Hanna Jamry
Dział Informacji Bibliografii i Promocji
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Stan usług informacyjno-bibliograficznych
w największych bibliotekach Opola
Drugi numer „Bibliotekarza Opolskiego” postanowiliśmy poświęcić usługom
informacyjno-bibliograficznym w opolskich bibliotekach. Naszym zamysłem było
uaktualnienie i zweryfikowanie wiedzy o prowadzonej działalności informacyjnej w
największych bibliotekach Opola. Ankietę rozesłano do dziewięciu placówek.
Odpowiedź przyszła z sześciu bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej,
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej.
Na podstawie nadesłanych materiałów przygotowano opracowanie, które składa się
z części tabelarycznej i opisowej. W tabelach podano podstawowe informacje
dotyczące usług świadczonych przez biblioteki: dane adresowe, kontaktowe,
informacje o specjalizacji biblioteki, oferowanych usługach, elektronicznych źródłach
informacji itp. W drugiej części zamieszczono teksty i materiały fotograficzne
przygotowane przez biblioteki. Ze względu na różnice organizacyjne bibliotek
publicznych, uczelnianych, pedagogicznych i ich statutowe działania, postanowiliśmy
zamieścić całość nadesłanych przez bibliotekarzy tekstów. Część opolskich bibliotek
zachowała odrębność agend informacji, niektóre łączą czynności związane z obsługą
czytelnika, inne nastawione są przede wszystkim na zarządzanie informacją.
Większość prowadzi działania promocyjne redagując własne strony internetowe,
opracowując materiały informacyjne, uczestnicząc aktywnie w różnych mediach (w
tym na portalach społecznościowych). Intencją naszą nie była dogłębna analiza
działalności informacyjnej, ale raczej przedstawienie rzeczywistego stanu usług
informacyjnych bibliotek Opola, podzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
Mamy nadzieję, że prezentowany materiał będzie inspirujący i przydatny
w codziennej pracy informacyjnej.
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Cz. 1 Ankieta
Wszyscy adresaci otrzymali ankietę „Stan usług informacyjno-bibliograficznych
w największych bibliotekach Opola”. Formularz zawierał następujące pytania:
1. Nazwa instytucji i adres.
2. Nazwa działu zajmującego się usługami informacyjno-bibliograficznymi.
3. Pracownicy (ile osób pracuje w dziale, kierownik).
4. Godziny otwarcia, czy posiada własną czytelnię, pomieszczenie dla użytkowników,
wyposażenie.
5. Dla kogo świadczone są usługi informacyjno-bibliograficzne?
6. Zakres tematyki świadczonych usług. Specjalizacja biblioteki. Przykładowe
kwerendy.
7. Możliwość korzystania z internetowych baz informacyjno-bibliograficznych (czy są
wydzielone stanowiska, czytelnie internetowe itp.)
8. Dostęp on-line w sieci lokalnej i w Internecie
a. System biblioteczny
b. Katalog zbiorów
c. Wyszukiwarka
d. Własne (tworzone przez bibliotekę) bazy bibliograficzne (bądź inne).
e. Możliwość korzystania z baz komercyjnych (nazwy, na jakich warunkach)
f. Adres strony WWW , miejsca informacji o usługach informacyjnobibliograficznych
9. Usługi odpłatne (np. ksero, skany itp.)
Na podstawie nadesłanych ankiet i materiałów przygotowano poniższe tabele:
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STAN USŁUG INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNYCH W SZEŚCIU NAJWIĘKSZYCH BIBLIOTEKACH OPOLA
Tabela 1
Nazwa instytucji, adres, strona www

Nazwa działu zajmującego
się usługami informacyjnobibliograficznymi, mail,
telefon, miejsce dla
użytkowników

Specjalizacja biblioteki,
Świadczone usługi

Godziny
otwarcia

Użytkownicy

Biblioteka Główna Politechniki
Opolskiej
ul. gen. K.Sosnkowskiego 31,
45-272 Opole
https://bg.po.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej i
Promocji
tel. 77 4498697
bg@po.opole.pl
czytelnie Biblioteki Głównej i
bibliotek wydziałowych wyposażone w terminale z dostępem do
katalogu oraz komputerowe
stanowiska multimedialne z
dostępem do Internetu i
internetowych baz danych

pon.- pt.
8.30-15.00

Pracownicy PO,
studenci PO, każdy
zainteresowany.
Wypożyczać na
zewnątrz oraz
korzystać z usług
wypożyczalni
międzybibliotecznej
mogą również
mieszkańcy Opola po
wpłaceniu zwrotnej
kaucji zgodnie z
obowiązującym
cennikiem.

Biblioteka Główna Uniwersytetu
Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole

Oddział Informacji Naukowej
tel. 77 4016145
oin@uni.opole.pl
Biblioteka Główna UO posiada
osobną Czytelnię Internetową

- udzielanie informacji bibliotecznych,
faktograficznych i bibliograficznych,
Prace na rzecz Uczelni:
- wprowadzanie dorobku pracowników
PO do bazy Biblio,
- przeprowadzanie analizy cytowań
publikacji pracowników PO w bazach
Web of Science, Scopus, Google
Scholar z nakładką Publish or Perish,
- wyznaczanie indeksu H na podstawie
całego dorobku pracownika PO,
- przygotowanie wykazu książek i
czasopism z polskich i zagranicznych
baz na akredytacje wydziałów,
- ustalenie punktacji czasopism wg listy
czasopism punktowanych MNiSW,
- organizacja oraz przeprowadzanie szkoleń
pracowników PO, doktorantów,
studentów, pracowników biblioteki,
- organizacja wystaw i spotkań
autorskich.
- udzielanie informacji poprzez:
zapytania składane w formularzu
Zapytaj bibliotekarza, przesyłane
pocztą mailową na adres Oddziału,
zapytania bezpośrednie i telefoniczne.

pon.- pt.
8.00-17.00
sob. 9.00-14.00

Pracownicy UO,
studenci UO, każdy
zainteresowany.
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http://bg.uni.opole.pl/

dla użytkowników wyposażoną
w 14 stanowisk komputerowych
z dostępem do bezpłatnego bez
ograniczeń czasowych Internetu.
Ponadto w Czytelni
Internetowej utworzone jest
stanowisko komputerowe dla
użytkowników z podłączonym
skanerem i drukarką.
Informacja o Oddziale Informacji Naukowej BG UO znajduje się
na stronie głównej BG UO w
zakładce struktura Biblioteki.
Podana jest w tym miejscu
pełna nazwa Oddziału oraz dane
teleadresowe.

Biblioteka i Centrum Informacji
Naukowej Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
http://wsm.opole.pl

Centrum Informacji Naukowej
12 stanowisk komputerowych,
w tym 10 z dostępem do
Internetu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana
Pawła II w Opolu
ul. Minorytów 4, 45-017 Opole

Dział Informacji z Czytelnią
tel. 77454 8030 w. 302
czytelnia@mbp.opole.pl ,
11 stanowisk komputerowych

Zakres tematyki: przeszukiwanie
tradycyjnych i elektronicznych źródeł
informacji w celu odnalezienia:
- materiałów źródłowych z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych,
nauk ścisłych, nauk medycznych, nauk
o życiu, religii i z zakresu sztuki,
- materiałów niezbędnych do wzbogacenia prowadzonych oryginalnych prac
badawczych,
- przeszukiwanie zasobów krajowych i
zagranicznych bibliotek, archiwów i
muzeów na potrzeby naukowców
polskich i zagranicznych zatrudnionych
na Uczelni.
Specjalizacja: realizacja procesu
związanego z gromadzeniem, selekcją,
przetwarzaniem, opracowaniem
opisowym i graficznym oraz udostępnianiem informacji pochodzących z
różnych źródeł, zapisanych w różnym
formacie; specjalizacja w kierunku
analiz bibliometrycznych i wizualizacja
zebranej informacji w różnych formach
raportów graficznych.
- umożliwienie dostępu do fachowych
źródeł informacji,
- pomoc w doborze literatury,
- szkolenia dotyczące źródeł elektronicznego udostępniania publikacji
naukowych w postaci cyfrowej w celu
m.in. prawidłowego sporządzania
piśmiennictwa.
- udzielanie informacji bibliotecznych,
faktograficznych i bibliograficznych,
dotyczących zagadnień społecznych,
regionalnych, sztuki, etnografii,

pon. 8.00-15.00
wt.-pt. 8.00-19.00
sob. 9-14.00

Studenci, pracownicy
PMWSZ

pon. 12.00-19.30
wt.-pt. 9.00-19.30
sob. 11.30-17.30

Mieszkańcy Opola,
przyjezdni, studenci,
obcokrajowcy.
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z dostępem do Internetu

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
Opolu
ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole
http://pedagogiczna.pl/

Wydział Informacji, Bibliografii
i Udostępniania Zbiorów
Sala katalogowa – 12 stanowisk
z dostępem do katalogu, baz
bibliograficznych, Internetu,
Czytelnia – 4 stanowiska z
dostępem do Internetu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emanuela Smołki w Opolu
ul. Piastowska 18,19,20, 45-081 Opole
http://wbp.opole.pl/

Dział Informacji, Bibliografii
i Promocji
W Informatorium 5 stanowisk z
dostępem do Internetu (w tym
jedno do pracy naukowej z
drukarką i skanerem), dwa
stanowiska z dostępem do
katalogu i baz bibliograficznych
oraz czytelnia z 12 miejscami dla
czytelników

pedagogiki
- informacja zbiorowa: wystawy, lekcje
biblioteczne i warsztaty, materiały
informacyjne,
- informacje w mediach społecznościowych (Facebook, Istagram).
- udzielanie informacji ustnych,
telefonicznych, pisemnych, w tym
drogą elektroniczną z zakresu
pedagogiki, szeroko pojętej edukacji
oraz nauk humanistycznych

- udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficz-nych
głównie dotyczących nauk
humanistycznych i społecznych, a w
szczególności informacji o regionie
opolskim,
- pomoc w doborze literatury na
wybrany temat, w sporządzaniu
bibliografii załącznikowej i przypisów
bibliograficznych, przygotowanie
zestawień bibliograficznych
sporządzanych na podstawie własnych
źródeł informacji
- informacja zbiorowa: wystawy, lekcje
biblioteczne, materiały informacyjne i
promocyjne, redakcja strony WWW

pon.-pt. 10.0017.00
1 i 3 sobota
miesiąca 8.0015.00

pon.-pt. 9.0020.00,
sob. 9.00-15.30

Informacje udzielane
są wszystkim zainteresowanym. Ze zbiorów biblioteki głównej i
filii korzystać mogą:
nauczyciele szkół i
przedszkoli, pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
nauczyciele akademiccy,
uczniowie, słuchacze
szkół pomaturalnych
oraz studenci opolskich
uczelni.
Informacje udzielane
są wszystkim zainteresowanym. Z usług
Działu mogą korzystać
użytkownicy biblioteki
legitymujący się ważną
kartą czytelnika oraz
użytkownicy z Polski i
zagranicy przy pomocy
poczty elektronicznej
i telefonicznie.
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Tabela 2
Biblioteka

System biblioteczny

Katalogi i bazy własne

Inne

Biblioteka Główna Politechniki
Opolskiej

System biblioteczny SOWA

Ksero, druk dokumentów
(usługi płatne).

