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Plan prezentacji 

1. Wstęp 

2. Wykorzystane narzędzia technologii Web 2.0: 

 portale społecznościowe (Facebook, Twitter) 

 serwisy społecznościowe (YouTube, Flickr) 

 blog 

 personalizacja stron 

 e-learning 

 OPAC 2.0 

 kanały RSS 

 podcasty 

 komunikacja - usługi asynchroniczne, synchroniczne 

 mapy, przewodniki 

3.      Podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wstęp 

• Zaadaptowanie przez bibliotekarzy narzędzi technologii Web 2.0 

na swoich stronach internetowych bibliotek uniwersyteckich. 

 

• Wykorzystane narzędzia to m.in.: konta na portalach 

społecznościowych, konwektowych, odnośniki do: blogów, e-

learningu, map, forów dyskusyjnych i innych narzędzi.  

 

• Rozszerzenie komunikacji z użytkownikiem – czytelnikiem swojej 

placówki.  



Wstęp 

• Web 2.0 „twórz aplikacje, które lepiej okiełznają Sieć, by więcej 

ludzi ich używało”.  

 (O'Reilly T.; What is Web 2.0. [dostęp online: 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-

is-web-20.html ; 19 III 2013]. 

 

•  Narzędzia dostępne w Web 2.0 są wykorzystywane zarówno w 

komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami, jaki i w 

komunikacji z otoczeniem.  

 
 



Wstęp 

• Biblioteka 2.0 „zastosowanie interaktywnych, 

współtworzonych oraz multimedialnych technologii sieciowych 

do udostępniania w Internecie bibliotecznych zasobów i 

usług”.  

 (Miller M., Mroczek E.; Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w 

bibliotekach cyfrowych [dostęp online: 

http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek; 19 III 2013]). 

 

• Cel: udostępnienie w sieci usług i zasobów bibliotecznych oraz 

aktywna komunikacja z użytkownikami za pomocą narzędzi 

informacyjno-komunikacyjnych w dowolnym czasie i miejscu. 
 



Grupa badana 

 Na potrzeby pracy poddano analizie strony WWW        

 zagranicznych bibliotek głównych niżej wymienionych placówek:  

• Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska), 

• Uniwersytetu Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu w Kolonii 

(Niemcy), 

• Uniwersytetu w Oxfordzie i Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania), 

• Uniwersytetu Bolońskiego i Uniwersytetu w Modenie (Włochy), 

• Uniwersytetu w Sorbonie i Uniwersytetu w Montpellier (Francja), 

• Uniwersytetuw Salamance i Uniwersytetu  Valladolid (Hiszpania), 

• Uniwersytetu w Coimbrze i Uniwersytetu Lizbońskiego (Portugalia),  

• Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu Aarhus (Dania), 

• Uniwersytetu Amsterdamskiego i Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia), 

• Uniwersytetu w Antwerpii oraz Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego 

(Belgia).  

 



  

 



  

 



Facebook 

Najbardziej znany portal społecznościowy na świecie i w Polsce.  

 

• Dla instytucji istnieje specjalna podstrona do otworzenia konta 

na tym portalu.  

 

• Konto jest wizytówką placówki.  

 

• 14 bibliotek posiada profile na tym portalu. 

 

 

 

 

 



Przykłady kont bibliotek  

na Facebooku 



Twitter 

• Kolejny portal społecznościowy używany przez instytucje 

i osoby prywatne.  

• Aktualizowana w czasie rzeczywistym sieć informacyjna 

dostarczająca nowe wydarzenia, pomysły, opinie na 

różne tematy, w której można umieszczać krótkie 

wiadomości ograniczone do 140 znaków. 

•  7 bibliotek posiada profile na tym portalu: 

 
      Bodleian Library Library, Cambridge University Library, Universitats-

bibliothek Heidelberg, Bibliotecas Universidad de Salamanca, De Bibliotheek 

van de Universiteit van Amsterdam, Biblioteca de la Universidad de 

Valladolid, Bibliotheken Leiden en de Walaeus Bibliotheek. 



