań prowadzonych w ramach 3 osi POPC. Jest to polska 

modyfikacja katalogu DIGCOMP, która stanowi obszerny rejestr kompetencji cyfrowych dorosłych użytkowników 

mediów elektronicznych. Mój wkład w powstanie katalogu polegał na stworzeniu koncepcji dokumentu, 

wspólnym z pozostałymi badaczami opracowaniu ramy konceptualnej oraz samego katalogu kompetencji oraz 

na koordynacji przygotowania dokumentu. Mój udział procentowy szacuję na 35%.  

Ekspertyzy te stanowią spójną grupę dokumentów mających na celu wyznaczenie i zaplanowanie kierunków 

działania w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych UE w latach 2014-2020. Niejako na obrzeżu tej grupy 

lokuje się kolejna ekspertyza: Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym, opracowana przeze mnie w 

ramach badawczo-wdrożeniowego projektu „Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie”, kierowanego 

przez dr. Dominika Batorskiego. Praca ta, będąca przeniesieniem prac nad problemem kompetencji 

informacyjnych na grunt gospodarki cyfrowej (w raporcie wykorzystałam wyniki badań prowadzonych podczas 

przygotowania rozprawy doktorskiej), stanowiła próbę połączenia rozważań akademickich w obszarze nauki o 

informacji z aplikacyjnym zastosowaniem.  

W grupie ekspertyz wykonywanych na potrzeby administracji państwowej umieszczone zostały również dwa 

raporty badawcze. Choć merytorycznie są to dokumenty całkowicie odmienne od wspomnianych wyżej 

opracowań, to ze względu na źródła finansowania zamieszczono je w tym zbiorze.  

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

Audiowizualnego, jako element oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów (warszawa, 2017) zostało opracowane w 

ramach współpracy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW z Narodowym Instytutem 

Audiowizualnym. Badanie miało na celu określenie praktyk i poziomu kompetencji cyfrowych młodzieży w 

korzystaniu z cyfrowych zasobów kultury, krytyczny przegląd programów i działań edukacyjnych prowadzonych 

przez NInA oraz określenie postaw nauczycieli wobec technologii cyfrowych. Badanie przeprowadzono z 

wykorzystaniem metod desk research oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). W jego wyniku 

wypracowano szereg rekomendacji dla NInA, jako instytucji kultury. Mój wkład w powstanie tego dokumentu 

polegał na opracowaniu koncepcji i metodologii badania, częściowej analizie wyników i częściowym opisie 

wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 30%. Z kolei dokument Kompetencje komputerowe i informacyjne 

młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 

2013 (Warszawa, 2014), został opracowany w Instytucie Badań Edukacyjnych przez zespół badaczy i ekspertów 

pracujących pod kierunkiem Kamila Sijko. Raport ten zawiera analizę i opracowanie wyników Międzynarodowego 

Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (International Computer and Information Literacy Study 

- ICILS). Badanie to przeprowadzono w Polsce w 2013 r., wśród 2870 uczniów 2. klasy gimnazjum oraz 2228 

nauczycieli. Wyniki badania pozwoliły m.in. określić poziom kompetencji uczniów oraz praktyki w zakresie 

wykorzystywania technologii cyfrowych w dydaktyce przez polskich nauczycieli. Mój wkład w powstanie tego 

dokumentu polegał na częściowej analizie danych ilościowych, częściowym opisie wyników i wniosków badania. 

Mój udział procentowy szacuję na 15%.  