Biblioteka Główna Uniwersytetu
Opolskiego

System biblioteczny ALEPH
(w Bibliotece Głównej i
wszystkich bibliotekach

- Katalog książek, czasopism i zbiorów specjalnych
- ACADEMICA
Bazy własne:
- Biblio
- Kartoteki zagadnieniowe:
-Architektura i Budownictwo;
- Kultura Fizyczna;
- Niekonwencjonalne Źródła Energii;
- Organizacja, Zarządzanie i Marketing;
- Transport, Spedycja, Logistyka
- Unia Europejska.
Bazy współtworzone przez bibliotekę:
- BazTech
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC)
- Baza Wiedzy Platon
Bazy komercyjne (dostępne w sieci Uczelni lub przez serwer
proxy – dla pracowników i doktorantów PO):
- EBSCO,
- Science Direct,
- Springer,
- Wiley,
- Scopus,
- Web of Science
- Lex
- IBUK (dostęp także poprzez kody)
Dostęp do baz bibliograficznych ogólnodostępnych poprzez
stronę www biblioteki ,w zakładce e- źródła:
Alfabetyczny wykaz e-zasobów.
System katalogu Aleph (zbiory BG i bibliotek wydziałowych)
zintegrowany jest z multiwyszukiwarką PRIMO. Jest to
produkt firmy Ex Libris, narzędzie pozwalające na znalezienie

Odpłatne usługi informacyjno-bibliograficzne
realizowane w Bibliotece
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wydziałowych)

Biblioteka i Centrum Informacji
Naukowej Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej

System biblioteczny
MOL-Optivum

Miejska Biblioteka Publiczna

System biblioteczny SOWA

i uzyskanie dostępu do pełnego spektrum materiałów
bibliotecznych, drukowanych, elektronicznych i cyfrowych,
niezależnie od ich formatu i lokalizacji. Dzięki wdrożeniu
PRIMO pracownicy Oddziału mają możliwość rozszerzyć
zasięg wyszukiwań i wspomóc swoich użytkowników w
dotarciu do informacji.
Bazy własne:
- Pedagog – adnotowana baza bibliograficzna,
- Baza Wiedzy – będącą uczelnianym repozytorium i
modułem sprawozdawczym do bazy ministerialnej Polska
Bibliografia Naukowa.
Biblioteka Główna UO umożliwia swym użytkownikom
dostęp do 60 baz. W 2017 r. w sieci lokalnej udostępniono 18
zagranicznych baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych. Pozostałe zasoby dostępne są poza siecią UO. Są
to m.in.: EBSCO, EMIS, Science Direct, Scopus, Springer,
Wiley i in.
Wykaz baz: http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/
- Katalog biblioteki
Bazy własne:
- baza bibliograficzna prac dyplomowych studentów Uczelni
- baza bibliograficzna publikacji pracowników dydaktycznych
PMWSZ
Inne bazy i katalogi (dostępne przez System HAN3 dla
wszystkich uprawnionych czytelników zarejestrowanych w
Bibliotece) znajdują się w zakładce: Źródła elektroniczne,
Bazy danych A-Z:
http://wsm.opole.pl/37/5398/bazy-danych-a-z.html
Są to m.in. ACADEMICA, EBSCO, Elsevier, Polska Bibliografia
Lekarska, Ibuk, e-Publikacje Nauki Polskiej
- Katalog główny ( w tym IBUK)
- ACADEMICA
Bazy własne:
- Kartoteka zagadnieniowa (gromadzi materiały
bibliograficzne dotyczące regionu i literatury pięknej)

Głównej UO:
- wydruki komputerowe
w kolorze i czarno-białe
- fotografia cyfrowa plik
w formacie jpg
- fotografia cyfrowa plik
w formacie tif
- skanowanie wykonane
przez pracownika

Ksero samoobsługowe

Bezpłatny dostęp do
internetu,. Ksero, druk,
skanowanie dokumentów
(usługi płatne). Bezpłatne
wypożyczanie
e-czytników na okres
jednego miesiąca.
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Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka

System biblioteczny ALEPH

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

System biblioteczny SOWA

- Katalog centralny
- Katalog zbiorów audiowizualnych
- Katalog czasopism
- ACADEMICA
- IBUK
Bazy własne:
- OMNIBUS baza bibliograficzna dotycząca edukacji
- Oświata na Śląsku Opolskim
Zakładki:
- Zestawienia bibliograficzne
- Motywy literackie, motywy w kulturze
- Materiały repertuarowe
- Adaptacje filmowe A-Z
- Katalog główny (w tym IBUK)
- ACADEMICA
Bazy własne:
- Bibliografia Regionalna Województwa Opolskiego
od 1988 r.
- Kartoteka zagadnieniowa (tworzona na podstawie
materiałów znajdujących się w WBP)
Bazy komercyjne
- Legalis

Bezpłatny dostęp do
internetu,. Ksero, druk,
skanowanie dokumentów
(usługi płatne).

Bezpłatny dostęp do
internetu,. Ksero, druk
dokumentów (usługi
płatne).
Skanowanie samodzielne
bezpłatne bądź odpłatne
(wykonane przez
pracownika lub poligrafię
WBP)
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Tabela 3
Biblioteka
Biblioteka Główna Politechniki
Opolskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu
Opolskiego

Biblioteka i Centrum Informacji
Naukowej Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej

Miejska Biblioteka Publiczna

Przykładowe realizowane kwerendy

- Wykaz książek i czasopism z elektronicznych zagranicznych baz na akredytację kierunków Logistyka i Inżynieria
Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki
- Ustalenie dla czasopisma Management and Production Engineering indeksu H
- Zasady publikowania w Springer Open Choice
- Analiza bibliometryczna dorobku pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
- Dostępność oraz zasady korzystania z baz PubMed, Medline, Cochrane Controlled i EMBASE
- Szkolnictwo ludowe w Galicji
- Dokumenty homiletyczne na przykładzie Kazania Na Swięta Doroczne [...] : Na Swięta przednieysze po dwoygu Kazań
- Formy pieczy nad dzieckiem
- Kryzys berliński
- Literatura dziecięca i młodzieżowa XIX-XX
- Polish immigration to the Ottoman Empire in the 19th century
- Polska leksykografia autorska
- Zapożyczenia angielskie
- Komórki macierzyste
- Przemysł wapienniczy Opolszczyzny
- Dziecko z cukrzycą w szkole
- Jakość życia kobiet po przebytych operacjach ginekologicznych
- Wentylacja mechaniczna noworodka
- Fizjoterapia oddechowa
- Przygotowanie do porodu rodzinnego
- Suplementy diety w okresie dojrzewania
- Rola mezoterapii w kosmetologii
- Nazwy geograficzne Śląska
- Historia mody – od Marii Antoniny do roku 1914
- Nysa – historia, zabytki, architektura
- Franciszek Starowieyski – twórczość
- Zarządzanie zasobami ludzkimi a coaching
- Wulgaryzmy – historia, pochodzenie
- Zarządzanie kryzysowe – zagadnienia podstawowe
- Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym
- PKB (Produkt Krajowy Brutto)
- Rodzaje arteterapii
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Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

- Wpływ bajek telewizyjnych na agresję dzieci w wieku przedszkolnym
- Czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym
- Autyzm. Zespół Aspergera
- Stres w zawodzie nauczyciela
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu (70-lecie szkoły)
- Praca z uczniem zdolnym
- Problemy interdyscyplinarne kobiet ofiar gwałtu
- Monografia Michałowa gm. Olszanka
- Różnice i podobieństwa w percepcji sytuacji rodzinnych w biografiach dorosłych rodzeństw
- Czasopisma na Górnym Śląsku do 1933 r.
- Ukraińskie Stowarzyszenie Artystyczne „Spokij” 1928-1938
- Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu w latach 1992-2000
- Historia lotniska w Polskiej Nowej Wsi
- Życie codzienne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950
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Cz. 2 Działalność informacyjno-bibliograficzna w bibliotekach Opola

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
Oddział Informacji Naukowej i Promocji
ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel. 77 4498697
bg@po.opole.pl
kierownik: Bożena Budrewicz

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej wraz z siecią bibliotek
wydziałowych wiążą nierozerwalnie rozwój i działalność z zadaniami
naukowo-dydaktycznymi Uczelni. Każdy oddział biblioteki ma określone
zadania tworząc jednolity system biblioteczno-informacyjny.
W bibliotece tworzone są następujące bazy:
• komputerowy katalog zasobów biblioteki opracowany w systemie SOWA,
• baza publikacji pracowników Uczelni BIBLIO,
• kartoteki zagadnieniowe: Architektura i Budownictwo; Kultura Fizyczna;
Niekonwencjonalne Źródła Energii; Organizacja, Zarządzanie i Marketing;
Transport, Spedycja, Logistyka oraz Unia Europejska.
Biblioteka również współtworzy:
• Bibliografię Zawartości Polskich Czasopism Technicznych BazTech
,
• Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC),
• Bazę Wiedzy Platon.
Z czytelni Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych może korzystać
każdy zainteresowany. Wypożyczać na zewnątrz oraz korzystać z usług
wypożyczalni międzybibliotecznej mogą zapisani do biblioteki
pracownicy PO, studenci oraz mieszkańcy Opola po wpłaceniu zwrotnej
kaucji zgodnie z obowiązującym cennikiem.
System informatycznej obsługi biblioteki SOWA umożliwia zarówno
przeglądanie, zamawianie dokumentów jak i elektroniczną prolongatę
ich wypożyczeń.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza książki i artykuły z czasopism
niedostępnych w sieci bibliotecznej PO oraz w innych bibliotekach miasta Opola.
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Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest na
stronie domowej biblioteki i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres email: bg_wypozyczalnia@po.opole.pl lub złożenie w wypożyczalni Biblioteki
Głównej
(p.1 - wejście główne, parter, na prawo od portierni).
Biblioteka umożliwia użytkownikom poprzez stronę startową biblioteki
www.bg.po.opole.pl dostęp do wielu baz. W zakładce e- źródła znajduje się
Alfabetyczny wykaz e-zasobów. Lista polskich i zagranicznych baz została
przygotowana zgodnie z profilem kształcenia Uczelni. Zawiera zarówno
bazy dostępne tylko z komputerów znajdujących się na terenie uczelni jaki
i bazy ogólnodostępne. Pracownicy PO oraz doktoranci mają możliwość
korzystania z licencjonowanych baz poprzez serwer proxy. Korzystający ze
strony www biblioteki mogą także zgłosić literaturę do przedmiotu,
zaproponować zakup lub zapytać bibliotekarza.
Czytelnia Biblioteki Głównej i biblioteki wydziałowe
W czytelni Biblioteki Głównej oferowany jest wolny dostęp do księgozbioru
podręcznego m.in.: encyklopedii, słowników, informatorów, podręczników
i skryptów oraz czasopism polskich i zagranicznych. Można też skorzystać
z najcenniejszego w regionie opolskim zbioru norm i patentów. Ponadto udostępnia
się materiały na płytach CD i DVD dołączonych do książek
i czasopism. Oprócz tego funkcjonuje cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych
ACADEMICA. Do dyspozycji czytelników są komputerowe stanowiska multimedialne
wyposażone w drukarki, skanery, samoobsługowe kserografy oraz stanowisko dla
osób z dysfunkcją wzroku. Opłaty za odbitki ksero, wydruki pobierane są zgodnie
z obowiązującym cennikiem.
W czytelni można również zapoznać się z pracami doktorskimi obronionymi na
Politechnice Opolskiej.
Obok czytelni użytkownicy mają do dyspozycji dodatkową przestrzeń do pracy
i odpoczynku tzw. „Laptopownię”. Tam też prezentowane są w galerii „Galimatias”
wystawy tematyczne.
W sieci bibliotek funkcjonują cztery biblioteki wydziałów: Mechanicznego,
Budownictwa i Architektury, Ekonomii i Zarządzania oraz Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii. Biblioteki wydziałowe mają charakter czytelni. W każdej bibliotece
czytelnik ma możliwość skorzystania z księgozbioru w wolnym dostępie, bezpłatnego
dostępu do Internetu i skanerów. Opłaty za wydruk, odbitki kserograficzne są
pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
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W bibliotekach wydziałowych i czytelni BG prowadzone są następujące kartoteki
zagadnieniowe: Architektura i Budownictwo, Kultura Fizyczna, Niekonwencjonalne
Źródła Energii, Organizacja, Zarządzanie i Marketing, Transport, Spedycja, Logistyka
oraz Unia Europejska. Opisy bibliograficzne artykułów pochodzą z polskich czasopism
i są widoczne podczas wyszukiwania w katalogu książek, czasopism i zbiorów
specjalnych biblioteki PO.
Użytkownicy zapisani do biblioteki mają możliwość komputerowego wypożyczenia
książek na noc lub weekend.
Godziny otwarcia poszczególnych agend bibliotecznych są dostępne na stronie www
biblioteki. Godziny pracy
Oddział Informacji Naukowej i Promocji
OINiP prowadzi swe działania na kilku płaszczyznach. Obejmują one:
1. Działalność informacyjną, która polega na udzielaniu informacji
bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych oraz
prowadzeniu badań bibliometrycznych tj. cytowania publikacji
i ustalenie indeksu Hirscha w bazach Web of Science, Scopus oraz
Google Scholar z nakładką Publish or Perish, ustalenie współczynnika
Impact Factor czasopisma oraz ustalenie liczby punktów za
publikację w czasopiśmie zgodnie z listami czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Działalność dydaktyczną, w tym szkolenie studentów
rozpoczynających studia. Od 2012 roku wprowadzono E-szkolenie
dla studentów I roku, w którym student, aby otrzymać zaliczenie ze
szkolenia bibliotecznego, po zapoznaniu się z kursem na platformie
Moodle ma obowiązek poprawnie rozwiązać test. Platforma
e-learningowa dostępna jest również dla innych osób (logowanie
jako gość) chcących dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania
i korzystania z biblioteki. Działalność dydaktyczna obejmuje również
szkolenia w zakresie poszukiwania literatury w zbiorach
drukowanych i elektronicznych dla pracowników PO, doktorantów
oraz studentów studiów II stopnia. Ponadto Oddział Informacji
Naukowej i Promocji zapoznaje ze zbiorami i usługami wszystkich
zainteresowanych.
3. Działalność dokumentacyjną, która obejmuje rejestrację dorobku
pracowników PO w bazie BIBLIO i jest jedną z ważniejszych prac jakie
oddział obecnie prowadzi na rzecz Uczelni. Publikacje wprowadzane
są zgodnie z wymaganiami oceny parametrycznej Modułu
Sprawozdawczego.
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4. Działalność promocyjną zbiorów i usług bibliotecznych prowadzoną poprzez
m.in. organizowanie wystaw stałych i tematycznych. Aktualne wystawy jak i
archiwalne można śledzić poprzez link Wystawy. Oddział opracowuje również
informatory biblioteczne, ulotki i zakładki. Aktywnie uczestniczy w
uczelnianych projektach takich jak opolskie festiwale nauki, Dziecięca
Politechnika Opolska oraz współpracuje z lokalnymi mediami,
w ramach tworzenia odpowiedniego wizerunku biblioteki w środowisku.
Odział Informacji Naukowej i Promocji aktualizuje stronę www biblioteki oraz
we współpracy z Oddziałem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów prowadzi
profil FB.
Od blisko 20 lat redaguje w wersji papierowej, a od 5. także w wersji
elektronicznej rocznik ”Prasa o Politechnice Opolskiej”. Zawiera on artykuły na
temat Uczelni publikowane w prasie lokalnej i na portalach internetowych.
Bożena Budrewicz

