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9.30-9.45  

dr Karol Makles, Dyrektor Kierunku architektura informacji, informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji 

Sesja I. Użytkownicy informacji  
wobec wyzwań współczesności 

Prowadzenie: dr Anna Seweryn, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 

9.45-10.00  

mgr Natalia Wilczek 

Przeciążenie informacją a jej organizacja i selekcja (wybrane aspekty) 

W 2020 r. każdego dnia ludzkość tworzy 2,5 kwintyliona bajtów danych. Ludzki mózg 
codziennie otrzymuje średnio 34 GB informacji. Użytkownik informacji musi zmierzyć się 
z przeciążeniem informacją, ale także odpowiednią jej selekcją (zwłaszcza w czasach 
powszechnego analfabetyzmu naukowego i postprawdy, gdzie dezinformacja i fake 
newsy są stale obecne), a także jej hierarchizacją, gdyż w Internecie 2.0 każdy może 
tworzyć informację, chociaż nie każdy powinien. Niniejszy artykuł podejmuje wybrane 
aspekty związane z nadmiarem informacji oraz sposobami jej organizacji i selekcji. 



10.00-10.15  

mgr Dominika Panek, Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku” 

Rola nauczyciela bibliotekarza 
w profilaktyce przeciążenia informacyjnego uczniów 

W ramach wystąpienia wyjaśnię, czym jest przeciążenie informacyjne. Omówię zjawisko 
stresu informacyjnego oraz jego konsekwencje dla uczniów. Wypunktuję, w jaki sposób 
nauczyciel bibliotekarz może przeciwdziałać skutkom stresu informacyjnego. Co ważne, 
nie będę negowała potencjału edukacyjnego związanego z TI. Rolą bibliotekarza nie jest 
ograniczanie dostępu do technologii informacyjnej, ale edukowanie w zakresie tego, jak 
z niej korzystać, aby się intelektualnie rozwijać, ograniczając przy tym stres informacyjny. 

10.15-10.30  

mgr Sandra Adamczyk, Oddział Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach-Ligocie 

„Pogotowie biblioteczne” Oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie: 
sposób na obsługę czytelników i udostępnianie zbiorów w czasach zarazy 

Do połowy marca 2020 r., a więc do czasu wprowadzania kolejnych obostrzeń związanych 
z rozwijającą się na terenie Polski epidemią wirusa SARS CoV-2, działalność Oddziału 
Biblioteki Głównej SUM w Katowicach-Ligocie koncentrowała się na tradycyjnie pojętej 
działalności bibliotecznej. Rozwijana była coraz mocniej spersonalizowana obsługa 
czytelników w wypożyczalni, czytelniach oraz pokojach pracy grupowej i indywidualnej, 
w pełnym kontakcie czytelnika z bibliotekarzem. Po zawieszeniu działalności, w ramach 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wszystkich 
wypożyczalni oraz czytelni Bibliotek SUM w dniu 16.03.2020 r., Oddział stanął przed 
problemem pozostawienia studentów bez potrzebnych w nowym semestrze 
podręczników oraz bez wystarczającej pomocy przy pisaniu prac licencjackich, 
magisterskich czy artykułów. W tej sytuacji zespół Oddziału podjął szybką decyzję  
o uruchomieniu „Pogotowia bibliotecznego” – programu adresowanego głównie do 
studentów wydziałów, którzy najczęściej odwiedzali tę bibliotekę: Wydziału Nauk 
Medycznych w Katowicach oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. „Pogotowie 
biblioteczne” ruszyło już 18.03.2020 r. i – ze względu na dużą popularność – jest 
kontynuowane. Całą dotychczasową działalność Oddziału – udostępnianie materiałów 
bibliotecznych, doradztwo w zakresie poszukiwania materiałów do pisana różnego 
rodzaju prac, pomoc w obsłudze konta bibliotecznego czy usługi zdalnej pracy – 
przeniesiono do Internetu: kontakt ze studentami przebiega zasadniczo za pomocą 
komunikatora Messenger oraz poprzez pocztę elektroniczną, przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu. 
  