Drugą grupę ekspertyz stanowią opracowania przygotowane na potrzeby przedsiębiorstw, w ramach 

merytorycznego wsparcia prowadzanych działań w zakresie edukacji cyfrowej (projekty wykazane w  punkcie 5 

D niniejszego Autoreferatu oraz w punkcie II G Wykazu dorobku habilitacyjnego). W ramach współpracy 

kierowanego przeze mnie działu badań Centrum Cyfrowego oraz Google Poland powstały dwa powiązane 

opracowania, w ramach wsparcia działań programu Internetowe rewolucje. Pierwsze z nich polegało na ewaluacji 

platformy edukacyjnej uruchomionej w ramach programu. Platforma była dedykowana pracownikom i 

właścicielom małych i średnich firm, którzy chcą wzmacniać swoje kompetencje cyfrowe przydatne w 
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prowadzeniu swojej działalności. Badanie przeprowadzone na grupie 10 przedstawicieli sektora MŚP zawierało 

komponent jakościowy (wywiady indywidualne) oraz etnograficzny (obserwacja jawna nieuczestnicząca). W 

wyniku projektu opracowany został raport pt. Internetowe rewolucje. Badanie użytkowników platformy 

szkoleniowej programu (Warszawa, 2016), który – ze względu na wewnętrzny charakter – nie jest dostępny 

publicznie. Mój wkład w powstanie tego dokumentu polegał na wspólnym: opracowaniu koncepcji i metodologii 

badania, przeprowadzeni badania jakościowego, analizie jego wyników i opracowaniu wniosków. Mój udział 

procentowy szacuję na 40%. Badanie to stanowiło kontynuację dużego projektu badawczego „Internetowe 

Rewolucje. Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm”, którego celem było opracowanie katalogu 

kompetencji cyfrowych pracowników MŚP. W ramach tego badania przeprowadzono 40 pogłębionych 

wywiadów (głównie indywidualnych, z udziałem kilku diad i triad) oraz wywiady eksperckie, by na tej podstawie 

sformułować wspomniany katalog. Mój wkład w powstanie tego dokumentu polegał na częściowym 

opracowaniu koncepcji badania, analizie danych jakościowych oraz częściowym opracowaniu wyników i 

wniosków badania. Mój udział procentowy szacuję na 15%. Ostatnia ekspertyza zamieszczona w tej części to 

opracowanie pt. Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań (Warszawa, 2016). Zostało ono wykonane na 

podstawie badania ewaluacyjnego pilotażowego programu realizowanego przez Samsung Electronics Polska. 

Program ten miał na celu zbudowanie wśród przedszkolaków umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia 

oraz stworzenie tym samy podczas pod rozpoczynającą się w szkole podstawowej naukę programowania. 

Badanie miało charakter ogólnopolski, w jego ramach przeprowadzono wywiady i ankiety z rodzicami dzieci oraz 

pracownikami przedszkoli oraz obserwacje prowadzonych zajęć. Mój wkład w powstanie tego dokumentu 

polegał na częściowym opracowaniu koncepcji i metodologii badania, analizie danych ilościowych, częściowym 

opisie wyników i wniosków badania. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

Trzecią grupę ekspertyz, w przygotowanie których byłam zaangażowana, stanowią opracowania przygotowane 

na potrzeby organizacji pozarządowych. Opracowania te, podobnie jak pozostałe ekspertyzy, opierają się na 

badaniach empirycznych (projekty wykazane w  punkcie 5 D niniejszego Autoreferatu oraz w punkcie II G Wykazu 

dorobku habilitacyjnego). Ekspertyza przygotowana na potrzeby Fundacji Instytut Sobieskiego pt. Jak cyfryzować 

Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej (Warszawa 2015) została oparta na 

szerokim, ilościowym badaniu stanowisk oraz programów kluczowych organizacji zaangażowanych w rozwój 

cyfryzacji w Polsce. W grupie tej znalazły się zarówno instytucje administracji państwowej, izby i zrzeszenia 

gospodarcze, jak również przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Mój wkład w powstanie tego dokumentu 

polegał na częściowym opracowaniu koncepcji i metodologii badania, analizie danych ilościowych, częściowym 

opisie wyników i wniosków badania. Mój udział procentowy szacuję na 40%.  

Z kolei opracowanie MegaMisja. Raport otwarcia (Warszawa, 2015), zostało przygotowane w ramach 

merytorycznego wsparcia programu prowadzonego przez Fundację Orange w świetlicach szkół podstawowych. 