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Oddział Informacji Naukowej
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
tel. 77 4016145
episarek@uni.opole.pl

kierownik: Ewelina Pisarek

Stechnicyzowany system usług informacyjno-bibliograficznych
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Funkcjonowanie współczesnej biblioteki akademickiej oraz realizowanie potrzeb i
usług informacyjnych bez wykorzystania istniejących technologii informacyjnych jest
dziś niemożliwe. Symbolem postępu i rozwoju biblioteki jest konieczność stosowania
przez nią nowoczesnych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych do realizacji
tradycyjnych usług ułatwiających informowanie użytkowników, zaś jej atrybutem są
świadczone przez nią usługi sieciowe.
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego realizuje usługi informacyjno-bibliograficzne
poprzez zintegrowany system biblioteczny Aleph, narzędzie informacyjnowyszukiwawcze multiwyszukiwarkę Primo oraz zespół wyspecjalizowanych
pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Opolskiego.
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Strona www Biblioteki
Biblioteka jako instytucja świadcząca usługi posiada własną stronę internetową, która
pełni funkcję personalizującą placówkę, powiadamiającą i promocyjną.
Jest źródłem skondensowanego zasobu informacji o placówce.
Strona domowa jest nie tylko wizytówką Biblioteki, ale narzędziem informacyjnowyszukiwawczym i komunikacji z aktualnym czy potencjalnym użytkownikiem. Oprócz
podstawowych informacji o lokalizacji Biblioteki witryna zawiera informacje
teleadresowe, mapę z lokalizacją bibliotek specjalistycznych stanowiących sieć
bibliotek Uniwersytetu Opolskiego.
W zakładce Informacje o Bibliotece podawane są do publicznej wiadomości
Sprawozdania Biblioteki za każdy rok sprawozdawczy. Zamieszczone są informacje
o warunkach korzystania z zasobów Biblioteki i wykaz jej podstawowych usług.
Uzupełnieniem są newslettery – Najważniejsze aktualności, Aktualności. W widoczny
sposób zamieszczone są zdalnie działające narzędzia wyszukiwawcze –
scentralizowany katalog Aleph Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych wraz
z katalogiem czasopism oraz multiwyszukiwarka PRIMO.
Użyteczność strony w omawianym obszarze podwyższa kwestionariusz do
wypełnienia Zaproponuj książkę, dzięki któremu Biblioteka pozyskuje informację
o poszukiwanych pozycjach wydawniczych i profiluje zbiory zgodnie z oczekiwaniami
czytelników. Osoba zgłaszająca propozycję książki do zakupu otrzymuje informację
zwrotną na spersonalizowany adres e-mail o zgłoszeniu, w celu powiadomienia
o realizacji dezyderatów.
Usługi informacyjne wdrożone przez Bibliotekę Główną UO pozwalają oszczędzić czas
prywatny użytkownika. Instytucja zamieszcza na swej witrynie, w zakładce
Formularze, m.in.: Upoważnienie do odbioru zamówionych książek w
wypożyczalniach Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu
Opolskiego, Formularz zamówień międzybibliotecznych, Formularz usługi skanowania
tekstu artykułu, rozdziału czy całej monografii, Formularz udostępnienia pracy
doktorskiej, czy starodruku.
W zakładce Dla naukowców znajdują się informacje dotyczące SUBITO. Jest to
komercyjny serwis on-line służący do elektronicznego zamawiania i dostarczania
tekstów artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach bibliotek niemieckich,
austriackich i szwajcarskich. Biblioteka Główna realizuje tę usługę dla pracowników
naukowych Uniwersytetu Opolskiego.
W kolejnej zakładce Dublety pracownicy Działu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
oraz Działu Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych i Zbiorów Specjalnych
informują o ofercie dubletów i druków zbędnych Biblioteki Głównej. Zainteresowane
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ofertą biblioteki z terenu całego kraju mogą w ten sposób uzupełnić swoje zbiory
biblioteczne.
Ponieważ Regulamin Biblioteki dopuszcza, aby jej czytelnikiem mógł być każdy
pełnoletni mieszkaniec Opolszczyzny, zaś uczestnikiem jej przedsięwzięć każdy
zainteresowany, stąd strona www jest sposobem komunikacji i oddziaływań na
lokalną społeczność. Jest formą informacji zbiorowej – udostępnia informacje
o planowanych wydarzeniach i imprezach bibliotecznych, szkoleniach. Biblioteka
dokłada starań, aby informacja zamieszczona na stronie była przejrzysta, funkcjonalna
i budziła zaufanie.
Katalog zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph i jego mobilne usługi
Podstawowym źródłem informacji o zasobach biblioteki jest katalog biblioteczny. Jest
on elementem wielomodułowego systemu bibliotecznego Aleph. Wygodny w użyciu
i posiadający zaawansowane opcje dostępny jest przez przeglądarkę internetową.
Logiczne bazy katalogu, w tym zasobów wydawnictw zwartych, podają informacje na
podstawie 777 023 utworzonych rekordów, baza zbiorów Pedagoga – 26141
rekordów, baza podstawowej Kartoteki Haseł Wzorcowych – 189 782 rekordy. Zasoby
baz systematycznie zwiększają się w miarę dokonywanego opracowania bieżącego.
Katalog jest interoperacyjny z multiwyszukiwarką PRIMO, co pozytywnie wpływa na
ergonomiczny aspekt pozyskiwania pożądanej informacji.
Dla obcokrajowców strona katalogu ma wariant tłumaczenia na język angielski i język
czeski.
Indywidualne konto czytelnika wraz z usługami online
W ramach swojego indywidualnego konta bibliotecznego czytelnik otrzymuje
informację – powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu książki. Informacja jest
generowana przez system na adres poczty mailowej czytelnika, zapisany w systemie.
Wykorzystując system OPAC możliwa jest też opcja rezerwacji online, która pozwala
czytelnikom na samodzielne rezerwowanie materiałów bibliotecznych na dany okres.
Zarządzanie własnym kontem bibliotecznym pozwala na jednorazową samodzielną
prolongatę, czyli przedłużenie terminu wypożyczonych książek.
PRIMO – multiwyszukiwarka – narzędzie informacyjno-wyszukiwawcze
Możliwość efektywnego wyszukiwania zasobów elektronicznych umożliwia
multiwyszukiwarka PRIMO. Użytkownik wpisuje zapytanie i otrzymuje zbiór
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odpowiedzi-informacji pochodzących z różnych baz danych. Narzędzie to pozwala
odnaleźć i uzyskać dostęp do zbiorów bibliotecznych: drukowanych, elektronicznych
i cyfrowych, niezależnie od ich formatu i lokalizacji.
Studenci i pracownicy Uniwersytetu mają możliwość korzystania ze zbiorów
elektronicznych poza uczelnią za pomocą specjalistycznego systemu HAN,
wykorzystując dane do logowania z systemu bibliotecznego Aleph.
Elektroniczne źródła informacji, bazy, kolekcje książek i czasopism elektronicznych
Reagując na ewoluujący charakter usług informacyjno-bibliograficznych
w bibliotekarstwie Biblioteka Główna, wychodząc naprzeciw coraz większemu
zapotrzebowaniu na dostęp do elektronicznych źródeł informacji, udostępnia w sieci
lokalnej 55 baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych (podano według
GUS 2017), kupowanych głównie w ramach konsorcjów uczelni akademickich lub
udostępnianych dzięki licencji krajowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Przykładowe bazy danych udostępniane w sieci UO, to m.in.: American Chemical
Society, AIP/APS, ATLA (EBSCO), C.E.E.O.L., pakiet baz EBSCO EIFL, EMIS, JSTOR,
Literary Reference Center PLUS (EBSCO), Medline Complete (EBSCO), Mathematical,
Reviews, SocINDEX with Full Text (EBSCO), Royal Society of Chemistry, Scopus,
Springer, Science Direct, Web of Science, Wiley, Czasopisma Matematyczne PAN,
Inforlex. Zestawienie zagranicznych baz danych udostępnionych w sieci UO
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zagraniczne bazy danych dostępne w sieci lokalnej Uniwersytetu Opolskiego zamówione przez
1
poszczególne jednostki organizacyjne oraz udostępniane poprzez licencje krajowe w 2017 r.

Lp.

Nazwa bazy
1
2
3
4
5
6
7

AIP/APS
American Chemical Society
ATLA (EBSCO)
Cambridge Journals (kolekcja statyczna HSS)
C.E.E.O.L.

EBSCO eIFL
EMIS Intelligence Region
JSTOR (kolekcje: Language&Literature,
8
Art&Science IV i VII)
9 Literary Reference Center PLUS (EBSCO)
10 Mathematical Reviews (MathSciNet)

Jednostka organizacyjna UO
zamawiająca dostęp do bazy
Instytut Fizyki
Wydział Chemii
Wydział Teologiczny
Wydział Filologiczny
Wydziały: Filologiczny, Nauk
Społecznych, Teologiczny
Licencja krajowa
Wydział Ekonomiczny
Wydziały: Filologiczny, Prawa
i Administracji
Wydział Filologiczny
Instytut Matematyki i Informatyki

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego za rok
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11
12
13
14
15
16
17
18

PsycARCTICLES (EBSCO)
Royal Society of Chemistry
Science Direct (wydawnictwo Elsevier)
SCOPUS
SocINDEX with Full Text (EBSCO)
Springer
Web of Science
Wiley Online Library

Instytut Psychologii
Wydział Chemii
Licencja krajowa
Licencja krajowa
Instytut Socjologii
Licencja krajowa
Licencja krajowa
Licencja krajowa

Organizując dostęp do informacji dla Uniwersytetu Biblioteka realizuje tę usługę
zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem poszczególnych jego jednostek. Stąd
dostęp do niektórych z wymienionych w tabeli zasobów nie jest możliwy dla całej
struktury Uczelni.
Dodatkowo, Biblioteka, przed zakupem kolejnej bazy, umożliwia dostęp na okres
testowy do jej zasobów potencjalnym użytkownikom, aby mogli sprawdzić
przydatność zawartych w niej informacji. Czas na testowanie przydatności bazy oraz
sprawdzenie jej oferty ustalany jest indywidualnie z dostawcą. W minionym roku
kalendarzowym testowano 17 baz danych, których listę prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Bazy danych testowane w 2017 r.

2

Lp. Baza

Dostawca

Okres testowy

1
2

Oxford Handbooks Online
MSI Eureka

13.02.2017–17.03.2017
13.03.2017–2.04.2017

3
4
5

Psychology Database
Social Science Premium Collection
Wiley Spectra Lab

6

Czasopisma De Gruyter

7

One Belt One Road Reference
Source
Education Source
Legal Source
EMIS Professional

ABE-IPS
Jacek Lewinson –
Publishers’
Representative
ProQuest
ProQuest
Jacek Lewinson –
Publishers’
Representative
Jacek Lewinson –
Publishers’
Representative
EBSCO
EBSCO
EBSCO
Euromoney Polska
Sp. z o.o.
ProQuest

12.05.2017–10.07.2017
12.05.2017–10.07.2017
15.05.2017–13.06.2017

8
9
10
11

Academic Video Online (Alexander
Street Press)

3.04.2017–3.05.2017
3.04.2017–3.05.2017
3.04.2017–3.05.2017
1.04.2017–30.06.2017
11.05.2017–10.07.2017

25.05.2017–30.06.2017
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12
13
14
15
16
17

Emerald Insight
Czasopisma Taylor & Francis Group
Artstor Digital Library
Wyszukiwarka naukowa EBSCO
Discovery Service (EDS)
MEDLINE Complete
InCites Benchmarking & Analytics

Emerald Group
ABE-IPS
ABE-IPS
EBSCO

1.09.2017–15.10.2017
13.09.2017–12.10.2017
13.09.2017–12.10.2017
12.09.2017–12.12.2017

EBSCO
5.10.2017–5.12.2017
ICM, Clarivate Analytics 6.11.2017–6.12.2017

Dzięki dostępom testowym, Biblioteka zapewnia możliwość skorzystania ze źródeł
elektronicznych lub narzędzi stanowiących nowość na rynku, by jak najlepiej
dopasować swoją kolekcję do potrzeb poszczególnych jednostek Uczelni.
Biblioteka nie tylko organizuje dostęp do różnego rodzaju informacji, dostęp do
różnych źródeł informacji. Bada sprawność jej pozyskiwania i efektywność
wykorzystania. Zestawienie statystyczne wykorzystania zasobów informacji
elektronicznej oferowanych w sieci UO użytkownikom przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3.Wykorzystanie zasobów informacji elektronicznej dostępnej użytkownikom sieci lokalnej Uniwersytetu
3
Opolskiego z zagranicznych baz danych oraz platform książek elektronicznych w 2017 r.