 

 

Przykłady kont bibliotek                     

na Twitterze 



YouTube, Flickr 

• Konwektowe serwisy społecznościowe. 

YouTube – użytkownicy zamieszczają filmy i dzielą się nimi. 

Flickr – użytkownicy zamieszczają zdjęcia i mogą je     

            wzajemnie oceniać. 

• 2 biblioteki obecne są w serwisie YouTube:  

  Bodleian Library, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln  

• 4 biblioteki obecne są w serwisie Flickr:  

    Cambridge University Library, Le Biblioteche Universitarie, 

Biblioteca de la Universidad de Valladolid, Bibliotheken Leiden en de 

Walaeus Bibliotheek (Geneeskunde).  

• Nie stwierdzono posiadanie kont przez 14 bibliotek  



Przykłady posiadania kont w serwisach konwektowych 



Blogi bibliotek 

• Dzienniki internetowe, na których treść składają się teksty 

pisane przez pracowników biblioteki artykuły dotyczące 

aktualnych wydarzeń, internetowe szkolenia, ukazanie 

działalności informacyjnej.  

 

•  7 bibliotek posiada swoje blogi:  

     Bodleian Library, Cambridge University Library, Des bibliothèques 

de Paris-Sorbonne, Universitats-bibliothek im Heilderberg, 

Bibliotecas Universidad de Salamanca, Biblioteca de la Universidad 

de Valladolid, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

• 13 książnic nie posiada dziennika internetowego.  

 

 



Przykłady blogów 

Des bibliothèques  

de Paris-Sorbonne 

Biblioteka  

Uniwersytetu Wrocławskiego 



Personalizacja stron WWW 

• Dzięki temu zabiegowi czytelnik może zindywidualizować 

wyświetlane strony WWW.  

 

•  W większości poddanej analizie stron jest to tylko zmiana 

języka ojczystego na język obcy – angielski  (15 na 18).  

 

•  Nie zauważono opcji zmiany języka w trzech bibliotekach:  

     Bibliotheca Universidade de Lisboa 

      Bibliothèques Interuniversitaire de Montpellier  

  Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

 

 



Personalizacja stron WWW cd.  

• Zmianę wyglądu strony umożliwia  

    Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu  

 

• 3 biblioteki:   

 Bibliotecas Universidad de Salamanca, Københavns 

Universitetsbibliotek,  Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia    

 umożliwiają przesyłanie zainteresowanym osobom tekstów, 

obrazów i filmów (np. instrukcji, regulaminów, spisów lektur, 

programów nauczania itp.) na ich urządzenia mobilne. 



Przykład personalizacji stron WWW 

Biblioteka  

Uniwersytetu Wrocławskiego 



E-learning 

• Wzbogacenie działalności dydaktycznej biblioteki, za 

pomocą sieci internetowej. 

• Umożliwienie zrealizowania kursu w dowolnym czasie i 

miejscu z dostępem do Internetu.  

• Narzędzia wspomagające poczta elektroniczna, fora 

internetowe, komunikatory czy czaty (…) wykład lub 

pokaz zastępują: prezentacja, informacje tekstowe, 

nagrania, testy czy quizy.  

• E-learning dostępny ze stron bibliotek daje sygnał 

czytelnikom, że jest to nowoczesna instytucja na miarę 

XXI wieku. Staje się ona także w oczach czytelników 

bardziej przyjazna.  

 



Biblioteki wykorzystujące e-learning 

• Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra udostępnia kursy 

online dotyczące m.in. Web of Knowledge.  

 

• Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje szereg szkoleń 

w języku polskim i angielskim dotyczących m.in. praw 

autorskich, tworzenia bibliografii czy obsługi PROXY.  

 

 



Zapisy online 

• De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam i 

Københavns Universitetsbibliotek umożliwiają zapisanie się na 

kurs drogą elektroniczną – samo szkolenie odbywa się na 

terenie placówki.  