10.30-10.45  

Sandra Micuła, studentka III3 roku architektury informacji, Instytut Nauk  
o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie  

Studentki i Studenci kierunków artystycznych i ich rozwój 
podczas pandemii COVID-19 – raport z badania ankietowego 

Celem wystąpienia jest zreferowanie raportu z badania ankietowego ujawniającego 
stopień satysfakcji osób studiujących w Polsce w obliczu koronawirusa, skupiając się na 
uczelniach artystycznych. Sektor kreatywny – jako jeden z napędzających gospodarkę – 
stanowi pole badawcze do zagłębienia, dając możliwość skonfrontowania swoich 
wyobrażeń ze stanem faktycznym. W prezentacji miejscami wykorzystano określony 
rodzaj wykresu w celu zobrazowania danych w sposób adekwatny do postawionego 
pytania w ankiecie. Tematyka dotyczy obszarów oceny strony internetowej uczęszczanej 
uczelni, jakości studiowania w niestandardowej sytuacji oraz potencjalnej zmiany 
pespektywy zawodowej. Odpowiedzi na pytania respondentów zostały poddane 
indywidualnej analizie, a następnie wyciągnięto z nich wnioski – odwołując się zarówno 
do pojedynczych wypowiedzi, jak i formułując zbiorcze podsumowania. 

10.45-11.00  

Patrycja Lewandowska, studentka II3 roku architektury informacji, Instytut Nauk 
o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie 

Wyzwanie XXI wieku, czyli jak organizować informacje w Internecie 

Referat ma charakter ogólnej refleksji nad zjawiskiem nadmiaru informacji  
i organizowania jej w środowisku cyfrowym. Zawierają się w nim podstawowe pojęcia 
związane z organizowaniem treści. Celem referatu jest przeanalizowanie etapów 
organizowania informacji w serwisach WWW oraz zasygnalizowanie, że wzrost 
publikacji i nowe technologie wymagają od ludzi zdolności organizowania – staje się to 
nieodłącznym elementem w życiu każdego człowieka. Wystąpienie składać się będzie  
z czterech części. W części pierwszej przybliżę zasadę organizowania LATCH opracowaną 
przez Richarda Saula Wurmana, która ma zastosowanie do prawie każdego 
przedsięwzięcia związanego z organizowaniem danych. Spróbuję również pokazać 
wykorzystanie tej metody na przykładach istniejących stron internetowych. Następnie 
opiszę trzy podstawowe struktury organizacyjne – taksonomię, model zorganizowany 
bazodanowo i hipertekst. W części trzeciej scharakteryzuję systemy nawigacji  
i wyszukiwania, które umożliwiają swobodne przeglądanie wszystkich elementów na 
stronie WWW. W części ostatniej przybliżę istotę badań nad użytkownikami informacji. 

11.00-11.15  

Dyskusja 

11.15-11.30   

Przerwa 



Sesja II. Dostęp do informacji i wiedzy 
w dobie mediów społecznościowych 

Prowadzenie: Alicja Jędrzejczyk, studentka III3 roku architektury informacji, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Koło Naukowe 
Infologów, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

11.30-11.45  

Angelika Głowacka, studentka II2 roku architektury informacji, Instytut 
Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Studenckie 
Koło Naukowe Architektury Informacji SPEKTRUM 

Facebook – współczesną tablicą ogłoszeniową? 

Przed „dobą Internetu” wyszukiwaliśmy informacje w książkach, czasopismach  
i gazetach, przesiadując długie godziny w bibliotekach. W domu pytaliśmy osoby starsze 
od siebie o ważne dla nas kwestie związane z otaczającą nas rzeczywistością. Dziś 
wszystkie informacje mamy na kliknięcie, wpisując pytanie w Google, kształcąc się na 
Wikipedii oraz pytając innych „znawców” w mediach społecznościowych. W Polsce 
największym takim medium jest Facebook. Gdy poszukujemy odpowiedzi, możemy 
zapytać znajomych na swojej tablicy, czy nie znają odpowiedzi. Bystrzejsi dołączą do 
profilowanych grup, gdzie otrzymają potrzebne wsparcie wśród „ekspertów”. Nasuwa się 
zatem istotne pytanie: czy wiedza zdobyta poprzez Facebook jest wystarczająca dla 
użytkowników sieci?. 