Baza

Liczba wyszukiwań

Liczba pobranych tekstów

AIP/APS

brak danych

American Chemical Society
ATLA Religion Database (EBSCO)
Cambridge Journals
C.E.E.O.L.
EBSCO eIFL
EBSCO eBook Academic
Collection
Elsevier
Online/Infona
(ScienceDirect)
czasopisma i książki
EMIS Intelligence Region
IBUK Libra

726
2 018
brak danych
102
35 125
5 845

1 784
2 546
47 abstraktów
163
1 490 (w tym open access)
7 626
3 321

JSTOR

1 902

Literary Reference Center
(EBSCO)

3 880 (dane tylko dot.
wersji online)

22 419

8 604 (liczba wejść)
49 348 (liczba sesji)
6 937 (liczba wyszukań)
16 123 (wraz z wyszukiwaniem wewnątrztekstowym)

14 565 (liczba stron)
681 677 (liczba otwartych stron
według raportu “Ranking
książek”)

485

544

1 546

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego za rok
2017. Oprac. Dorota Wierzbicka.
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Mathematical Reviews
MyiLibrary
Nature
PsycArticles (EBSCO)
Reaxys
Royal Society of Chemistry
SAGE Journals Online
Science
Scopus
SocINDEX with full text (EBSCO)
SPRINGER SpringerLink/Infona
(czasopisma i książki)
Web of Science Core Collection
(platform wydawcy)
Wiley Online/Infona
(czasopisma i książki)

3 762
13
17
1 423
316
609
5
21 281
2 621
Brak danych

2 277 record view
24 (number of pages viewed)
362
590
3 826
645
69
11 653 record views
786
17 784

17 088
(dane z ICM)
1 155/brak danych

4 687 (records viewed)
6 828

Efektywność zasobów bazy wyrażana jest liczbą wyszukań i zapytań. Wskaźnikiem jest
też liczba pobrań dokumentów.
Na podstawie danych zawartych w tabeli najbardziej popularnym zasobem książek
elektronicznych dla czytelników UO jest kolekcja IBUK Libra.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego oferuje swoim użytkownikom dostęp do
sześciu kolekcji książek elektronicznych – pięciu zagranicznych: na platformie EBSCO,
Elsevier, Springer i Wiley, a także wykupionej na własność kolekcji 17 książek na
platformie MyiLibrary oraz serwisu polskiej literatury naukowej IBUK Libra.
Łącznie w 2017 r. zakupiono dostęp do 168 080 tytułów książek elektronicznych
(EBSCO eBook Academic Collection i IBUK Libra) oraz zorganizowano dostęp w
ramach licencji krajowej do 32 048 tytułów wydawnictw Elsevier, Springer i Wiley.
Własne bazy danych Uniwersytetu Opolskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego posiada bazy własne, którymi są Baza
Pedagog oraz Baza Wiedzy.
Adnotowana baza PEDAGOG
Baza Pedagog jest udostępniona użytkownikom od 1993 roku. W pierwszym okresie
funkcjonowania obejmowała swoim zakresem zagadnienia związane wyłącznie
z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, nośnikiem informacji były dyskietki,
aktualizowane dwa razy do roku, zaś system był udostępniany lokalnie na
komputerach w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, od 1999 r.
udostępniono ją poprzez stronę www Biblioteki UO nadal w systemie Sowa, zaś od
2007 r. prezentowana jest w systemie Aleph. Chronologicznie udostępnia informację
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powstałą w oparciu o dokumenty opublikowane od 1990 r. Informacja o treści
publikacji poszerzana jest o adnotację w opisach bibliograficznych sporządzaną
z autopsji. Obecnie publikacje kwalifikowane są do jednego z działów bazy:
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej lub nauk społecznych, co usprawnia czynności wyszukiwania
w kolekcjach.
Repozytorium uczelniane Baza Wiedzy
Baza Wiedzy pełni dwie funkcje dla potrzeb Uczelni, będąc uczelnianym repozytorium
i narzędziem sprawozdawczym danych do Bazy PBN.
Kolekcja Repozytorium rozwijająca się systematycznie od dwóch lat w chwili obecnej
zawiera 11213 opisów dokumentów naukowych.
Przekazywanie publikacji jest obligatoryjne i odbywa się zarówno drogą analogową,
jak i elektroniczną. Obecnie zespół redaktorów rejestruje publikacje zarówno bieżące,
jak i retrospektywne. Baza stanowi centralne źródło wiedzy, informacji, gromadzenia
i archiwizacji o dorobku piśmienniczym pracowników Uniwersytetu Opolskiego.
Generowane z bazy informacje, w postaci zestawień i raportów w różnym formacie,
są wykorzystywane do oceny pracownika naukowego, w procedurze nadanie stopnia
naukowego, do wszelkiej sprawozdawczości doraźnej na potrzeby Uczelni, do
statystyk, analiz, okresowej oceny parametrycznej jednostek.
Dane bibliograficzne publikacji standardowo zawierają także informacje o dostępie do
wersji elektronicznej tekstu publikacji. Wykorzystywane w opisie słowa kluczowe są
zarówno elementem charakterystyki publikacji ale także metadanymi, w oparciu o
które budowany jest dodatkowy język informacyjno-wyszukiwawczy w bazie – tagi.
Z Bazy Wiedzy opisy bibliograficzne konwertowane są do systemów bazy
sprawozdawczej Polska Bibliografia Nauki. W wyniku tego procesu rodzima baza jest
źródłem informacji o dorobku naukowym pracowników UO dla Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UO
W strukturze Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego znajduje się Oddział
Informacji Naukowej odpowiedzialny za realizowanie potrzeb informacyjnych
czytelnika indywidualnego i zbiorowego. Charakter prac Oddziału regulują zapisy
Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych przez
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku z późn. zm.
rozdz. V Usługi informacyjne. Zgodnie z treścią dokumentu Biblioteka świadczy usługi
informacyjne na podstawie zbiorów bibliotecznych, katalogów i innych źródeł
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informacji Uniwersytetu Opolskiego oraz innych bibliotek, zaś zakres działań
obejmuje:
- udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i innych
bibliotek krajowych i zagranicznych,
- pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o drukowane
i elektroniczne źródła informacji zgromadzone w Bibliotece Głównej lub dostępne
poprzez sieć Internet,
- wykonywanie kwerend bibliograficznych oraz analizy cytowań na podstawie
posiadanych baz dla pracowników naukowych,
- Oddział Informacji Naukowej organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie
korzystania ze źródeł drukowanych i elektronicznych oraz katalogu Biblioteki
Uniwersytetu Opolskiego. 4
Zarówno tradycyjne źródła informacji naukowej (bibliografie ogólne, bibliografie
specjalne, katalogi, kartoteki zagadnieniowe, w tym Kartoteka publikacji
pracowników UO, informatory, encyklopedie, słowniki, kompendia), jak i
współcześnie dostępne narzędzia technologii informacyjnej (źródła elektroniczne:
czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, bazy danych, katalogi online) są
wsparciem w codziennej pracy i czynnikiem kształtującym charakter wykonywanych
obowiązków i czynności w realizowanym procesie informacyjnym.
Informacja tradycyjna i zdalna
Ze względu na rodzaj świadczonych usług pracownicy Oddziału realizują informacje
biblioteczne – dotyczące sposobu korzystania z biblioteki, bibliotek specjalistycznych
w sieci, o zasobach zbiorów własnych i specjalistycznych; informacje rzeczowe –
polegające na udzielaniu odpowiedzi na konkretne pytania użytkowników, dotyczące
określonych szczegółów bibliograficznych, faktów, dat, danych cyfrowych;
informacje bibliograficzne – związane ze wskazaniem źródeł bibliograficznych na
poszukiwany temat, uzupełnianiem danych opisu bibliograficznego książki lub
czasopisma, sporządzanie kwerend, zestawień bibliograficznych.
Realizowane są zapytania związane z informacją patentową, normalizacyjną, czy
skierowującą.
Bardziej zaawansowaną formą informacji opracowywanej przez pracowników
Oddziału na indywidualne zamówienie pracownika naukowego UO jest kwerenda
biblioteczna. Realizacja tej usługi częstokroć jest czasochłonna i wymaga wnikliwych
poszukiwań nie tylko po zasobach krajowych.
W ramach usług realizowanych przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej
coraz częściej wykonywane są usługi bibliometryczne. Na zlecenie przygotowujemy
informację pisemną opisową i graficzną prezentującą wyniki statystyczne analizy
4

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu
Opolskiego, http://bg.uni.opole.pl/nowy-regulamin-udostepniania-zbiorow/#5 (online) [dostęp 11.03.2018]
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bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego. Generowanie informacji
najczęściej obejmuje następujące wskaźniki: sumaryczny Impact Factor, liczbę
cytowań oraz współczynnik Hirsha, które opracowywane są wg bazy Web of Science,
Scopus, przy pomocy programu do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar,
Publish or Perish. W tym obszarze działań Biblioteka organizuje również szkolenia
prowadzone przez przedstawicieli baz, które wykorzystywane są do analiz
bibliometrycznych.
Potrzeby informacyjne użytkowników pracownicy Oddziału realizują poprzez kontakt
osobisty, w trakcie rozmowy telefonicznej, czy poprzez usługę sieciową przy
wykorzystaniu formularza Zapytaj bibliotekarza zamieszczonego na stronie
internetowej Biblioteki. Istnieje także możliwość wysyłania zapytań do Oddziału
poprzez pocztę mailową, na adres: oin@uni.opole.pl
Przy Oddziale, w ramach działalności informacyjnej, zlokalizowana jest Czytelnia
internetowa, w której dostępne są dla użytkowników stanowiska komputerowe
z dostępem do internetu, bez ograniczeń, z możliwością samodzielnego bezpłatnego
skanowania oraz drukowania dokumentów.

Czytelnia internetowa w Bibliotece Głównej

Nowoczesny czytnik mikrofilmów dla czytelników Biblioteki
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Zestawy do drukowania

Wszystkie rodzaje usług adresowane są do odbiorcy indywidualnego i zbiorowego.
Informacja w ramach działalności edukacyjnej
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego świadczy także usługi informacyjne w formie
instruktażu zbiorowego i warsztatów. Formy te adresowane są przede wszystkim do
pracowników i studentów Uczelni. Obowiązujące Rozporządzenie nr 51/2017 Rektora
UO z dnia 29 września 2017 roku w sprawie organizacji zajęć z Przysposobienia
bibliotecznego prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim nakazuje wszystkim
studentom pierwszych lat studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia odbycie
zajęć z Przysposobienia bibliotecznego. Zajęcia prowadzą bibliotekarze Biblioteki
Głównej oraz bibliotek specjalistycznych. Zakres informacji podawanych uczestnikom
szkolenia dla każdego stopnia jest zróżnicowany, a dotyczy min.: systemu
informacyjno-wyszukiwawczego w systemie bibliotecznym Aleph, pozyskiwanie
informacji selektywnej poprzez wyszukiwanie w indeksach, sprawne poruszanie
się po bazach danych i pozyskiwanie oraz archiwizowanie zabranych informacji itp.
Informacyjno-promocyjna funkcja wystaw
Wizualną formą powiadamiania zbiorowego stosowaną przez Bibliotekę są wystawy.
Ta forma informacji realizowana jest zarówno przez Bibliotekę Główną, jak też
poszczególne biblioteki specjalistyczne sieci. Przygotowywane są wystawy
tematyczne, okolicznościowe, np.:
•
20 lat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (11.02.2017);
•
Prof. Stanisław S. Nicieja – benefis (10.03.2017);
•
800 lat Opola (15.03.2017);
•
15 lat Opolskiego Festiwalu Nauki – migawki z przeszłości (28.05.2017);
•
20 lat po powodzi (11.07.2017).
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Walorem stosowanej formy informacji jest jej wielosensoryczne
oddziaływanie na odbiorcę, towarzysząca informacji promocja działań
Biblioteki, jak też cykliczność niektórych form, np.: Tak minął rok,
prezentująca w sposób graficzny życie
Uniwersytetu w ciągu roku akademickiego. W kalendarz na stałe wpisała
się wystawa towarzysząca uroczystościom nadania tytułu doctora honoris
causa Uniwersytetu Opolskiego, prezentująca sylwetkę nominowanej
osoby.
Informacja o planowanych ekspozycjach podawana jest zawsze na stronie domowej
Uniwersytetu Opolskiego, witrynie Biblioteki Głównej UO oraz przy wykorzystaniu
plakatów informacyjnych, które opracowuje zespół Oddziału Informacji Naukowej we
współpracy z grafikiem Biblioteki Wydziału Sztuki UO,
i które integrują Bibliotekę ze społecznością akademicką i lokalną.

