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Nowa era w bibliotekarstwie

Grupa bibliotekarzy-entuzjastów-założycieli: 

Bożena Bednarek-Michalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 
Anna Filipowicz (Biblioteka Narodowa)
Anna Komperda (Politechnika Wrocławska)
Marzena Marcinek (Politechnika Krakowska)
Szymon Matuszewski (WAT)
Anna Osiewalska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Urszula Puszkiewicz (Uniwersytet Białostocki)
Aleksander Radwański (Ossolineum)
Stanisław Skórka (WSP w Krakowie)
Zbigniew Zakrzewski (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) 

Cel strategiczny: zapewnienie elektronicznego kanału komunikacji 
w środowisku bibliotekarzy.
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1998 r. – dyskusja na liście INFOBIB-L
1999 r. – powołanie do życia EBIB-u
2010 r. – utworzenie Stowarzyszenia EBIB

Źródło: Archiwum EBIB



Cele szczegółowe EBIB

- gromadzenie informacji o polskich zasobach internetowych dla bibliotekarzy,
- dostarczanie środowisku ważnych, profesjonalnych informacji szybko i bez kosztów,
- wsparcie w doskonaleniu zawodowym,
- budowanie forum dyskusyjnego, 
- integracja środowiska zawodowego,
- rozwijanie atmosfery współpracy.
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Źródło: I Konferencja - Internet w bibliotekach… 2001. 
Fot. A. Koziara

po kilku latach działalności także, a może przede wszystkim

- budowanie świadomości otwartości w nauce, edukacji i kulturze.

Źródło: Archiwum EBIB

Źródło: Archiwum EBIB



Zespół EBIB - wolontariusze

- bibliotekarze z różnych typów bibliotek – akademickich, publicznych, wojewódzkich, szkolnych, specjalistycznych,
- informatycy, specjaliści IT, przedstawiciele innych zawodów.
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Źródło: EBIB. W: Facebook [online]. [Dostęp 5.06.2019]. Dostępny w: https://www.facebook.com/nowyebib/.

Podziękowania dla Dyrektorów Bibliotek,
którzy z wyrozumiałością traktują zaangażowanie 
swoich pracowników, a tym samym wspierają EBIB



Zespół EBIB - praca zdalna
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Źródło: Archiwum EBIB

Źródło: IFLA [online]. [Dostęp 7.06.2019]. Dostępy w : 
https://www.eifl.net/events/copyright-reform-
poland-what-do-changes-mean-libraries 



Spotkania Redakcji EBIB 

– moc pracy, moc integracji
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Źródło: Spotkanie Redakcji EBIB, Kraków 2001. Archiwum EBIB

Źródło: Spotkanie Redakcji EBIB, Jarków, 2002. Archiwum EBIB

Źródło: Spotkanie Redakcji EBIB, Łódź, 2010. Archiwum EBIB

Źródło: Spotkanie Redakcji EBIB, Pluskowęsy 2017. Archiwum EBIB

Źródło: Spotkanie Redakcji EBIB, Toruń, 2008. Archiwum EBIB

Źródło: Spotkanie Redakcji EBIB, Sapowice, 2004. Archiwum EBIB
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- patronat medialny 

EBIB na konferencjach
… w kraju i zagranicą

Źródło: IFLA Berlin, 2003. Archiwum EBIB

Źródło: III Konferencja - Internet w bibliotekach… [online]. Wrocław, 2006. 
[Dostęp 6.06.2019]. Dostępny w: 
http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?u.

Źródło: Lwów, 2013. Archiwum EBIB

Źródło: IFLA Buenos Aires, 2004. Archiwum EBIB

Źródło: Seminarium PolBiT, Lublin 2018 [online]. [Dostęp 7.06.2019]. 
Dostępny w: https://biblioteka.pollub.pl/

Źródło: Jelenia Góra, 2009. Archiwum EBIB
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Działalność dydaktyczna

• Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB od października 2013 r. oferuje trzy kursy „Głęboki Internet (bazy danych) 
i możliwości jego przeszukiwania”, „Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu” oraz „Redakcja 
publikacji elektronicznych”. 