Jego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów korzystających ze świetlic oraz wsparcie 

wychowawców świetlic w zakresie edukacji cyfrowej. Badanie przeprowadzone w ramach przygotowania raportu 

było oparte na ilościowej analizie dostępności świetlic oraz określeniu nastawienia wychowawców świetlic do 

wykorzystywania technologii cyfrowych. Mój wkład w powstanie tego dokumentu polegał na częściowym 

opracowaniu koncepcji i metodologii badania, analizie danych ilościowych, częściowym opisie wyników i 

wniosków badania. Mój udział procentowy szacuję na 25%.  

Ostatnie dwa opracowania pomieszczone w tej grupie to w istocie katalogi kompetencji cyfrowych. Opracowanie 

pt. Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych 

kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Warszawa, 2015) zostało przygotowane na potrzeby 

Stowarzyszenia Miasta w Internecie, realizującego program Polska Cyfrowa Równych Szans. W ramach tego 

opracowania przeprowadzono badanie metodami desk reseach oraz delficką, by sformułować rejestr 

umiejętności cyfrowych, które w poszczególnych obszarach życia powinny posiadać osoby powyżej 50. roku życia. 

Mój wkład w powstanie tego dokumentu polegał na częściowym opracowaniu koncepcji dokumentu oraz 

wspólnym opracowaniu katalogu kompetencji. Mój udział procentowy szacuję na 15%. Ostanie opracowanie 
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zamieszczone w tej grupie stanowi publikacja Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji informacyjnych i 

medialnych (Warszawa, 2014), opracowany przez zespół badaczy i ekspertów na potrzeby Fundacji Nowoczesna 

Polska. Opracowanie było merytoryczną podstawą do przygotowania scenariuszy zajęć z zakresu edukacji 

medialnej i cyfrowej, dostępnych w serwisie www.edukacjamedialna.edu.pl. Należy dodać, że uczestniczyłam 

tworzeniu koncepcji całościowego projektu. Jeśli chodzi o sam Katalog, mój wkład w jego powstanie polegał na 

częściowym opracowaniu koncepcji dokumentu oraz wspólnym opracowaniu katalogu kompetencji. Mój wkład 

procentowy szacuję na 10%. 

Pragnę podkreślić, że mój udział w opracowaniu ekspertyz przygotowywanych na potrzeby różnych organizacji 

był oparty na przekonaniu o obowiązku wspierania rozmaitych podmiotów wiedzą i refleksją akademicką. 

Jednocześnie aktywność ta nigdy nie stała na przeszkodzie realizacji moich podstawowych obowiązków, tj. pracy 

naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Nierzadko było wręcz przeciwnie: doświadczenie 

współpracy z różnymi podmiotami było inspiracją i ważnym impulsem do kolejnych aktywności badawczych. 

H. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

ORGANIZACJA I  WSPÓŁORGANIZACJA  MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI 

NAUKOWYCH 

Od 2013 r. aktywnie angażuję się w organizację konferencji naukowych – dotychczas brałam udział w organizacji 

sześciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym dwóch jako przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego.  

Byłam zaangażowana w organizację trzech konferencji międzynarodowych. Pierwszą z nich była 

międzynarodowa konferencja „Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie 

kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”. Odbyła się ona w dniach 10-11 października 2013 r. na 

Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Bibliotekoznawstwa Instytutu 

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, przy wsparciu finansowym Fundacji Orange. Konferencja 

była objęta honorowymi patronatami Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Wiodącym tematem wydarzenia był zakres wsparcia, jakie mogą oferować biblioteki i inne 

instytucje kultury w procesie kształtowania kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie XXI 

w. W konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych ośrodków badawczych z Polski i zagranicy (m. in. Z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Hochschule Hannover, 

Politechniki Warszawskiej). Do moich zadań należało pozyskanie dofinansowania konferencji, prowadzenie 

działań informacyjnych i komunikacyjnych, wybór podwykonawców usługi i współpraca z nimi, zaangażowanie w 

proces recenzowania nadesłanych zgłoszeń oraz planowanie programu konferencji, zapewnienie zaplecza 

organizacyjnego konferencji oraz rozliczenie finansowe. 