Wystawa Stanisław Vincenz „Dialog o losie i duszy” fot. B. Śliwińska

Dzięki małej poligrafii pracownicy Oddziału Informacji Naukowej opracowują i
przygotowują do druku broszury i foldery informujące o działalności Biblioteki, jej
zasobach, usługach, przedsięwzięciach, ofercie edukacyjnej i lokalizacji sieci bibliotek
specjalistycznych. Usługę tę realizują także na doraźne zapotrzebowanie jednostek
Uniwersytetu.
Podsumowanie
Rozwój technologii informacyjnej, powstanie nowych narzędzi informacyjnowyszukiwawczych, języków informacyjno-wyszukiwawczych wymusza na działalności
bibliotek przeformułowanie procesu realizacji usług informacyjnych.
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Biblioteka jest instytucją gdzie myśl ludzka zapisana i udostępniana jest na
tradycyjnym nośniku, jak też współczesnych formatach, gdzie tradycyjny czytelnik stał
się użytkownikiem, gdzie część procesów bibliotecznych, w tym informacyjnych,
bibliograficznych i wyszukiwawczych wspomagają narzędzia, urządzenia, sztuczna
inteligencja.
Stechnicyzowany system usług informacyjno-bibliograficznych narzucony został także
Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, która pełniąc w środowisku Uczelni
funkcję informatorium realizuje potrzeby swych użytkowników nadążając za
wymogami współczesnego bibliotekarstwa, techniki, efektywnie wykorzystując w tym
procesie niezbędny pierwiastek ludzki.
Ewelina Pisarek

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Dział Informacji z Czytelnią

45-017 Opole, ul. Minorytów 4, II piętro
tel. 77 454 80 30 w. 302
czytelnia@mbp.opole.pl
kierownik – Katarzyna Pawluk
katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

Dział Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu utworzony został w 2002 roku
jako Dział Informacji i Promocji. W obecnej postaci, jako Dział Informacji z Czytelnią,
funkcjonuje od marca 2011 r., czyli daty otwarcia nowej centralnej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ulicy Minorytów 4 w Opolu.
W Dziale, usytuowanym na II piętrze gmachu głównego MBP, pracują trzy osoby.
Znajduje się tu księgozbiór podstawowy zawierający ponad 8 000 woluminów,
Gabinet Książki liczący ponad 4 000 książek oraz Książka Dawna, na którą składa się
ponad 1 500 pozycji. Pod pieczą Działu są także zbiory specjalne tj. pocztówki,
kartografia, dokumenty graficzne czy elektroniczne, gromadzone są również DŻSy.
Dla użytkowników dostępnych jest 11 stanowisk komputerowych z dostępem do
Internetu, 1 stanowisko do przeglądania zbiorów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji
Naukowych ACADEMICA, 4 miejsca do samodzielnej pracy z książką lub własnym
sprzętem. Dla potrzeb odwiedzających dostępne jest ksero czaro-białe
i kolorowe. Umożliwiamy również druk oraz skanowanie dokumentów (usługi płatne).
W ramach propagowania i rozpowszechniania e-czytelnictwa Dział Informacji oferuje
dostęp do kilkunastu e-czytników, bezpłatnie wypożyczanych czytelnikom na okres
jednego miesiąca.
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Dział Informacji czynny jest w godzinach otwarcia biblioteki:
- w poniedziałki od 12.00 do 19.30
- wtorek-piątek od 9.00 do 19.30
- w soboty od 11.30 do 17.30.
Księgozbiór podstawowy Działu Informacji tworzą encyklopedie, słowniki,
informatory, bibliografie, monografie, a także wydawnictwa akademickie z różnych
dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych, społecznych
oraz z zakresu sztuki. Odrębne miejsce w zbiorach Działu Informacji zajmuje
księgozbiór regionalny oraz Punkt Informacji Europejskiej. Dział prowadzi także
wypożyczalnię międzybiblioteczną.
Usługi informacyjne świadczone są we wszystkich agendach budynku centralnego
oraz placówkach MBP na terenie całego miasta. Dział jest koordynatorem usług
w zakresie szeroko pojętej informacji. Realizowane są tu kwerendy specjalistyczne:
ustne, mailowe, telefoniczne i pisemne.
Użytkownikom korzystającym ze stanowisk komputerowych pracownicy Działu
pomagają przy edytowaniu tekstów, zakładaniu poczty elektronicznej, drukowaniu
i pobieraniu materiałów oraz zapewniają dostęp on-line do czytelni internetowej IBUK
LIBRA, możliwości korzystania z pakietu Microsoft Office, a wszystkim chętnym
dostęp do sieci Wi-Fi w całym budynku biblioteki. Okresowo każdy czytelnik może
otrzymać kody do kursów e-learningowych.
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Z usług Działu mogą korzystać mieszkańcy Opola, studenci, przyjezdni i obcokrajowcy,
zaś w przypadku korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje konieczność
posiadania aktualnej karty bibliotecznej.
Na miejscu udzielane są informacje biblioteczne, faktograficzne i bibliograficzne,
w głównej mierze dotyczące zagadnień społecznych, regionalnych, sztuki i etnografii
oraz pedagogiki. Użytkownicy kierowani są do wiarygodnych źródeł w Internecie,
otrzymują pomoc w doborze literatury na wybrane zagadnienia, sporządzaniu
bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych.
Przykładowe kwerendy zrealizowane w 2017 w Dziale Informacji:
- Nazwy geograficzne Śląska,
- Historia mody – od Marii Antoniny do roku 1914,
- Nysa – historia, zabytki, architektura,
- Franciszek Starowieyski – twórczość,
- Zarządzanie zasobami ludzkimi a coaching,
- Wulgaryzmy historia, pochodzenie,
- Zarządzanie kryzysowe – zagadnienia podstawowe,
- Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym,
- PKB (Produkt Krajowy Brutto),
- Rodzaje arteterapii.
W Dziale przygotowywane są zestawienia tematyczne na podstawie źródeł
bibliotecznych, które następnie umieszcza się na stronie internetowej biblioteki oraz
na www.issuu.com. (m.in. „Joseph Conrad. Człowiek trzech kultur”, „Książki o
rzeczach trudnych dla dzieci: cz. I i II”, „Sławomir Mrożek”, „Maria Konopnicka wieszczka i/lub emancypantka?”).
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Dział Informacji prowadzi wiele form usług informacji zbiorowej, promuje działania
i zbiory własne, m.in. opracowując scenariusze i wystawy tematyczne, plakaty, ulotki
w wersjach papierowych oraz elektronicznych, wykorzystując do tego programy
CANVA, ADOBE SPARK (np. „Z bibliotecznej kolekcji” lub „Prezent od IBUKA Libra.
MBP w Opolu poleca”), STORY JUMPER czy PREZI („Biblioteczna Akademia
Muzyczna”). Aktywnie działa także w mediach społecznościowych (m.in.
zamieszczając informacje na Facebooku oraz prowadzi ISTAGRAM biblioteki).
W ramach Opolskiej Biblioteki Cyfrowej digitalizuje się kolekcję świętych obrazków,
które udostępniane są w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Na bieżąco tworzona jest kartoteka zagadnieniowa, która w znacznej mierze
gromadzi opisy artykułów i wydawnictw ciągłych dotyczące głównie regionu
i literatury. W kartotece znajduje się kolekcja artykułów przekazanych przez
prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego w sprawie obrony województwa opolskiego
w 1997 r., których zestawienie pt. „Obrona województwa opolskiego na łamach
prasy” zostało opracowane i udostępnione na stronie internetowej MBP.
Dział Informacji prowadzi zajęcia dla grup zorganizowanych: lekcje biblioteczne oraz
warsztaty, które są skierowane głównie do uczniów szkół podstawowych i licealnych
z Opola i terenu województwa. Zajęcia dotyczą różnorodnych zagadnień i
wykorzystują najnowsze technologie w edukacji. Przykładowe tematy to:
„e-Warsztat. Warsztat informacyjny na miarę XXI wieku”, „Encyklopedie i słowniki –
te papierowe i wirtualne”, „W wirtualnej bibliotece”, „Henryk Sienkiewicz nie tylko
powieściopisarz…”, „JAN KARSKI - człowiek, który próbował...”, „Gabriela i 2xMarie
czyli ZAPOLSKA / KONOPNICKA / DĄBROWSKA”.
Od początku funkcjonowania w nowym budynku przy ul. Minorytów 4 prowadzone są
w Dziale Informacji zajęcia z obsługi komputerów dla seniorów. Obecnie cykl
„Mobilny Senior” składa się z 8 dwugodzinnych spotkań, na których osoby w wieku
50+ poznają podstawy obsługi komputera, edytorów tekstu oraz Internetu.
Dodatkowo dwa razy w miesiącu służymy pomocą w Centrum InformacyjnoEdukacyjnym „Senior w Opolu”.
Dział Informacji MBP prowadzi szeroką działalność edukacyjną: co roku organizowane
są szkolenia z okazji Tygodnia e-Książki we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki
czy też zajęcia przybliżające wykorzystanie z nowych technologii w bibliotece
przeznaczone dla nauczycieli-bibliotekarzy.
Pracownicy Działu służą pomocą pozostałym pracownikom biblioteki w nowoczesnym
promowaniu zbiorów i ich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.
Jako dopełnienie funkcji informacyjnej Działu Pracownicy publikują artykuły
do prasy fachowej oraz uczestniczą z referatami na konferencjach, przedstawiając
działania promujące czytelnictwo, zbiory i usługi biblioteczne.
Katarzyna Pawluk

29

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel. (77) 4423513
biblioteka@wsm.opole.pl
kierownik - Barbara Nogajska
tel. (77) 4423545
nogajskab@wsm.opole.pl

Istnienie Biblioteki PMWSZ w Opolu datuje się na 1 października 2003 roku. Kilka lat
temu (odbiór we wrześniu 2012 roku), Bibliotekę poddano gruntownemu remontowi
i modernizacji powiększając jednocześnie powierzchnię użytkową o czytelnię
z wolnym dostępem do zbiorów. Biblioteka (wypożyczalnia, czytelnia, magazyn
zbiorów) położona jest na terenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu w nowocześnie urządzonym skrzydle niedaleko Rektoratu.
Głównym priorytetem Biblioteki jest wspieranie rozwoju dydaktycznego Uczelni
poprzez zapewnienie studentom oraz kadrze dydaktycznej PMWSZ w Opolu dostępu
do zróżnicowanych i fachowych źródeł informacji wraz z kształtowaniem i
rozwijaniem kompetencji w zakresie wyszukiwania i zastosowania opracowań
bibliotecznych, poszerzania zainteresowań wraz z doskonaleniem kwalifikacji
zawodowych.

Na gromadzone zbiory składają się publikacje z zakresu medycyny ze szczególnym
naciskiem na dziedziny z zakresu fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa, dietetyki
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i kosmetologii, zdrowia publicznego oraz powiązanych z nimi nauk pokrewnych. Nie
brakuje tu również specjalistycznej psychologii, socjologii medycyny czy pedagogiki.
Centrum Informacji Naukowej oferuje dostęp do 45 stanowisk do pracy indywidualnej
lub też grupowej, 12 stanowisk komputerowych pod różnym kątem w zależności od
ich przeznaczenia, dostosowanych do pracy z czytelnikiem. Wśród nich znajduje się
10 stanowisk z dostępem do Internetu, baz specjalistycznych oraz odpłatną
możliwością jednostronnego czarno-białego wydruku, udostępnioną poprzez pocztę
internetową (w tym jedno z bezpłatnym dostępem do skanera). Pozostałe dwa
stanowiska podzielono pomiędzy udostępnianie prac dyplomowych w formie
elektronicznej oraz System ACADEMICA Biblioteki Narodowej - Cyfrowa
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych. Obie usługi dostępne są
tylko i wyłącznie dla studentów i pracowników PMWSZ w Opolu posiadających
aktywne konto biblioteczne. Ponadto na terenie biblioteki oprócz jednostronnego,
czarnobiałego ksera samoobsługowego umożliwiono czytelnikowi pracę na własnym
sprzęcie komputerowym z dostępem do WiFi - bezprzewodowego Internetu
działającego na terenie Instytucji.
Usługi informacyjne dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w godzinach
otwarcia Biblioteki i CIN:
Poniedziałek
8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek
8:00 - 19:00
Sobota
9:00 - 14:00

31

Dyżurni bibliotekarze służą użytkownikom czytelni pomocą w doborze publikacji
tematycznych, baz (nieograniczony dostęp na stanowiskach komputerowych czytelni)
jak i szkoleniem z ich obsługi. Dostęp do wszelkich informacji bibliograficznych,
zbiorów przeznaczonych do wypożyczenia oraz baz spoza terenu czytelni dostępne są
tylko dla pracowników i studentów PMWSZ w Opolu.
Dla tych ostatnich w ciągu roku akademickiego odbywają się liczne szkolenia
dotyczące źródeł elektronicznego udostępniania publikacji naukowych w postaci
cyfrowej w celu m.in. prawidłowego sporządzania piśmiennictwa.
Przykładowe kwerendy realizowane w 2018 r:
- Dziecko z cukrzycą w szkole,
- Jakość życia kobiet po przebytych operacjach ginekologicznych,
- wentylacja mechaniczna noworodka,
- Fizjoterapia oddechowa,
- Przygotowanie do porodu rodzinnego,
- Suplementy diety w okresie dojrzewania,
- Rola mezoterapii w kosmetologii.