• Umożliwienie przez Københavns Universitetsbibliotek udziału 

w LibraryTest - celem było zbadanie jak czytelnicy „odnajdują 

się w dżungli informacji”. 

 

 

 



OPAC 2.0 

Cel:  

• ulepszenie i uatrakcyjnienie katalogu komputerowego, dzięki 

czemu  działa „na podobnej zasadzie jak popularne 

wyszukiwarki internetowe (…) [które zostały] wzbogacone  

o elementy interaktywne np. tworzenie zakładek 

(bookmarks) i list ulubionych tytułów oraz możliwość ich 

przechowywania na swoich kontach e-mail, a także o dostęp 

do historii wyszukiwania, możliwość oceniania, 

recenzowania, tagowania”. 

  

(Sidorczyk A., Gogiel-Kuźmicka A.; Web 1.0, Web 2.0 czy może już Web 

3.0? (…); „Biuletyn EBIB”, nr 2 (129) 2012 [dostęp online: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-129-spis/980-ebib-22012-

1296; 19 III 2013]). 



OPAC 2.0 – wybrane przykłady 

1. De Bibliotheek van de 

Universiteit van Amsterdamm,  

2. Cambridge University Library,  

3. Universitats-bibliothek 

Heidelberg,  

4. Biblioteka Katolickiego 

Uniwerytetu w Louvein. 

Wzbogacenie rekordów o spisy treści i bezpośrednie linki 

do zasobów internetowych znajdujących się na stronach. 



OPAC - tagowanie 

 

1. Bibliotheken Leiden en de Walaeus,  

2. Københavns Universitetsbibliotek,  

3. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 

4. Cambridge University Library. 

 

 



Kanały RSS (Really Simple 

Syndication) 

• Kanały RSS „umożliwiają szybki dostęp do ogromnych zasobów 

informacyjnych, aplikacja polega na publikowaniu przez dany 

serwis informacji w specjalnym, ujednoliconym formacie 

opartym na języku XML, które mogą być później przechwycone 

i agregowane przy pomocy specjalnych programów – czytników 

(tzw. czytniki wątków RSS)”.  

 

• Przekierowanie do strony źródłowej interesującego tematu. 

 

• Wykorzystanie kanałów RSS przez 15 placówek.  

 

• Najczęściej publikowane informacje za pośrednictwem kanału 

RSS:  wydarzenia, szkolenia mające miejsce w Bibliotece.  



• Universitäts- und 

Stadtbibliothek 

Köln 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 



Podcasty 

Nieliczne zastosowanie w zanalizowanych stronach - wideo 

podcasty (klipy), czyli „audycje dostępnych przez Internet w 

postaci odcinków w plikach audio (najczęściej w formacie mp3) 

bądź (coraz częściej) wideo”.  

 

 
Wykorzystanie tej technologii przez 3 

biblioteki:  

1.Biblioteche Universitarie Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia,  

2.Bibliotecas Universidad de Salamanca,  

3.Bibliotheken Leiden en de Walaeus 

Bibliotheek 

 



• Udostępnianie filmów dotyczących placówki, wyszukiwania 

bibliografii i realizacji rewersów w placówce.  

 

• Wykorzystanie technologii sprawia, że czytelnik „czuje się o 

wiele swobodniej (…) zna już całe otoczenie biblioteki z filmu, 

który wcześniej oglądał, nie czuje się już intruzem w 

nieznanej mu instytucji pełnej książek, ale przychodzi do 

drzwi biblioteki z pewną dozą pewności siebie i wie, czego 

może oczekiwać za jej progiem”.  

 Sidorczyk A., Gogiel-Kuźmicka A.; Web 1.0, Web 2.0 (…); „Biuletyn EBIB”, 

nr 2 (129) 2012 [dostęp online: 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-129-spis/980-ebib-22012-1296; 

19 III 2013]. 



Komunikacja - usługi asynchroniczne 

• Wykorzystanie przez wszystkie biblioteki usług 

asynchronicznych, które są „realizowane za pomocą poczty 

elektronicznej, cechują się brakiem bezpośredniej 

komunikacji z bibliotekarzem i wydłużonym czasem 

otrzymania odpowiedzi”.  

