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Kurs „Czasopisma elektroniczne” w liczbach 

•11 lat istnienia 

•23 edycje 

•337 przeszkolonych osób 



OBSADA KURSU 

 

• Pracownicy Oddziału Gromadzenia i 

Opracowania Wydawnictw Ciągłych 

• Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 

• Ilość osób: 8 (obecnie) 

 

Miejsce: Studium Kształcenia Podstawowego  

        Politechnika Wrocławska 



FORMUŁA KURSU (1) 

Czas trwania: od 2 – 4 dni (Od kilku lat 3 dni) 
Wykłady + ćwiczenia + prezentacja sponsora + wycieczka 

WYKŁADY 

30% czasu trwania kursu 

Prowadzenie: bibliotekarze dyplomowani 

Tematyka: zmienna, dostosowywana do 

aktualnych tematów związanych z 

czasopismami elektronicznymi 

 



FORMUŁA KURSU (2) 

TEMATYKA WYKŁADÓW  

(obecnie) 

• Biblioteczne systemy komputerowe. Problemy 
gromadzenia czasopism 

• Czasopisma w przestrzeni e-zasobów, serwisów, 
narządzi informatycznych i sposobów dostępu 

• Charakterystyka i funkcjonalność wybranych 
serwisów e-czasopism 

• Konsorcja czasopism elektronicznych. Aspekty 
prawne korzystania z czasopism elektronicznych 

 



FORMUŁA KURSU (3) 

 

ĆWICZENIA 

70% czasu trwania kursu 

   Praktyczny trening przy stanowisku 

komputerowym oparty na autorskim 

zeszycie ćwiczeń.  

 W trakcie ćwiczeń konsultacja i pomoc ze 

strony prowadzących. 



FORMUŁA KURSU (4) 

TEMATYKA ĆWICZEŃ 
(obecnie) 

•  Korzystanie z dokumentów  w różnych formatach 

•  Wyszukiwanie wieloaspektowe 

•  Dodatkowe usługi dostępu 

(np.LinkSolver,EHIS,LinkSolver) 

•  Wyszukiwanie informacji naukowej (serwisy Open 

Access) 
Wykorzystane serwisy: Elsevier, Springer, IEEE Xplore, Ebsco, Proquest,  

EZB, DOAJ, BioMed Central, SCIRUS, Google Scholar, CDS(Cern), Sherpa/Romeo. 

 

 



ZESZYT ĆWICZEŃ 

• Wynik pracy całego zespołu. 

• Każdy z współtwórców kursu jest autorem 

kilku ćwiczeń. 

• Każde ćwiczenie jest poprzedzone 

wstępem 

• Wskazówki do ćwiczeń 

• Słowniczek kontekstowy terminów 

angielskich  

 



ATRAKCJE 

 

Zwiedzanie Biblioteki Głównej i OINT 

 

Wycieczka po Wrocławiu (częściowo 

autokarowa) z przewodnikiem. 

Zawsze spotyka się z pozytywnymi reakcjami 

uczestników kursu. 

 

  



UCZESTNICY (1) 

REKRUTACJA/INFORMACJA O KURSIE: 

• Informacja + formularz rejestracyjny na 

stronie www Biblioteki 

• Lista dystrybucyjna bibliotek (zaproszenie) 

• Zaproszenia+ formularze w formie 

drukowanej (urzędy miast, wojewódzkie, 

kuratoria) 

• Ogłoszenie w EBIB-ie 

 

 



UCZESTNICY (1) 

REKRUTACJA/INFORMACJA O KURSIE: 

• Informacja + formularz rejestracyjny na 

stronie www Biblioteki 

• Lista dystrybucyjna bibliotek (zaproszenie) 

• Zaproszenia+ formularze w formie 

drukowanej (urzędy miast, urzędy 

wojewódzkie, kuratoria) 

• Ogłoszenie w EBIB-ie 

 

 



UCZESTNICY (2) 

 

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu 

formalności uczestnicy otrzymują do 

wypełnienia ankiety wstępne. 

Dane z ankiet pozwalają na ustalenie 

poziomu przygotowania oraz oczekiwań 

kursantów. 

 



UCZESTNICY (3) 

 

   Kurs kończy się wypełnieniem 

anonimowej ankiety końcowej, która 

sprawdza stopień satysfakcji uczestników 

ze szkolenia i ma zasadniczy wpływ na 

doskonalenie formuły kursu. 



UCZESTNICY (4) 

ŁĄCZNIE: 337 OSÓB,  

W TYM Z: 

 

• 54   bibliotek politechnicznych,  

• 40   bibliotek szkół wyższych ekonomicznych,  

• 29   bibliotek uniwersyteckich,  

• 26   bibliotek wyższych szkół prywatnych, 

• 20   bibliotek publicznych (w tym miejskich i wojewódzkich),  

• 9    akademii medycznych,  

• 7    akademii wychowania fizycznego,  

• 6    wyższych uczelni rolniczych, 

• 5   Biblioteki Narodowej, 

• 5   bibliotek wojskowych, 

 
  



UCZESTNICY (5) 

  Pozostali uczestnicy:  

  pochodzącymi z innych typów 

bibliotek i instytucji nie związanych 

z bibliotekami.  

Najwięcej uczestników:  

Dolny Śląsk, Wielkopolska (Poznań),  

Górny Śląsk 



Dziękuję za uwagę 

Agnieszka Wolańska 

Biblioteka Główna i OINT 

agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl 