Katalog Biblioteki MOL-Optivum oprócz ewidencji zbiorów, opracowania formalnego i
rzeczowego dokumentów umożliwia tworzenie własnego alfabetycznego i
rzeczowego katalogu wraz z kartotekami zagadnieniowymi.
Zintegrowany system OPAC oferuje również dostęp do na bieżąco modyfikowanej,
bazy bibliograficznej prac dyplomowych studentów Uczelni oraz bibliografii publikacji
pracowników dydaktycznych PMWSZ.
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Dostęp do podstawowych funkcji katalogu bibliotecznego oraz wielu innych aspektów
oferuje na bieżąco aktualizowana strona internetowa Biblioteki:
http://wsm.opole.pl/773/5116/aktualnosci-biblioteka.html
Wśród wielu pozycji menu szczególnym zainteresowaniem cieszy się Hidden
Automatic Navigator (w skrócie HAN) umożliwiający np. z komputerów domowych
wszystkim uprawnionym czytelnikom zarejestrowanym w Bibliotece i CIN PMWSZ
w Opolu dostęp do baz i platform Instytucji.
Jedną z nowości świadczoną na rzecz czytelników stanowi biuletyn informacyjny:
"Z Biblioteką na Ty". Krótko, bo zaledwie na czterech stronach, przybliża bieżące
wydarzenia, ofertę wydawniczą czy zachęca do wypróbowania aktualnych dostępów
testowych. Wydawnictwo jeszcze do końca zeszłego roku stanowiące integralną część
Biblioteki w wyniku rozbudowy uległo przeistoczeniu w niezależną jednostkę
organizacyjną.

Barbara Nogajska
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Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów

45-062 Opole, ul. Kościuszki 14
tel. 77 453 66 92, 77 454 12 40
informacja@pedagogiczna.pl
kierownik – Anna Zacłona, tel. 77 454 12 40, wew. 112
azaclona@rzpwe.opolskie.pl

Początki działalności informacyjno-bibliograficznej w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Opolu sięgają roku 1954, wtedy to bowiem 1 lutego w czytelni
uruchomiony został ośrodek informacyjno-bibliograficzny, którego zadaniem było
udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie i korespondencyjne oraz
sporządzanie bibliografii dla celów naukowych. W 1955 r. powstał dział Służby
Informacyjno-Bibliograficznej, składający się z czytelni i gabinetu informacyjnobibliograficznego. W 1962 r. powstał Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, który
istniał do 2003 r. W tym roku doszło do połączenia z Wydziałem Promocji Biblioteki i
powstał Wydział Informacji i Promocji 5. W 2013 r. nastąpiły kolejne zmiany w
strukturze organizacyjnej biblioteki, które doprowadziły do powstania Wydziału
Informacji i Bibliografii, natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r., w wyniku połączenia z
Wydziałem Udostępniania Zbiorów, powstał Wydział Informacji, Bibliografii i
Udostępniania Zbiorów 6. Pracami wydziału kieruje Anna Zacłona, w zespole pracuje
jeszcze 5 nauczycieli-bibliotekarzy oraz 2 magazynierki.
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów usytuowany jest na dwóch
piętrach w gmachu głównym biblioteki przy ul. Kościuszki 14. Na parterze znajduje się
wypożyczalnia, natomiast na pierwszym piętrze czytelnia, informatorium oraz sala
katalogowa. W informatorium znajduje się księgozbiór podręczny liczący ok. 2300
woluminów, który tworzą bibliografie (m. in. „Przewodnik Bibliograficzny”,
„Bibliografia Zawartości Czasopism”, „Polska Bibliografia Literacka”), słowniki,
encyklopedie, leksykony i inne wydawnictwa informacyjne. W sali katalogowej
znajduje się 12 stanowisk z dostępem do katalogu i baz bibliograficznych oraz
Internetu. W Czytelni znajduje się 14 miejsc dla czytelników, 4 stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu, w tym jedno przeznaczone do korzystania z
Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Wydział działa od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę
miesiąca w godzinach 8.00-15.00.

5

Zob. szerzej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu: historia i współczesność (1951-2011), red. A.
Zacłona, Opole 2011.
6
Od 1 września 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wchodzi w skład Regionalnego Zespołu
Placówek Wsparcia Edukacji.
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Wypożyczalnia PBW w Opolu (fot. K. Hermasz)

Wypożyczalnia PBW w Opolu (fot. K. Hermasz)

Czytelnia PBW w Opolu (fot. K. Hermasz)
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Czytelnia PBW w Opolu (fot. K. Hermasz)

Sala katalogowa PBW w Opolu (fot. K. Hermasz)

Usługi informacyjne świadczone są przez wszystkich pracowników Wydziału
Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów oraz przez pracowników 4 bibliotek
filialnych 7. „Usługi informacyjne to specyficzna dziedzina działalności, której
przedmiotem (towarem) jest informacja: wyselekcjonowana, zebrana, opracowana
i przedstawiona w określony sposób, dostarczona do użytkownika. Usługi
informacyjne dla potrzeb sektora badań i rozwoju oraz dla potrzeb edukacji i poprawy
jakości życia są skoncentrowane w bibliotekach i w pokrewnych placówkach
informacji jako ich działalność zasadnicza. Należy je rozumieć jako usługi informacyjne
w zakresie piśmiennictwa i wiedzy” 8. Koordynatorkami usług w zakresie szeroko
pojętej informacji bibliograficznej, bibliotecznej i rzeczowej są w Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu dwie osoby pracujące w informatorium (w tym
7
8

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu posiada filie w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie.
S. Kurek-Kokocińska, Usługi informacyjne, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 165.
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kierownik). W wydziale udziela się informacji ustnych, telefonicznych oraz pisemnych,
w tym drogą elektroniczną. Informacje udzielane są bezpłatnie na podstawie
warsztatu informacyjnego biblioteki wszystkim zainteresowanym osobom.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu jest biblioteką specjalną
o uniwersalnym księgozbiorze, gromadzi dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych oraz różnych dyscyplin objętych programami szkolnymi
i programami kształcenia nauczycieli, książki dotyczące metodyki nauczania
poszczególnych przedmiotów, literaturę związaną z reformą systemu edukacji
i materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz podręczniki szkolne
i akademickie. Duża część księgozbioru to dzieła z polskiej i powszechnej literatury
pięknej, publikacje ogólnoinformacyjne, książki naukowe i popularnonaukowe ze
wszystkich dziedzin wiedzy. Znaczny jest również zbiór czasopism z różnych dziedzin
wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki. W zbiorach czasopiśmienniczych
znajduje się wiele tytułów wydawanych w okresie przedwojennym. Szczególną
pieczołowitością otoczona jest znajdująca się w bibliotece kolekcja starodruków (111)
dotycząca szkolnictwa i pedagogiki.
Działalność biblioteki i profil jej zbiorów ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb
osób związanych zawodowo z oświatą i kształcących się. Ze zbiorów biblioteki
głównej i filii korzystać mogą nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli,
pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, ośrodków doskonalenia
nauczycieli, nauczyciele akademiccy, uczniowie szkół wszystkich typów, słuchacze
szkół pomaturalnych oraz studenci opolskich uczelni. Pracownicy Wydziału Informacji,
Bibliografii i Udostępniania Zbiorów pomagają użytkownikom biblioteki w doborze
literatury na określony temat, w sporządzaniu bibliografii załącznikowej i przypisów
bibliograficznych oraz opracowują zestawienia bibliograficzne na podstawie własnych
baz danych oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej. Kwerendy realizowane przez
wydział dotyczą przede wszystkim pedagogiki, szeroko pojętej edukacji oraz nauk
humanistycznych. W roku 2017 zrealizowano m. in. następujące kwerendy:
- Wpływ bajek telewizyjnych na agresję dzieci w wieku przedszkolnym;
- Czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym;
- Autyzm. Zespół Aspergera;
- Stres w zawodzie nauczyciela;
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu (70-lecie
szkoły);
- Praca z uczniem zdolnym.
Pracownicy Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów prowadzą lekcje
biblioteczne 9 dla wszystkich typów szkół, m. in. na następujące tematy:
- Komputerowe katalogi biblioteczne i bazy danych źródłem informacji i wiedzy;
9

Zob. szerzej A. Zacłona, Program przygotowania maturzystów do tworzenia bibliografii załącznikowej i
gromadzenia materiałów pomocniczych do prezentacji maturalnej na egzaminie ustnym z języka polskiego,
[w:] Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały z konferencji naukowej Kalisz
11-12 maja 2006 r., red. D. Wańka, Kalisz 2008, s. 59-65.
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- Zasady korzystania z zasobów PBW w Opolu, warsztat informacyjno-wyszukiwawczy;
- Metodyka sporządzania zestawień bibliograficznych;
- Metodyka tworzenia bibliografii załącznikowej;
- W morzu słów… Rodzaje słowników języka polskiego i ich zastosowanie;
- Techniki efektywnej nauki i skutecznego zapamiętywania 10.
Dla nauczycieli-bibliotekarzy prowadzone są szkolenia, warsztaty i konsultacje
indywidualne 11, np. „Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych i artykułów z
czasopism – metodyka pracy”. Pracownicy wydziału współorganizują i biorą czynny
udział w konferencjach branżowych, np. 27 września 2017 r. Iwona Kowalska i Anna
Zacłona, podczas IV Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych,
przedstawiły stan prac nad opracowywaną na bieżąco bibliografią „Oświata na Śląsku
Opolskim”. Ponadto prowadzone są szkolenia dla nauczycieli różnych typów szkół
dotyczące m. in. edukacyjnych zasobów bibliotek opolskich.
Uzupełnieniem usług bibliotecznych związanych z kompleksowym wspomaganiem
szkół i doskonaleniem nauczycieli 12 jest działalność ekspozycyjna. Wystawy
biblioteczne prezentowane są w wypożyczalni, czytelni i w holu bibliotecznym. Obok
wystaw nowości bibliotecznych, będących przede wszystkim informacją o zbiorach,
opracowywane są także wystawy tematyczne.
Biblioteka oferuje swoim użytkownikom także usługi komercyjne (płatne):
reprograficzne i digitalizacyjne (wykonywanie kopii dokumentów gromadzonych w
bibliotece na zamówienie czytelnika) 13. Dostęp do wszystkich usług oferowanych
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu możliwy jest online poprzez
stronę domową biblioteki www.pedagogiczna.pl. Zamieszczane są na niej wszystkie
aktualności i ogólne informacje dotyczące funkcjonowania instytucji (zakładki: „O
bibliotece”, „Filie”, „Wydarzenia”, „Wspomaganie szkół”, „Biblioterapia”, „Kontakt”)
oraz informacje dotyczące nowości książkowych i czasopism pedagogicznych. Przez
stronę internetową biblioteki użytkownicy mogą korzystać z katalogu bibliotecznego
(centralnego – obejmującego wszystkie zbiory biblioteczne, zbiorów audiowizualnych,
czasopism) oraz baz bibliograficznych.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu prowadzi zakrojoną na szeroką skalę
działalność bibliograficzną, która obejmuje tworzenie dwóch własnych baz
bibliograficznych oraz opracowywanie zestawień bibliograficznych, które publikowane
są na stronie internetowej biblioteki w czterech zakładkach: "Zestawienia
10

Pełna oferta lekcji bibliotecznych znajduje się na stronie internetowej biblioteki www.pedagogiczna.pl w
zakładce „Wspomaganie szkół”.
11
Pełna oferta szkoleń dla nauczycieli znajduje się na stronie internetowej biblioteki w zakładce „Wspomaganie
szkół”.
12
Zob. szerzej D. Kawoń-Noga, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu na rzecz szkoły, ucznia i
nauczyciela. Charakterystyka wybranych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych, [w:] Nauczyciel w bibliotece
pedagogicznej – klient wyróżniony, red. nauk. A. Fluda-Krokos i B. Janik, Kraków 2016, s. 98-110.
13
Pełna oferta usług komercyjnych wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej biblioteki w zakładce
„O bibliotece – usługi”.
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bibliograficzne", "Motywy literackie, motywy w kulturze", "Materiały repertuarowe",
"Adaptacje filmowe A-Z". Działalność ta stanowi jeden z podstawowych celów działań
biblioteki: budowanie nowoczesnego warsztatu informacyjnego pozwalającego na jak
najszybsze dotarcie do informacji naukowej.
Dostępne w Internecie elektroniczne bazy bibliograficzne tworzone przez
pracowników Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów to OMNIBUS
oraz Oświata na Śląsku Opolskim, które obejmują artykuły z czasopism i wydawnictw
ciągłych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. W 2015 r. podjęto decyzję o
wpisywaniu do bazy także wydawnictw zwartych i obecnie znaleźć w niej można 4,5
tys. opisów bibliograficznych pochodzących z książek. Opisy sporządzane są wyłącznie
z autopsji, której towarzyszy selekcja według wcześniej przyjętej koncepcji
merytorycznej. Opisy artykułów sporządzane są zgodnie z obowiązującymi normami.
Przy opracowaniu rzeczowym artykułów posługujemy się własnym systemem słów
kluczowych, charakteryzujących zawartość treściową bibliografowanego dokumentu,
często pochodzącymi z języka naturalnego, którym posługuje się większość
użytkowników biblioteki. Preferowane są jednak terminy naukowe. Słownik słów
kluczowych rozrasta się w bardzo szybkim tempie, bowiem niemal każdego dnia
dodawane są do niego nowe hasła, które pojawiają się w bibliografowanych
czasopismach i książkach, zanim jeszcze zostaną ujęte w encyklopediach czy
słownikach dziedzinowych.
Jak pisze Witold Sygocki wyszukiwanie informacji i poruszanie się po świecie
elektronicznych danych jest możliwością, a powoli staje się koniecznością wynikającą
ze zmian technologicznych jakich jesteśmy aktywnymi uczestnikami. Bazy
bibliograficzne udostępniane online są przeciwwagą dla drukowanych zestawień
bibliograficznych, które także informują poszukujących – nauczycieli, studentów,
pracowników naukowych, specjalistów danej dziedziny o publikacjach, które ukazały
się i są dostępne w tradycyjnej formie. Presja czasu, szybki dostęp do danych,
możliwość uzyskania nowych i zweryfikowania już posiadanych, oznacza w chwili
obecnej konieczność z korzystania z baz i zestawień dostępnych za pośrednictwem
stron www w tym celu utworzonych 14. "Bazy bibliograficzne to źródło
uporządkowanej i wyselekcjonowanej informacji, dostępnej w otoczeniu sieciowym.
Bazy są także źródłem wielu informacji wykraczających poza znajomo wyglądające
zestawienia bibliograficzne. To źródło informacji o dorobku naukowym, niestety
wybiórczym dla niektórych dziedzin. To narzędzia do wyszukiwania, selekcji i
zapisywania otrzymanych wyników" 15.
Chlubą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu jest OMNIBUS – baza
zawierająca ponad 101 tys. artykułów z różnych dziedzin wiedzy, pochodzących
również z wydawnictw, których nie odnotowuje Biblioteka Narodowa. Opisy
14