11.45-12.00  

Jolanta Kokoszka, studentka I2 roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; słuchaczka studiów 
podyplomowych bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni, Centrum Badań  
i Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Koło Naukowe Infologów, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Memy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki  
w opinii użytkowników sieci 

Omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego od 5 do 9 maja 2020 r. 
wśród 178 członków trzech grup na Facebooku: Sekcja Estetyczna, Dictator of good 
taste i Jak będzie na płótnie? Celem przeprowadzonej kwerendy było zanalizowanie 
znajomości wśród internautów dwóch stron na Facebooku – Classical Art Memes oraz 
Sztuczne Fiołki. Pytania zawarte w ankiecie miały na celu określenie, jak często 
użytkownicy odwiedzają stronę, komentują treści, udostępniają posty publikowane na 
stronach, ale również czy identyfikują autorów obrazów oraz jak oceniają treści na 
stronach. Przeprowadzone badanie miało również wskazać zainteresowanie 
internautów memami oraz udzielić odpowiedzi na kluczowe dla badania pytania – jaki 
jest odbiór memów opracowanych na podstawie dzieł sztuki? a tym samym: czy mogą 
się one stać elementem edukacji artystycznej? 



12.00-12.15  

Zuzanna Poloczek, studentka I2 roku produkcji medialnej, Instytut Nauk  
o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie 

Instagram – pośrednik w przekazywaniu wiedzy 

Analizie poddano cztery wybrane profile portalu społecznościowego Instagram: 
@inkluzywnamowa, @wszechnica_internetowa, @najlepszy.czas, @prawodozdrowia. 
Celem badania było przedstawienie możliwości zdobywania wiedzy poprzez media 
społecznościowe. Przybliżono pojęcie social mediów oraz działanie platformy Instagram. 
Następnie scharakteryzowano, zanalizowano i porównano intagramowe profile, by 
ukazać różnorodne sposoby przekazywania informacji na tematy dotyczące kobiet, 
społeczności LGBT+, polityki oraz przepisów prawa. W zakończeniu prezentacji zwrócono 
uwagę na skuteczność mediów społecznościowych w procesie budowania świadomości 
społeczeństwa oraz poszerzania jego wiedzy w łatwo dostępny sposób. 

12.15-12.30  

Maria Danel, studentka III3 roku zarządzania informacją i publikowania 
cyfrowego, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie 

Przekazywanie historii za pomocą danych 

Storytelling towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. To dzięki historiom, 
przekazywanym na początku ustnie, utrwaliły się legendy i mity, które pomagały 
kształtować społeczeństwa. Z opowiadanymi historiami spotykamy się nieustannie od 
najmłodszych lat. Kształtujemy nasze postawy, system wartości i moralność na 
przypowieściach i bajkach, które poruszają nasze emocje. Opowieści te dotyczą ludzi, 
relacji i wydarzeń. Bardzo rzadko zdarza się, by dotyczyły one liczb. Żyjemy w czasach 
dominacji danych i stajemy przed wyzwaniem, by nauczyć się odpowiednio je 
przekazywać. Żyjąc w dobie zaawansowanych narzędzi i rozwiniętej wiedzy z zakresu 
psychologii jako odbiorcy informacji zasługujemy na piękne, pobudzające naszą 
wyobraźnię i emocje wizualizacje danych. Nadszedł czas, by przestały być one tylko 
zbiorem faktów dotyczących danego zagadnienia. Jest czas, by przedstawiały historię  
i były sposobem komunikacji. Warto zatem wiedzieć, jak właściwie przedstawić dane, by 
odbiorca mógł przekształcić je w wiedzę, a zatem jak sprawić, by odbiorca zrozumiał 
historię, którą chcemy mu opowiedzieć za pomocą liczb. 

12.30-12.45  

Dyskusja 

12.45-13.00  

Przerwa 

  



Sesja III. Formalne aspekty komunikacji nauki i kultury 

Prowadzenie: Olga Forlicz, studentka III3 roku architektury informacji, Wydział 
Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Koło Naukowe Infologów, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

13.00-13.15  

Arina Ablozhkina, studentka III3 roku architektury informacji, Instytut Nauk  
o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie 