 



Formularze elektroniczne 

• Do komunikacji z użytkownikiem wiele bibliotek 

wykorzystuje również formularze elektroniczne. 

• Cel: zapoznanie się z opiniami użytkowników biblioteki, 

pomoc zagubionym czytelników, zbadanie opinii dotyczącej 

placówki -  ułatwienie realizacje potrzeb użytkowników.  

 

 

 

Umieszczanie na stronach  

listy FAQ  

(Frequently Asked Questions).  





• Innym ciekawym rozwiązaniem jest to wykorzystane przez De 

Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, która w celu 

uzyskania informacji o zbiorach umożliwia kontakt do 

bibliotekarzy dziedzinowych, zajmujących się konkretną 

tematyką np. antropologią.  



Usługi synchroniczne 

Usług informacyjne w których udzielane są informacje w czasie 

rzeczywistym, kiedy następuje natychmiastowa interakcja 

między użytkownikiem a bibliotekarzem.  

 

Wykorzystanie przez Bibliotheek van de Universiteit van 

Amsterdam chatu z tzw. UBAcoach 



Inne projekty 

• Udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Modena i Motpellier 

projektów, mających na celu realizację darmowych usług 

doradczych na odległość.  
 



Biblioteki cyfrowe 

Udostępnianie linków biblioteki cyfrowych: 

1. Bibliotheca Universidade de Lisboa,  

2. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra,  

3. Københavns Universitetsbibliotek,  

4. De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam,  

5. Biblioteka Uniwrsytetu Wrocławskiego,  

6. Cambridge University Library.  

7. Biblioteka Jagiellońska,  

8. Universitats-bibliothek,  

9. les Bibliothèques de l’Université catholique de Louvain, Biblioteque 

Université Montpellier. 

 

Zaleta– czytelnik tej elektronicznej książnicy może bez wychodzenia z domu 

do tradycyjnej biblioteki zapoznać się z cennymi, bardzo wiekowymi 

zbiorami danej placówki.  



 

 



Mapy, przewodniki po bibliotece 

Umieszczenie map: 

1. Bodleian Library,  

2. Cambridge University Library,  

3. Biblioteka Jagiellońska,  

4. La Biblioteca Universitaria di Bologna,  

5. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,  

6. Bibliotecas Universidad de Salamanca,  

7. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 

8.  Biblioteca de la Universidad de Valladolid, Københavns 

Universitetsbibliotek, 

9. De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam,  

10. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 



De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam  



Przewodniki 

Wykorzystanie wirtualnych przewodników po Uniwersytecie: 

1. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 

2. Bibliotheken Leiden en de Walaeus Bibliotheek 

(Geneeskunde). 



Podsumowanie 

1. Popularność  usług dostępnych poprzez Internet . 

2. Duża rola stron WWW bibliotek. 

3. Wzrost wykorzystania narzędzia technologii Web 2.0 -  usprawniają obsługę, 

korzystanie z biblioteki oraz komunikację z nią, zaspokajają  indywidualne 

potrzeby czytelników i wpływają na coraz większą satysfakcję użytkownika z 

korzystania z jej usług.  

4. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że analizowane strony WWW wybranych 

bibliotek uniwersyteckich w Europie stosują wybrane elementy narzędzi 

technologii Web 2.0 (m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Leiden, Coimbra, 

Amsterdam).  

5. Wykorzystanie serwisów internetowych, kanałów RSS, personalizacja stron, OPAC 

2.0, usługi synchroniczne.  

6. Wybrane polskie biblioteki również wykorzystują narzędzia technologii Web 2.0 

(jak usługi online, personalizację stron itp.).  

7. Pozostałe biblioteki w wielu przypadkach czeka jeszcze sporo pracy w tym 

zakresie.  

8. Wykorzystywanie technologii Web 2.0 ma na celu poprawę satysfakcji czytelników 