Drugą konferencją międzynarodową, w której organizację byłam zaangażowana, była konferencja „Europejski 

rynek cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca”, zorganizowana przez Szerokie Porozumienie na Rzecz 

Umiejętności Cyfrowych 14 maja 2015 r., w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie to 

zorganizowano w celu inauguracji programu Unii Europejskiej, pod nawą Digital single market. Specjalnym 

gościem konferencji był Andrus Ansip, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. W obradach wzięło udział 

ponad 400 osób zaangażowanych w rozmaite działania związane z obszarem cyfryzacji.  Do moich zadań należało 

zaangażowanie w prace komitetu organizacyjnego na etapie koncepcyjnym oraz zorganizowanie i 

poprowadzenie sesji tematycznej „Umiejętności” z udziałem przedstawicieli sektora administracji państwowej, 

instytucji kultury, przedsiębiorstw, biznesu i organizacji pozarządowych. 

Ostatnią konferencją międzynarodową, w której organizacji brałam udział, była konferencja towarzysząca 

Światowemu Kongresowi IFLA 2017, odbywającemu się w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu. 

Konferencja satelicka (satelite meeting) pt. “Data Curator’s Roles and Responsibilities: International and 

http://www.edukacjamedialna.edu.pl/


58 
 

Interdisciplinary Perspectives”. Odbyła się ona w dniach 16-17 sierpnia 2017 r. w gmachu Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie. W obradach wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z całego świata, 

prowadzących badania w obszarze bibliologii i informatologii. Przez dwa dni badacze m. in. z USA, Brazylii, 

Wielkiej Brytanii, Korei, Niemiec, Kanady, Chin, podejmowali refleksję się nad wyzwaniami i rolami, jakie w 

międzynarodowym i interdyscyplinarnym kontekście, pojawiają się przed osobami pracującymi  z danymi. Do 

moich zadań należało: zaangażowanie w proces recenzowania nadesłanych zgłoszeń, wspólna z dr Anną 

Mierzecką organizacja obrad konferencji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (współpraca z Władzami 

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, organizacja 

zaplecza konferencji).  

Jako członek komitetu organizacyjnego byłam również zaangażowana w organizację pierwszej ogólnopolskiej 

konferencji z cyklu „Cyfrowe wyzwania”. Ogólnopolska konferencja „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków 

w obliczu rozwoju nowych technologii”, która odbyła się 1 kwietnia 2014 r., została zorganizowana przez Digital 

Economy Lab UW i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu 

Humanistycznospołecznego SWPS. Miejscem obrad był gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 

obradach wzięło udział ponad 50 osób, badaczy kompetencji cyfrowych i praktyków edukacji w tym obszarze. 

Konferencja była objęta patronatami honorowymi Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Do moich zadań należało prowadzenie działań informacyjnych i 

komunikacyjnych, wybór podwykonawców usługi i współpraca z nimi, zaangażowanie w proces recenzowania 

nadesłanych zgłoszeń oraz planowanie programu konferencji, zapewnienie zaplecza organizacyjnego konferencji. 

W dwóch kolejnych edycjach konferencji „Cyfrowe wyzwania”, tj. w roku 2015 oraz 2016, byłam przewodniczącą 

komitetu organizacyjnego.  