W. Sygocki, Bazy bibliograficzne – narzędzie gromadzenia i wyszukiwania informacji, [w:] Bibliografi@: źródłastandardy-zasoby, red. J. Franke, Warszawa 2013, s. 193-194.
15
Ibidem, s. 214.
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bibliograficzne pochodzą z ok. 450 tytułów czasopism, wydawnictw ciągłych oraz
zwartych, głównie z dziedziny pedagogiki, metodyki nauczania poszczególnych
przedmiotów, psychologii, socjologii, ale także z czasopism literackich, społecznokulturalnych, popularnonaukowych oraz bibliotekarskich. Jest to jeden z największych
w kraju elektronicznych zasobów informacji o zawartości czasopism dotyczący szeroko
pojętej edukacji, zawiera m. in. ponad 5400 rekordów ze słowem kluczowym "uczeń",
ok. 6000 rekordów dotyczących nauczyciela, a także ponad 2600 opisów
bibliograficznych z socjologii, ok. 5500 opisów dotyczących psychologii, ok. 1700
rekordów ze słowem kluczowym "sztuka", a także ponad 8000 rekordów dotyczących
literatury polskiej i ponad 3200 recenzji (przede wszystkim literackich i filmowych).
Ponadto w bazie można znaleźć blisko 6800 konspektów. Baza OMNIBUS powiększana
jest codziennie o kolejne opisy bibliograficzne, pochodzące z ok. 100 tytułów
czasopism, które prenumerowane są obecnie w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Opolu. W 2017 r. baza została powiększona o ponad 8 tys. opisów (w
tym o 1880 opisów ze 141 wydawnictw zwartych). Obecnie bazę OMNIBUS tworzą
dwie osoby.
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu od 2000 roku tworzona jest
specjalistyczna bibliografia oświaty regionu opolskiego 16. Obecnie liczy ona blisko 8,5
tysiąca opisów bibliograficznych. Zasadniczą przyczyną podjęcia prac bibliograficznych
było rosnące zapotrzebowanie użytkowników na informacje dotyczące oświaty na
Śląsku Opolskim. Byli i są nimi m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego,
częściej jednak studenci studiów pedagogicznych, którzy przygotowują referaty, a
niejednokrotnie także magisteria poświęcone historii oświaty, opracowując np.
monografie szkół i innych instytucji oświatowych. Poszukują oni także informacji
dotyczących różnych form działalności oświatowej i wychowawczej na Opolszczyźnie
oraz aktywności twórczej nauczycieli – zarówno twórczości artystycznej, jak
proponowanych przez nich rozwiązań metodycznych (scenariusze lekcyjne czy
programy autorskie). Jest też grupa użytkowników poszukujących informacji
niemożliwych do zdobycia w bibliografiach ogólnopolskich, a nawet w regionalnych.
To nauczyciele. Sięgając do naszej bibliografii poszukują oni materiałów na temat
własnej szkoły i jej wizerunku, odnajdują informacje o autorskich programach
nauczania opracowanych w województwie. Poszukują również danych o twórczości
nauczycieli. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo dotyczące historii i organizacji
szkolnictwa na Opolszczyźnie (publicznego i niepublicznego), materiały na temat
polityki oświatowej na Śląsku Opolskim i to zarówno współczesnej, jak i przed rokiem
1945. Zawiera też materiały związane z problematyką placówek oświatowowychowawczych. W bibliografii znaleźć można opracowania dotyczące zagadnień
regionalizmu zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, informacje, które
przydatne mogą być przy przygotowywaniu programów edukacji regionalnej na Śląsku
Opolskim, a także wiadomości o już wdrożonych w opolskich szkołach rozwiązaniach
dydaktycznych.
16

Zob. szerzej I. Kowalska, Bibliografia Oświata na Śląsku Opolskim, [w:] Biblioteki pedagogiczne..., s. 75-80.

40

Udokumentowane są też informacje na temat nauczycieli. Chodzi o dane dotyczące
konkretnych postaci (biografie i dorobek dydaktyczny, artystyczny czy naukowy), a
także sprawy ogólniejsze – kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie
wyszukiwane i gromadzone są informacje bibliograficzne związane z uczniami.
Uwzględniane są ich indywidualne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i
konkursach. Pomijane są natomiast informacje o przebiegu imprez okolicznościowych
związanych ze stałymi punktami w kalendarzu oświatowym, takimi jak: rozpoczęcie i
zakończenie roku szkolnego, ferie zimowe i letnie, okresowo powtarzające się
aktualności, krótkie zapowiedzi imprez oraz materiały okolicznościowe bez istotnej
wartości informacyjnej.
W 2011 roku wydany został pierwszy tom bibliografii "Oświata na Śląsku Opolskim.
Bibliografia w wyborze za lata 2005-2010" 17, liczący 1664 opisy bibliograficzne. W
2016 roku opracowany został i przygotowany do druku kolejny tom wydawnictwa,
obejmujący lata 2000-2004. Publikacja została przygotowana przez Iwonę Kowalską i
Annę Zacłonę. Zakres, układ i metoda bibliografii pozostał niezmieniony w stosunku
do pierwszego tomu. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo związane tematycznie z
województwem opolskim. Obejmuje ona wydawnictwa zwarte oraz artykuły
zamieszczane w czasopismach nie objętych bibliografią narodową ani regionalną,
artykuły z dzienników lokalnych, gazet miejskich i samorządowych, z czasopism i
wydawnictw ciągłych o zasięgu regionalnym (np.: "Nowa Trybuna Opolska", "Gazeta
Brzeska", "Kalendarz Głubczycki", "Kluczborski Kurier Samorządowy", "Modelowe
Nauczanie", "Nowy Biuletyn Szkolny", "Nowiny Nyskie", "Gazeta Ziemi
Namysłowskiej") i ogólnokrajowym (np.: "Edukacja Medialna", "Guliwer", "Język
Polski w Szkole-Gimnazjum", "Nowa Szkoła", "Polonistyka", "Przyroda i Człowiek",
"Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", "Życie Szkoły"). Bibliografia rejestruje również
kilka wydawnictw dźwiękowych. Opisy bibliograficzne zawierają krótkie adnotacje,
charakteryzujące tematykę opisywanego tekstu. Zasięgiem bibliografia obejmuje
województwo opolskie. Zakres bibliografii jest zawężony w stosunku do całości
problematyki oświatowej i szkolnej – pominięte jest szkolnictwo wyższe.
Całość materiału podzielono na dwadzieścia działów głównych, w tym trzy poddziały
dotyczące problematyki pedeutologicznej. Można wymienić tu m. in. takie działy jak:
historia oświaty, polityka oświatowa, rankingi szkół, placówki oświatowowychowawcze, szkolnictwo niepubliczne, formy i metody nauczania, zajęcia
pozalekcyjne, organizacja życia szkolnego, innowacje i eksperymenty prowadzone w
szkołach, biografie i publikacje nauczycieli oraz dział dotyczący ucznia. Wykaz
bibliografii, liczącej 2779 opisów bibliograficznych, uzupełniają indeksy autorski,
geograficzny i przedmiotowy, a także wykaz najczęściej używanych skrótów i wykaz
czasopism. W latach 2018-2019 zostaną podjęte prace nad przygotowaniem trzeciego
tomu bibliografii oświaty na Śląsku Opolskim za okres 2011-2015.
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Kolejnym wycinkiem pracy bibliograficznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Opolu są zestawienia bibliograficzne opracowywane przez pracowników biblioteki
głównej i filii, przy szczególnym udziale pracowników Wydziału Informacji, Bibliografii i
Udostępniania Zbiorów, które zamieszczane są na stronie internetowej biblioteki.
Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji ok. 190 zestawień bibliograficznych
poświęconych w znacznej części pracy szkoły i zagadnieniom związanym z szeroko
pojętą pedagogiką. Nadmienić należy, iż bibliografie te sporządzane są w większości
nie tylko na podstawie własnych baz danych, ale także na podstawie bibliografii
narodowej: "Przewodnika Bibliograficznego" oraz "Bibliografii Zawartości Czasopism",
a także innych bibliografii (np. "Polskiej Bibliografii Literackiej") i katalogów
bibliotecznych. Materiały te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem użytkowników
biblioteki, świadczy o tym liczba odsłon – ponad 89 tys. w 2017 r. Do
najpopularniejszych tematów należą: "Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym" (blisko
20 tys. odsłon), "Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole" (ponad 15 tys. odsłon),
"Uzależnienie od komputera i Internetu" (ponad 14,5 tys. odsłon), "Starość. Ludzie
starzy. Gerontologia. Geriatria" (ok. 13,5 tys. odsłon). Szczególnie cennym rodzajem
zestawień są bibliografie osobowe (podmiotowo-przedmiotowe), np. "Aleksander
hrabia Fredro", "Krzysztof Kamil Baczyński", "Witold Gomrowicz", „Stefan Żeromski“,
„Tomasz Różycki“. Praktyką jest sporządzanie zestawień bibliograficznych, które
związane są z tematyką organizowanych przez bibliotekę konferencji naukowych i
metodycznych, np. związanych z biblioterapią 18 i arteterapią 19. Pracownicy biblioteki
publikują bibliografie na łamach czasopism metodycznych i pedagogicznych, np. w
"Nowej Szkole", "Wychowawcy", "Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych",
"Świetlicy w Szkole" 20, ponadto w 2016 r. brali udział w tworzeniu „Słownika
pracowników książki polskiej“ zamieszczając w nim biogramy byłych dyrektorek
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu Kamili Wartanowicz 21 i Jolanty Anny
Kasprowicz 22.
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A. Zacłona, Biblioterapia w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu: bibliografia, "Modelowe
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"Modelowe Nauczanie" 2014, nr 1, s. 87-96; eadem, Choreoterapia w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Opolu: bibliografia w wyborze, "Modelowe Nauczanie" 2014, nr 1, s. 97-99; M. Matkowska,
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Wydział Informacji, Bibliografii i Udostepniania Zbiorów tworzy również bibliografię
materiałów repertuarowych, która jest na bieżąco rozbudowywana i aktualizowana.
Składa się obecnie z 27 zestawień obejmujących scenariusze różnych uroczystości
szkolnych, inscenizacji, apeli, montaży itp. Obejmuje ona takie hasła, jak: andrzejki,
Boże Narodzenie, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień
Matki, Dzień Nauczyciela, Dzień Ojca, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Ziemi, Jan Paweł
II, karnawał, Konstytucja 3 Maja, mikołajki, Nowy Rok, pierwszy dzień wiosny,
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Niepodległości, walentynki,
Wielkanoc, Zaduszki, a także takie zagadnienia jak: ekologia, jesień, zbrodnia katyńska
czy zdrowie.
Szczególnie ważnym aspektem pracy bibliograficznej Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Opolu jest, publikowana od 2012 roku na stronie internetowej
biblioteki, unikatowa w skali kraju, na bieżąco aktualizowana, bibliografia "Motywy
literackie, motywy w kulturze", która w 2017 roku powiększona została o 90 nowych
haseł i miała ponad 103 tys. odsłon. Bibliografia wykazywana jest przez Bibliotekę
Narodową w zakładce „Bibliografia bibliologiczna“ w „Wykazie polskich bibliografii nie
opublikowanych“. Użytkownicy biblioteki dysponują obecnie ok. 480 zestawieniami
bibliograficznymi dotyczącymi różnych motywów w kulturze, zarówno motywów
literackich, jak również filmowych czy motywów w sztuce. Jest to bibliografia
pomocna dla uczniów, szczególnie maturzystów przygotowujących się do prezentacji
ustnej z języka polskiego, jak również dla nauczycieli i studentów. W bibliografii, której
hasła ułożone są w porządku alfabetycznym, znależć można dokumenty dotyczące
różnorodnych tematów, takich jak np.: alkohol, architektura, ciało, cnota, cisza,
dziecko, erotyzm, karczma, katedra, kicz, podróż, przyjaźń, smok, szaleństwo, śmierć,
taniec, uczta, wesele, zazdrość, zbrodnia, żniwa. W przygotowaniu są następne
zestawienia bibliograficzne dotyczące m. in. takich zagadnień jak: balet, detektyw,
mowa ezopowa, nekrolog.
Podsumowując zaznaczyć należy, iż działalność informacyjno-bibliograficzna
prowadzona przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu jest bardzo rozległa i
zróżnicowana. Według Zbigniewa Żmigrodzkiego prace bibliograficzne i wynikające z
nich opracowania (spisy, przeglądy, monografie) służą upowszechnianiu wiedzy oraz
zaspokajają różnorodne oczekiwania czytelnicze, łącząc się z działalnością
dydaktyczno-wychowawczą 23. Bibliografia zarówno w wymiarze naukowym, jak i
praktycznym ma długą i chlubną tradycję. Zdaniem Jadwigi Woźniak-Kasperek "Czasy,
w których żyjemy, wbrem pozorom nie tylko nie zagrażają dalszemu rozwojowi
bibliografii, ale wspomagają lub mogą wspomóc dalszy wzrost jej znaczenia i wartości
historyczno-informacyjnej. Im więcej informacji krąży wokół nas, tym bardziej rośnie
znaczenie ładu i komfortu informacyjnego, w tym bibliograficznego" 24.
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kierownik – Hanna Jamry
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Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu został utworzony w sierpniu 1960 roku. W 2012 r. dział poszerzył swoje
zadania o promocję zbiorów i działań biblioteki i w strukturze biblioteki funkcjonuje
pod nazwą Dział Informacji, Bibliografii i Promocji (DIBP). Pracami działu kieruje
Hanna Jamry, w zespole pracuje jeszcze 4 pracowników.
Od 1999 r. dwupoziomowe Informatorium usytuowane jest na drugim piętrze
w gmachu głównym biblioteki przy ul. Piastowskiej 18. Drugi poziom Informatorium
zajmują pomieszczenia magazynowe. W Informatorium znajduje się księgozbiór
liczący ok. 10 000 woluminów, 5 stanowisk z dostępem do Internetu (w tym jedno do
pracy naukowej z drukarką i skanerem), dwa stanowiska z dostępem do katalogu i baz
bibliograficznych oraz czytelnia z 12 miejscami dla czytelników. Informatorium działa
w godzinach otwarcia biblioteki od poniedziałku do piątku 9.00–20.00, w soboty 9.0015.30.

