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Przysposobienie biblioteczne

 Cel: przygotowanie studentów I roku do aktywnego 
korzystania ze zbiorów i usług BG PW

 Obowiązkowe szkolenia, prowadzone na zlecenie 
wydziałów PW – 2 godz dydaktyczne

 Forma szkolenia

 Materiały informacyjne
 Powołanie Zespołu d.s. Przysposobienia 

bibliotecznego
 Realizacja szkoleń

Wykład połączony z prezentacją



Przysposobienie biblioteczne –
realizacja szkoleń

 2 godz dydaktyczne w formie wykładu i prezentacji, 
połączonych ze szkoleniem na „żywo” w katalogu 
online.

 Szkolenia prowadzą pracownicy BG PW, pracownicy 
Filii BG PW (Płock, Kampus Pd przy ul.Narbutta), 
kierownicy niektórych bibliotek wydziałowych (MEL, 
SiMR, Materiałowa, IŚ, Mechatronika, EiNI).

 Szkolenia prowadzone są w okresie od października 
do połowy listopada



Przysposobienie biblioteczne –
realizacja w latach 2006-2009

BG PW 
+Filia 
przy

Narbutta

liczba

wydziałów

liczba

grup

liczba

godz dydakt.

liczba

studentów

2006 11 94 188 4.000

2007
(tylko BG PW)

10 74 111 3.000

2008 11 90 196 3.150

2008/9
(tylko BG PW)

Erasmus + 
Erasmus 
Mundus

20 84



Przysposobienie biblioteczne –
materiały informacyjne

 Konspekt zajęć opracowany w programie PowerPoint 
– na CD-Rom.

 Ulotki informacyjne (informacja o zasobach BG PW, 
instrukcja wyszukiwania w katalogu online, godziny 
otwarcia, limit wypożyczeń, biblioteki sieci PW, źródła 
elektroniczne, inne).



Szkolenia dla dyplomantów

 Szkolenia obligatoryjne – Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej

 Szkolenia na zamówienie – realizowane zgodnie z oczekiwaniami

 Forma zajęć: 
- wykład – 1 godz dla grupy 70-80  studentów

- warsztaty – 2 godz dydaktyczne w grupach 6 osobowych =   ok.30 
godz

- konsultacje na życzenie/ 1-2 osoby, liczba godz dostosowana do   
oczekiwań



Szkolenia dla dyplomantów -
perspektywy

 Nowa forma szkoleń – włączona do 
programu studiów w bloku HES. 

 Karta przedmiotu – „Zagadnienia

informacji naukowej”.

 Cel:

zapoznanie studentów z elektronicznymi 
źródłami informacji naukowej. 
Pomoc w  zarządzaniu informacją. 
Umiejętność wyszukiwania 
informacji, jej selekcja i ocena oraz 
zastosowanie w pracy naukowej.



Szkolenia dziedzinowe dla 
doktorantów

 Szkolenie obligatoryjne 
„Biblioteczne zasoby 
informacyjne” – 2 godziny 
dydaktyczne (oprac 
Syllabusa)

 Cykl szkoleń na zamówienie 
realizowany zgodnie z 
oczekiwaniami

 Studium pedagogiczne dla 
doktorantów I roku –
semestr zimowy i letni/ 
odrębne grupy

 Wydz.Chemiczny, 
W.Inż.Prod., W.Inż.Środow., 
MiNI, W.Elektr. i Tech.Infor., 
W. Elektryczny



Cykl szkoleń dla doktorantów –
Wydział Inżynierii Produkcji (1)

 Wykład „Zagadnienia informacji naukowej – biblioteczne zasoby 
informacyjne -2 godz:

- biblioteki sieci PW

- źródła informacji naukowej (katalogi 
biblioteczne, bazy danych polskie i zagraniczne

- zasoby informacyjne w sieci (OA, Google 
Scholar, Scirus, inne)

- specjalne źródła informacji (normy, patenty, 
akty prawne)

- jak pisać prace naukowe

- Refworks – program do zarządzania bibliografią 
załącznikową



Szkolenia dla WIP cd…(2)

 Wykład :

„Źródła informacji naukowej” – wyszukiwanie 
piśmiennictwa w wybranych bazach 
bibliograficzno-abstraktowych 2 godz:

- BazTech

- Compendex, Scopus, SCi-Ex, CSA,     

SciFinder



Zastosowane słowa kluczowe-
przykłady 

 Spawalnicze źródła ciepła

 Alternatywna metoda 
przetapiania

 Energia cieplna łuku

 Źródła napięcia do spawania 
metodami MIG i MAG

 Technologie spawalnicze

 Welding sources of heat

 Alternative method of 
remelting

 Thermal energy of the arc

 Flexible welding MIG/MAG 
robot

 Welding technologies



Szkolenia dla WIP cd…(3)

 Jak pisać prace naukowe?- warsztaty/ 2 godz:

- jak budować strategię wyszukiwania?

- rezultaty wyszukiwania – ocena i selekcja      
właściwych  wyników 

- eksport danych do Refworks

- Refworks – jak gromadzić, porządkować i zarządzać   
danymi?

- lokalizacja źródeł – Lista tytułów E- źródeł



Szkolenia dla WIP cd…(4)

 Bazy danych o publikacjach naukowych i ich 
cytowaniach – warsztaty/ 2 godz:

- Current Contents

- SCI-Ex; Web of Knowledge
- Scopus

- Journal Citation Reports/ Impact Factor
- Lista Filadelfijska

- Polskie czasopisma na Liście Filadelfijskiej

Jak sporządzić analizę
publikacji naukowych?

Czym różni się IF od LF



Szkolenia dla dyplomantów i 
doktorantów w latach 2006-2009 

dyplomanci doktoranci

2006 135 50

2007 133 -

2008 160 90

2009 180 +120(w maju)



Cykl szkoleń dla doktorantów -

perspektywy

 Współpraca z Biurem ds.. Studiów

 Pismo skierowane do Rektora ds.. Kształcenia

w sprawie obligatoryjnych szkoleń dziedzinowych dla 
doktorantów

 Oczekiwany rezultat? Zobowiązanie kierowników 
studiów doktoranckich (wszystkich wydziałów PW)
do organizowania obligatoryjnych szkoleń 
dziedzinowych dla swoich doktorantów



Szkolenia dla bibliotekarzy

 Cykl szkoleń dla pracowników BG PW i 
bibliotekarzy sieci:

- wykład połączony z prezentacją/ 2 godz/

- warsztaty/ 4-6 godz

 Szkolenia na zamówienie: Knovel, Scopus, 
Refworks, inne

 Szkolenia dla bibliotekarzy dziedzinowych



Praktyki zawodowe dla bibliotekarzy
i studentów bibliotekoznawstwa

 Koordynacja szkoleń.

 Opracowywanie harmonogramu praktyki w 
OIN i innych oddziałach BG PW lub w 
bibliotekach sieci PW.

 Opracowywanie raportu z odbytej praktyki i 
wydawanie opinii.



Dziękuję za uwagę