• Poradniki, prezentacje, webinaria - cześć serwisu informacyjnego, znajdująca się w zakładce „Publikacje”, 
gdzie gromadzone są linki do przydatnych opracowań oraz zapisów webinariów.

• Szkolenia stacjonarne, realizowanych przez specjalistów z zespołu EBIB w siedzibie zamawiającej biblioteki, 
m.in. z zakresu przeszukiwania zasobów głębokiego internetu czy prawa autorskiego. Informacje o szkoleniach 
znajdują się  w zakładce „EBIB dla bibliotek”.

Źródło: Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB [online]. 
[Dostęp 10.06.2019]. Dostępny w: http://moodle.ebib.pl/ 
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Opiniotwórcza rola EBIB

Źródło: YouTube [online]. [Dostęp 10.06.2019]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=ff02g5AtIY8
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Opiniotwórcza rola EBIB*

Udział w polskich i europejskich konsultacjach aktów prawnych, opiniowanie, przygotowywanie stanowisk 
dotyczących:
- prawa autorskiego,
- nauki,
- edukacji.

Źródło: EIFL [online]. [Dostęp 6.06.2019]. Dostępny w: https://www.eifl.net/eifl-in-action/copyright-reform-poland*Przy współpracy z KOED, KDBASP, PFBN
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Opiniotwórcza rola EBIB – prawo autorskie*

• W październiku 2013 r. przedstawiono MKiDN stanowisko nt. dozwolonego użytku publicznego oraz opłat z tytułu 
wypożyczania zbiorów (tantiemy biblioteczne)

• W listopadzie 2014 r. w odpowiedzi na konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim 
przesłano do MKiDN rekomendacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego (w tym zamieszczania miniatur okładek w 
katalogach bibliotecznych)

• W styczniu 2015 r. przygotowano dla MKiDN odpowiedź na konsultacje w sprawie mechanizmów licencjonowania treści 
chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne

• W październiku 2016 r. w odpowiedzi na konsultacje społeczne dotyczące propozycji modyfikacji europejskiego prawa 
autorskiego przygotowano dla MKiDN rekomendacje

• W marcu 2019 r. stanowisko wobec unijnej reformy prawa autorskiego

Mimo starań nie udało się zablokować/zmienić zapisów art. 13 dyrektywy zakładającego filtrowanie wszystkich treści, co w 
efekcie ograniczy swobodę wypowiedzi użytkowników oraz współistnienie treści komercyjnych i osobistych.

* Wspólne stanowiska organizacji bibliotekarskich: Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Stowarzyszenia EBIB i Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych

http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2013/11/Stanowisko_koncowe_organizacji-bibliotekarskich.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/245196/245199/245202/dokument137161.pdf
http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2015/01/Stanowisko-organizacji-bibliotekarskich-w-sprawie-mechanizm%C3%B3w-licencyjny....pdf
https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/stanowisko-organizacji-bibliotekarskich.pdf
http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2019/03/List_Dyrektywa_marzec2019.pdf


Codzienność w EBIB

- WordPress – bieżące informacje, zakładki tematyczne
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Źródło: EBIB [online]. [Dostęp 6.06.2019]. Dostępny w: www.ebib.pl.



Codzienność w EBIB

- OJS  - publikacje: „Biuletyn EBIB”, „Materiały Konferencyjne EBIB”, „Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB”
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Źródło: EBIB [online]. [Dostęp 6.06.2019]. Dostępny w: www.open.ebib.pl/ojs.
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Statystyki Biuletynu EBIB*

- opublikowano 535 artykułów,
- zarejestrowano 656 852 odsłony (otwarcia abstraktów i pdfów), 
- odnotowano 257 778 otwarć pełnych tekstów artykułów,
- średnio każdy artykuł wzbudził zainteresowanie potencjalnego czytelnika 1228 razy, a przeczytany został 482 

razy (zgodnie ze statystyką pobrania pełnych tekstów).