Księgozbiór podręczny działu tworzą bibliografie, słowniki, encyklopedie, monografie,
wydawnictwa informacyjne itp. z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych.
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Dużą część księgozbioru stanowią pozycje z zakresu prawa, bowiem w Dziale IBP od
10 lat funkcjonuje Punkt Informacji Prawnej prowadzony przez wolontariuszy –
studentów Wydziału Prawa i Administracji UO.
Usługi informacyjne świadczone są przez wszystkie agendy Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Opolu (Czytelnię Główną, Wypożyczalnię Zbiorów Naukowych, Oddział
Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych, Bibliotekę Obcojęzyczną, Bibliotekę Austriacką,
Bibliotekę Muzyczną). Koordynatorem usług w zakresie szeroko pojętej informacji
bibliograficznej, bibliotecznej i faktograficznej jest Dział Informacji, Bibliografii i
Promocji. W Dziale IBP realizowane są kwerendy specjalistyczne: ustne, telefoniczne,
pisemne oraz drogą mailową. Informacji udzielają pracownicy DIBP w oparciu o
warsztat informacyjny funkcjonujący na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
Użytkownikom zapewnia się dostęp on-line w sieci lokalnej i Internecie do własnych
baz danych i pozyskiwanych z zewnątrz. Bezpośrednio z usług działu mogą korzystać
użytkownicy biblioteki legitymujący się ważną kartą czytelnika oraz użytkownicy z
Polski i zagranicy przy pomocy poczty elektronicznej i telefonicznie. Pracownicy działu
udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficznych. Pomagają
użytkownikom w doborze literatury na wybrany temat, w sporządzaniu bibliografii
załącznikowej i przypisów bibliograficznych, także przygotowują zestawienia
bibliograficzne sporządzane na podstawie własnych źródeł informacji. Kwerendy
realizowane przez dział dotyczą głównie nauk humanistycznych i społecznych, a w
szczególności informacji o regionie opolskim.
Przykładowe kwerendy pisemne realizowane w 2017 r.:
- Problemy interdyscyplinarne kobiet ofiar gwałtu,
- Monografia Michałowa gm. Olszanka,
- Różnice i podobieństwa w percepcji sytuacji rodzinnych w biografiach dorosłych
rodzeństw,
- Czasopisma na Górnym Śląsku do 1933 r.,
- Ukraińskie Stowarzyszenie Artystyczne „Spokij” 1928-1938,
- Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu w latach 1992-2000,
- Historia lotniska w Polskiej Nowej Wsi,
- Życie codzienne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950.
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Usługi świadczone w Informatorium są bezpłatne, oprócz odbitek kserograficznych
oraz wydruków komputerowych.
Dział IBP prowadzi wiele form usług informacji zbiorowej wiążących się z takimi
obszarami działalności jak: promocja, public relations, marketing, m.in. opracowuje
scenariusze i przygotowuje graficznie wystawy okolicznościowe, plakaty, ulotki,
zakładki informujące o bibliotece i imprezach bibliotecznych (np. wydawana co
miesiąc ulotka „Zapisz w kalendarzu”
), uzupełnia informacje
na tablicy ledowej (umieszczonej na fasadzie budynku biblioteki), nawiązuje kontakty
z mediami (audycje radiowe i telewizyjne), redaguje comiesięczną wkładkę „Między
Książkami” do „Nowej Trybuny Opolskiej”, w której zamieszczane są najważniejsze
wydarzenia
w bibliotece i promowane nowe nabytki do
zbiorów. Promowane są także działania biblioteczne w mediach społecznościowych
(m.in. filmy zamieszczane na Facebooku:
https://www.facebook.com/wbpopole/videos/1752839184775398/ ) itd.
Pracownicy działu promują opolską literaturę przygotowując spotkania autorskie,
promocje opolskich nowości wydawniczych, wystawy, jubileusze pisarzy,
przedsięwzięcia wydawnicze. Dział IBP jest organizatorem cyklicznych spotkań ludzi
pióra związanych z regionem. W maju tego roku odbędzie się kolejne, dziewiąte już,
Forum Opolskich Środowisk Literackich. Coroczne spotkania zapraszają do wędrówek
literackich i metaliterackich. Dotychczasowe fora były poświęcone m.in.:
powojennemu życiu literackiemu na Śląsku Opolskim, promocji opolskiej literatury,
debiutom literackim, reportażowi, Janowi Goczołowi, literackim pokoleniom. 25

25

Jamry Hanna, Michalak Kordian, Forum Opolskich Środowisk Literackich „Wokół opolskiej literatury”,
„Bibliotekarz Opolski” 2016, nr 2, s. 10-14. http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo162.pdf
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Dział IBP redaguje stronę www biblioteki, z której możliwy jest dostęp do katalogów,
bazy regionalnej „Bibliografia Województwa Opolskiego” oraz baz zewnętrznych, a
także Opolskiej Biblioteki Cyfrowej i linków z przydatnymi adresami innych bibliotek
oraz instytucji. Zakładka „Bazy”

http://wbp.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=54

umożliwia przeszukiwanie kilkudziesięciu katalogów centralnych, baz
bibliograficznych i tekstowych, zarówno ogólnych jak i dziedzinowych. W ten sposób
witryna biblioteki umożliwia użytkownikom samodzielne zlokalizowanie potrzebnej
informacji. Zakładka „Linki” prowadzi użytkownika do konkretnych adresów: bibliotek
w Polsce, katalogów elektronicznych, bibliotek cyfrowych, urzędów i instytucji o
charakterze wojewódzkim i in.
Z nałożonego ustawowo obowiązku prowadzenia przez biblioteki publiczne stopnia
wojewódzkiego i powiatowego bibliografii regionalnych Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu wywiązuje się wydając od 1980 roku roczniki Bibliografii
Województwa Opolskiego (1980-1990), a jednocześnie prowadząc od 1988 roku bazę
„Bibliografia Województwa Opolskiego”. Pełniąc także zadania biblioteki powiatowej
dla powiatu ziemskiego opolskiego WBP publikuje bieżące roczniki Bibliografii
Powiatu Ziemskiego Opolskiego (od 1999-; ostatni rocznik 2015). Roczniki są
dostępne w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Baza Bibliografia Województwa Opolskiego (1988-)

http://sowa.wbp.opole.pl/sowacgi.php?KatID=1

Najstarsza i największa baza bibliograficzna dotycząca województwa opolskiego jest
kontynuacją bibliografii, która ukazywała się w formie książkowej obejmującej lata
1980-1990 (roczniki są dostępne w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej)
http://obc.opole.pl/dlibra

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią
funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje
materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich
fragmenty, mapy itp. Zakres bazy jest wszechstronny – obejmuje materiały
z wszystkich dziedzin wiedzy dotyczące w swej treści województwa opolskiego. Zasięg
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terytorialny ograniczony jest do wydawnictw ukazujących się w Polsce. Czynnikiem
decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.
Czytelnicy mogą dotrzeć do potrzebnych informacji poprzez zapytanie proste
i wyszukiwanie zaawansowane z wykorzystaniem indeksów: autorskiego, tytułowego,
tematycznego i tytułowego czasopism oraz zawężać wyniki przez zastosowanie
wyszukiwań fasetowych. Pod koniec 2017 r. baza zawierała ponad 84 000 rekordów.
Baza tworzona jest w formacie MARC 21, od 2018 r. zastosowano nowe narzędzie
wyszukiwawcze – deskryptory.
Ponadto w dziale tworzona jest baza ogólna Kartoteka zagadnieniowa dostępna
w wewnętrznej sieci biblioteki, systematycznie uzupełniana nowymi opisami
bibliograficznymi z prasy bieżącej prenumerowanej w WBP i z wydawnictw zwartych
zakupionych do Działu IBP, dzięki czemu użytkownik może otrzymać materiały
źródłowe na miejscu.
W Informatorium można skorzystać z bazy komercyjnej – Systemu Informacji
Prawnej LEGALIS (zawierającego bazę aktów prawnych oraz modułów
komentarzowych wykupionych przez bibliotekę: prawo pracy, prawo administracyjne,
postępowanie cywilne, prawo cywilne, postępowanie karne, prawo karne, prawo
rodzinne).
Z innych form informacji zbiorowej realizowanej w dziale na uwagę zasługują lekcje
biblioteczne prowadzone dla uczniów opolskich szkół. W ofercie są nie tylko tematy
stricte biblioteczne np. sporządzanie bibliografii załącznikowej i przypisów, źródła
informacji, ale cały cykl lekcji realioznawczych dotyczących krajów anglojęzycznych
prowadzonych w języku angielskim (I love London, American tour, The English Year, I
love Antipodes, Tales of Terror, Agatha Christie, J.R.R. Tolkien, Sir Arthur Conan
Doyle, J.R.R. Tolkien i in.)
Dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych Dział IBP prowadzi szkolenia z działalności
informacyjnej i promocji oraz indywidualne spotkania przywarsztatowe dotyczące
regionalnej bazy bibliograficznej. Pracownicy przygotowują również materiały
metodyczne. W 2017 roku opracowany został praktyczny poradnik „Działalność
informacyjna w bibliotekach publicznych województwa opolskiego”.
Przewodnik adresowany jest do pracowników organizujących i prowadzących
warsztaty informacyjne w bibliotekach publicznych województwa opolskiego oraz dla
osób początkujących w zawodzie bibliotekarza. W publikacji więcej miejsca
poświęcono praktycznym działaniom dotyczącym przyjmowania i zapisywania
kwerend, internetowym źródłom informacji, narzędziom i metodom wyszukiwania
informacji, regionalnemu warsztatowi informacji oraz nowym zasadom sporządzania
bibliografii załącznikowej i przypisów.
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Biblioteka od ponad 60 lat prowadzi działalność wydawniczą. W Dziale IBP
przygotowano wiele informatorów i poradników bibliograficznych. Ostatnie
publikacje związane były ze środowiskiem literackim Opolszczyzny i zaowocowały
serią „Wokół Opolskiej Literatury” m.in. biobibliograficznym informatorem „Pisarze
opolscy”. Dział IBP udziela informacji na temat publikacji (tylko tu można przejrzeć
wydania archiwalne), ponadto prowadzi sprzedaż wydawnictw własnych biblioteki.

Pracownicy IBP przygotowują materiały i artykuły do „Bibliotekarza Opolskiego”,
m.in. stałe rubryki: „Nowości o Śląsku Opolskim”, „Opolanie – jacy są… Rozmowy z
twórcami opolskiej kultury” oraz kalendaria: „Historia biblioteki w datach”,
„Kalendarz rocznic i wydarzeń” zamieszczane na stronie biblioteki.
Hanna Jamry
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