Zorganizowana 22 kwietnia 2015 r. ogólnopolska konferencja „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje cyfrowe: 

badania, strategie, praktyka” odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jej organizatorami były 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, we współpracy z 

Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Celem konferencji było podjęcie 

namysłu nad strategicznymi kierunkami działania w zakresie aktywizacji i edukacji cyfrowej, w świetle 

wcześniejszych doświadczeń oraz wyników badań. W związku z celem konferencji, w jej obradach wzięli udział 

nie tylko badacze i edukatorzy, ale również przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za kierunki 

interwencji w obszarze edukacji cyfrowej, tj. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji. Konferencja objęta patronatem honorowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zorganizowana 

przy wsparciu finansowym Fundacji Orange. Do moich zadań, jako przewodniczącej komitetu organizacyjnego 

należało zaplanowanie konferencji, kierowanie pracami zespołu organizacyjnego, pozyskanie dofinansowania 

oraz rozliczenie finansowe konferencji, współpraca z parterami i podwykonawcami konferencji, zaangażowanie 

w proces recenzowania nadesłanych zgłoszeń oraz planowanie programu konferencji. 

13 czerwca 2016 r. odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji, pt. „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje 

cyfrowe a uczestnictwo w kulturze”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Jej organizatorami 

były Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, we 

współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2015, przy wsparciu Fundacji 

Orange (projekt pt. „Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e-tekstów i urządzeń 

pozwalających z nich korzystać”). Konferencja poświęcona została problematyce obiegu treści kultury we 

współczesnym społeczeństwie, w związku z czym uwzględniono nie tylko perspektywę użytkowników, ale 

również twórców i instytucji odpowiedzialnych za pośredniczenie w dostępie do zasobów kultury. Do moich 

zadań, jako przewodniczącej komitetu organizacyjnego należało zaplanowanie konferencji, kierowanie pracami 

zespołu organizacyjnego, pozyskanie dofinansowania oraz rozliczenie finansowe konferencji, współpraca z 

parterami i podwykonawcami konferencji, zaangażowanie w proces recenzowania nadesłanych zgłoszeń oraz 

planowanie programu konferencji. 
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ZAANGAŻOWANIE W PRACE WYDZIAŁU  

Od 2012 r. angażuję się w prace organizacyjne na macierzystych wydziałach – najpierw na Wydziale Historycznym 

UW, później na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  

Od października 2017 r. pełnię rolę animatora ds. współpracy z otoczeniem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii UW w projekcie „INNOHUMAN Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” 

(wykazane w punkcie III A Wykazu dorobku habilitacyjnego). Projekt ten jest realizowany przez 6 wydziałów 

humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Artes Liberales, Wydział Filozofii i Socjologii, 

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii oraz mój 

macierzysty Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Projekt ten ma charakter edukacyjno-

wdrożeniowym i jest realizowany przy wsparciu środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (Działanie 4.1 Innowacje społeczne). Jego celem jest wypracowanie modelu współpracy uczelni z jej 

szeroko rozumianym otoczeniem. Projekt umożliwia dyplomantom nawiązanie współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi – jednostkami administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwami oraz organizacjami 

pozarządowymi – i przygotowanie, pod kierunkiem promotorów, pracy wychodzącej naprzeciw potrzebom tych 

podmiotów. W wyniku współpracy studenta, wspieranego przez promotora oraz instytucji zewnętrznej, studenci 

zdobywają niezbędne doświadczenie rynkowe i podnoszą swoje kompetencje, zaś promotorzy mają szansę na 

nawiązanie szerokiej współpracy z otoczeniem Uczelni. Projekt jest koordynowany przez Biuro Zawodowej 

Promocji Studentów i Absolwentów UW. Do moich obowiązków należy animowanie współpracy pomiędzy 

studentami, promotorami WDIB i podmiotami zewnętrznymi, prowadzenie działań informacyjnych i 

komunikacyjnych, wsparcie administracyjne osób zaangażowanych w projekt (studenci, promotorzy, 

przedstawiciele instytucji zewnętrznych) oraz współpraca z pozostałymi wydziałami. 

Od 2016 r. do chwili obecnej jestem członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW. Natomiast w kadencji 2012-2016 byłam przedstawicielem niesamodzielnych 

nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Historycznego UW.    