*Lata 2012-2019, system OJS. 
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Statystyki Biuletynu EBIB*

Top 10 numerów z lat 2012-2019 z największą  liczbą czytelników:

Rozmowy o bibliotekach - 157a (2015),
Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych - 154 (2014),
Nowoczesne projekty bibliotek akademickich - 147 (2014),
Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny - 144 (2013),
Komiksy w bibliotekach - 141 (2013),
Prywatność w bibliotece - 163 (2016),
Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek - 155 (2015),
Biblioteki szkolne - 143 (2013),
Systemy biblioteczne - 171 (2017),
Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej 150 (2014).

* Lata 2012-2019, system OJS
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Statystyki Biuletynu EBIB*

Czytelnictwo „Biuletynu EBIB” przeanalizowane na podstawie danych pobranych z OJS, obejmujących numery od
130 z 2012 r. do 184 z 2019 r.

Numer specjalny „Rozmowy o bibliotekach” z 2015 r., składający się z 8 artykułów liczących łącznie 95 stron 
zarejestrował dotychczas 24 876 wejść, z czego 16 576 to otwarcia pełnych tekstów w formacie pdf. 

Z kolei najnowszy numer znajdujący się wśród 10 najpoczytniejszych to numer sponsorowany z 2017 r., dotyczący 
systemów bibliotecznych. Opublikowano w nim 7 artykułów, łącznie zajmujących 62 strony. Numer „Systemy 
biblioteczne” zarejestrował dotychczas 16 771 wejść, z czego 7102 to wejścia do pełnych tekstów. 

Najczęściej czytany artykuł:

Jolanta Stępniak, Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki, opublikowany w numerze 157a z 2015 r.: Rozmowy 
o bibliotekach. Artykułem zainteresowano się dotychczas 13 504 razy, z czego 12 206 razy pobrano pełny tekst.

* Lata 2012-2019, system OJS
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Statystyki profilu EBIB na Facebooku

Źródło: EBIB na FB [online]. [Dostęp 5.06.2019]. Dostępny w:  https://www.facebook.com/nowyebib
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Ankieta wśród czytelników EBIB-u
15.04.-30.05.2019

Ankieta : liczba wizyt: 375
Tylko pokazano: 254

Niekompletne: 0
Wypełnione ankiety: 120

53,7%
23,1%

14,9%

Czas poświęcony na  wypełnienie ankiety

<1 min. (0.8 %)

1-2 min. (2.5 %)

2-5 min. (53.7 %)

5-10 min. (23.1 %)

10-30 min. (14.9 %)

30-60 min. (4.1 %)

>60 min. (0.8 %)

Źródło: https://www.survio.com/
(program zakupiony przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej)

Dostęp do ankiety

Wiek
respondentów

L. osób Udział
%

Poniżej 25 lat 0 0%

25 – 44 lata 60 50%

45 – 60 lat 53 44,2%

Powyżej 60 lat 7 5,8 %

https://www.survio.com/
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Wyniki badania ankietowego czytelników EBIB-u w wielkim skrócie
15.04.-30.05.2019

Źródło: https://www.survio.com/

Status L. 
osób

Udział 
%

student/studentka
emeryt 2

1 0.8 %

bibliotekarz (wszystkie 
stanowiska bibliotekarskie)

92 76.7 %

specjalista informacji 
naukowej/specjalista 
zarządzania informacją lub 
pokrewne 

17 14.2 %

inny zawód* 8 6.7 %

emeryt 2 1.7 %

*
•Bibliotekoznawca (pracownik naukowo-dydaktyczny)
•Bibliotekarz (biblioteka akademicka), pracownik nauk.-dydaktyczny (adiunkt)
•Technik administracji
•Nauczyciel akademicki
•Sprzedawca oprogramowania

Miejsce pracy L. osób

biblioteka 
naukowa/akademicka

84

biblioteka publiczna 8

biblioteka specjalistyczna 
(np. pedagogiczna, instytutu 
badawczego)

10

biblioteka szkolna 4

inna biblioteka 1

inne miejsce pracy** 10

nie pracuję zawodowo 3

**
• wyższa uczelnia
• Biblioteka akademicka  oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Respondenci
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Składniki EBIB-u

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

raz w miesiącu

co pewnien czas

nie korzystam

1 Wykorzystanie EBIB-u

Aktualności

Biuletyn EBIB

Firmy dla bibliotek

Baza bibliotek

Praca

Angielsko-polski słownik 

terminologii bibliotekarskiej

Biblioteki cyfrowe

Czasopisma bibliotekarskie

Serwisy, bazy czasopism

Granty dla bibliotek

Katalogi bibliotek

Konferencje

Open Access

Open Source

Prawo

Raporty

Serwisy bibliotekarskie



1  K BSW,  Łódź  12 - 14 . 06 .2019  r.

Oceń dobór informacji w poszczególnych częściach EBIB-u

Udzielono odpowiedzi:  115 
brak odpowiedzi:       5

Aktualności

Biuletyn EBIB

Firmy dla bibliotek

Baza bibliotek

Praca

Angielsko-polski słownik 

terminologii bibliotekarskiej

Biblioteki cyfrowe

Czasopisma bibliotekarskie

Serwisy, bazy czasopism

Granty dla bibliotek

Katalogi bibliotek

Konferencje

Open Access

Open Source

Prawo

Raporty

Serwisy bibliotekarskie

bardzo dobry złyprzeciętnydobry bardzo zły



Miód na nasze serca
(pisownia i emotikonyoryginalne)

 Dobrze, że jesteście!

 Bardzo dobry serwis.

 Kocham Biuletyn EBIB :-)

 Bardzo ciekawy e-biuletyn bibliotekarski. Dobra robota :-)

 Super sprawa :)

 Bardzo wysoko cenię sobie aktualności i Biuletyn EBIB-u

 Prośba o kontynuację i dalsze utrzymywanie dobrego poziomu
merytorycznego wydawnictwa.

 Nie ustawajcie w tym co robicie. Wasz serwis jest środowisku
bardzo potrzebny. 

 To jest bardzo dobry serwis bibliotekarski, szczególnie jeżeli chodzi o biuletyn EBIB i artykuły tam zamieszczane.

 Witam serdecznie. Jestem bibliotekarzem z wyższym wykształceniem ponad 25 lat pracy w bibliotece. Przeglądam EBIB 
często, oceniam bardzo dobrze. Z okazji Dnia Bibliotekarza składam serdeczne życzenia i podziękowania dla całej Redakcji 
EBIB za wszelką pomoc fachowej literatury bibliotekarskiej z której korzystam.

Źródło: Czy miód jest zdrowy. W: egaga [online].[Dostęp 9.06.2019]. 
Dostępny w: http://www.egaga.pl/czy-miod-jest-zdrowy/ 



Ocena wyboru informacji  
w poszczególnych częściach EBIB-u: 

komentarze

Neutralne
 Traktuję EBIB jako źródło aktualności dotyczących
szeroko pojętego bibliotekarstwa.
 Nie wszystkie te zakładki dobrze znam.
 Korzystam, przydatne.
 Prowadzenie takiego serwisu to pewnie ciężka praca  i dlatego
tym bardziej ją doceniam i chciałbym z niej więcej korzystać.

Negatywne
 Niektóre serwisy są niedostępne, nie istnieją.
 Strona jest przestarzała i niezoptymalizowana pod smartfony.  Teksty tylko w pdfach, to za mało.
 Brakuje mi aktualności serwisów, inne podobne portale są przyjaźniejsze.
 EBIB ma duży potencjał treści ale technologia słaba.
Brakuje nowego podejścia - zmiany mentalnej twórców serwisu.

Źródło: Emotikony podsycają miłość. W: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [online]. [Dostęp 5.06.2019]. 
Dostępny w: https://www.swps.pl/278-cp-import/badanie/11974-emotikony-podsycaja-milosc



Brakuje nowego podejścia… zmiany mentalne redakcji serwisu w 2004 r. 

Dostępny w: http://www.ebib.pl/2004/55/kolaze.php

Źródło: Broniarczyk J., Alternatywny skład redakcji. 
Biuletyn EBIB [online]. 2004 nr 4 [dostęp 10.06.2019]. 