I.  INNE OSIĄGNIĘCIA  

Nieco odrębną ścieżkę moich działań naukowych i organizacyjnych stanowił udział w projekcie „Wisła 1655-1906-

2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”. Projekt ten, rozpoczęty w 2009 r., we współpracy z dr. hab. 

Hubertem Kowalskim (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Marcinem Jamkowskim (National 

Geographic Polska, AdventurePictures) miał na celu zlokalizowanie i wydobycie dekoracji rzeźbiarskiej i 

architektonicznej zrabowanej z terenów Rzeczypospolitej podczas potopu szwedzkiego i zatopionej w 

warszawskim odcinku Wisły. W wyniku wieloletnich badań, dzięki zaangażowaniu badaczy z różnych ośrodków 

(m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Szczecińskiiego) i jednostek UW (Wydziału Geologii, Instytutu 

Historii Sztuki), jak również specjalistów jednostek administracji państwowej (Policji, Komisariatu Rzecznego 

Policji w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej), cel projektu został osiągnięty. Badania, pod kierunkiem dr. 

hab. Huberta Kowalskiego, prowadzone są do chwili obecnej, choć główna faza poszukiwań została zakończona 

w 2017 r. W jej wyniku wydobyto na powierzchnię ponad 40 ton zdobnych elementów architektury (rzeźb, 

elementów fontann, posadzek, filarów, przyłuczy). Obecnie elementy te są poddawane konserwacji, by trafić na 

ekspozycję w nowopowstającym Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli w Warszawie. Rezultaty badań 

archeologicznych i eksploracyjnych zostały poddane opracowaniu naukowemu, w wyniku którego opublikowano 

szereg publikacji (w tym m.in.: H. Kowalski (2015), Archeologiczny kilometr rzeki. Dziedzictwo narodowe 

wydobyte z Wisły w ramach interdyscyplinarnych badań. „Ochrona Zabytków”, Tom: LXVIII Zeszyt: 2, s. 239-244.). 

W ramach popularyzacji osiągnięć naukowych powstał film (Uratowane z potopu (2017), reż. M. Jamkowski, K. 

Kulik) oraz książka popularnonaukowa (M. Jamkowski, H. Kowalski (2018), Uratowane z potopu).Główny okres 

mojego udziału w tym projekcie to lata 2009-2012, czyli początkowy etap poszukiwań. Wraz z dr. hab. Hubertem 

Kowalskim oraz Marcinem Jamkowskim byliśmy inicjatorami projektu. Do moich zadań w projekcie należało 

animowanie i organizowanie współpracy badaczy i specjalistów z różnych ośrodków i instytucji, wspólne 



60 
 

prowadzenie badań archiwalnych oraz częściowa analiza i opracowanie wyników, jak również prowadzenie 

działań popularyzatorskich (w tym współautorstwo artykułów popularyzatorskich takich jak np. J. Jasiewicz, H. 

Kowalski (2011), Gdzie jest orzeł? Sensacyjne znalezisko na dnie Wisły. „Gazeta Wyborcza”, 24.11.2011, J. 

Jasiewicz, H. Kowalski (2012) XVII-wieczne marmury – skarby z dna Wisły. „Uniwersytet Warszawski. Pismo 

Uczelni” nr 1 (56), s. 30-32, udział w szeregu radiowych audycji popularyzatorskich). Mimo, że moje 

zaangażowanie w projekcie nie jest wyraźnie związane z moimi głównymi zainteresowaniami badawczymi, 

pragnę podkreślić, że miało ono wpływ na ukształtowanie we mnie przekonania o konieczności prowadzenia 

badań o charakterze interdyscyplinarnym. Ponadto doświadczenie pracy w rozproszonym zespole zdobyte na 

początku pracy naukowej, miało kapitalne znaczenie dla późniejszej umiejętnej współpracy z badaczami z innych 

dyscyplin i ośrodków akademickich, o czym była mowa w punkcie 5 G niniejszego Autoreferatu. 

 