Bożena Grocholska

Bożena Grocholska

Bożena Grocholska

Bożena Bednarek-Michalska

Iza Milewska-Warta i Beata Antczak-Sabała

Marzena Marcinek
Bożena GrocholskaMarek Stepowicz

Szymon Matuszewski

Ania Filipowicz

Bożena Grocholska

Joasia Broniarczyk Basia Szczepańska

Ania Komperda

Olek Radwański

Joasia Grześkowiak-Stepowicz

http://www.ebib.pl/2004/55/kolaze.php


Oczekiwania czytelników wobec  EBIB-u

SERWISY, których brakuje

 Biuletyn EBIB w wersji angielskiej (możliwość publikowania),

 Artykuł tygodnia, aktualności z różnych bibliotek, np. wybranych z blogów prowadzonych przez biblioteki,

 Nowości wydawnicze, polecana literatura,

 Forum bibliotekarzy,

 Rynek informacji,

 Aktualności dot. bibliotek akademickich, zarządzanie biblioteką akademickich,

 Serwis dla małych bibliotek publicznych,

Wyjazdy bibliotekarzy na staże zagraniczne, nowości i wydarzenia zagraniczne, kontakty,

 Pełna baza czasopism,

 Słownik terminologiczny polsko-angielski, a nie tylko angielsko-polski (jak dotychczas),

 Galeria zdjęć z konferencji,

 Plotki ze świata bibliotekarskiego.



Działy, które powinny wzbogacić Biuletyn EBIB - przykłady

 Kształcenie zawodowe bibliotekarzy, kariera zawodowa, profile bibliotekarzy (z równym uwzględnieniem 
resortów),

 Dobre praktyki. Krótko i zwięźle,

 Recenzje książek i znaczących artykułów,

 Bibliometria w bibliotekach akademickich,

 Przykłady wdrożeń różnych narzędzi informatycznych w bibliotekach (opisy od strony technicznej),

 Humanistyka cyfrowa; przeglądy np. rozpraw doktorskich z dziedziny informacji naukowej, bibliotekarstwa
i z pogranicza dziedzin informatycznych; systemy RIM i CRIS, innowacje,

 Edukacja czytelnicza najmłodszych.



Pomysły  naszych czytelników

EBIB powinien:

 organizować  szkolenia, warsztaty, e-kursy dotyczące m.in.: światowych trendów w bibliotekarstwie i ich 
wpływu na biblioteki polskie, bibliotek cyfrowych na świecie, ich zawartości i możliwości wykorzystania, 
bibliometrii, radzenia sobie z trudnym czytelnikiem; przykłady wyszukiwania informacji specjalistycznej krok 
po kroku,

 prowadzić/zamieścić (?) kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy,

 zamieszczać  materiały szkoleniowe z profesjonalnych webinariów,

 zamieszczać bieżące informacje o szkoleniach dla bibliotekarzy, ścieżkach kariery zawodowej, 
profesjonalnych szkołach - zwłaszcza podyplomowych,

 dokonać podziału na serwisy dziedzinowe dla różnych typów bibliotek (akademickich, publicznych, 
szkolnych, pedagogicznych, medycznych, artystycznych, itp.),

 poświęcić więcej uwagi bibliotekom akademickim i zawodowi bibliotekarza,

 wspierać bibliotekarzy szkolnych z wykształceniem średnim,

 zamieszczać więcej komentarzy do wprowadzanych rozwiązań prawnych.



Przyszłość
Realizacja pomysłów, zmiana technologii i… mentalności 

Czy chciałbyś/chciałabyś dołączyć do zespołu EBIB by rozwijać razem z nami serwis informacyjny i 

„Biuletyn EBIB”?
120 ankiet,  odpowiedziano 99x, brak odpowiedzi 21x

TAK

NIE
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Dziękujemy i zapraszamy do czynnego udziału w pracy zespołu
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Dziękujemy i zapraszamy do zespołu EBIB

Wypłyń z nami 
na biblioteczno-informacyjną głębię!

Marzena Marcinek i Iwona Sójkowska
Stowarzyszenie EBIB