Interfejsy głosowe użytkownika – przegląd możliwości zastosowań 

Głosowy interfejs użytkownika (ang. Voice User Interface, VUI) to interfejs, który 
umożliwia użytkownikom interakcję z systemem za pomocą poleceń głosowych. VUI jest 
najprostszym i najskuteczniejszym sposobem kontaktu człowiek-komputer, ponieważ 
ludzie w naturalny sposób komunikują się z otaczającym ich światem poprzez rozmowy. 
Głos przekazuje emocje i osobowość, ułatwia dostęp w obliczu nadmiaru informacji oraz 
dla osób niepełnosprawnych i pozwala ominąć złożone systemy nawigacji, dostarczając 
tylko to, czego szuka użytkownik. Dlatego technologie głosowe, takie jak np. wyszuki-
wanie głosowe czy sterowanie głosowe, mają duży potencjał rozwojowy. Prezentacja 
przedstawia główne zalety i wyzwania oraz ograniczenia głosowych interfejsów. 
Dodatkowo ważne jest dokonanie przeglądu możliwości zastosowań VUI, określenie 
obecnego poziomu rozwoju i użytkowania na podstawie statystyk oraz wyciągnięcie 
wniosków dotyczących przyszłości interfejsów głosowych. 

13.15-13.30  

mgr Katarzyna Sierak, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Infografika. Multimodalny przekaźnik informacji  
w środowisku akademickim 

W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się infografiki. Korzyści płynące z ich 
stosowania dostrzegane są także w środowisku akademickim. Instytuty i katedry chętnie 
sięgają po infografiki na platformie społecznościowej, jaką jest Facebook, przede 
wszystkim po to, aby komunikować się ze swoimi studentami w sprawach bieżących, ale 
także aby zachęcić do studiowania potencjalnych kandydatów. Takie wyjście naprzeciw 
panującym trendom wydaje się uzasadnione, ponieważ młodzież obecnie studiująca, 
wychowana w dobie cyfryzacji i przełomu technologicznego, poszukuje i oczekuje 
informacji przekazywanej w znany sobie sposób, tj. przede wszystkim za pośrednictwem 
sieci Internet. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób katedry i instytuty 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
komunikują się ze swoimi studentami lub/i potencjalnymi kandydatami za pomocą 
infografik oraz jakie cele im w tym przyświecają. 

 



13.30-13.45  

dr Karin Anna Wawrzynek, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 

Prezentacja multimedialna jako rodzaj infografiki 
– medium przekazu treści edukacyjnych i utrzymania kontaktu z kulturą 

w dobie tworzenia nowych form komunikacji 

W referacie opisana zostanie prezentacja multimedialna, w szczególności jej aspekt 
infograficzny. Umożliwia on nie tylko wizualizację informacji, ale także przekaz jej  
w sposób łatwy i szybki. Infografika odgrywa ważną rolę w komunikacji społecznej, 
edukacyjnej i kulturowej. Stanowi zatem zarówno jeden z głównych sposobów 
utrzymania kontaktu z kulturą, jak również podstawę tworzenia nowych form 
komunikacji w wielu obszarach życia społecznego i kulturowego. 

13.45-14.00  

mgr Kamil Wrzeszcz, Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; 
student II2 roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Wydział 
Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Książki niemożliwe. 
O publikacjach zbyt skomplikowanych, by przenieść je w świat wirtualny 

W mojej prezentacji chciałbym zwrócić uwagę na utwory, takie jak: Ulica Sienkiewicza 
Radosława Nowakowskiego, Spoglądając przez ozonową dziurę Zenona Fajfera czy Sto 
tysięcy miliardów wierszy autorstwa Raymonda Queneau. O wyjątkowości tych 
publikacji stanowi między innymi nietuzinkowa forma, jaką postanowili wykorzystać 
artyści/pisarze podczas procesu twórczego. Kształt książki staje się jednak problemem  
w przypadku chęci zdigitalizowania wybranej pozycji. Nad tą trudnością chciałbym się 
pochylić i rozważyć ewentualne rozwiązania, gdyż lektury te są często wydawane  
w niewielkich ilościach, a dostęp do nich jest utrudniony nie tylko dla czytelników, ale 
również dla badaczy zjawisk literackich oraz kulturoznawców skupionych na książkach, 
w których zastosowano niespotykane zabiegi formalne. Warto zaznaczyć, że nie są to 
tzw. książki artystyczne — eksponaty, przedmioty — a dzieła literackie, w których na 
równi traktuje się tekst, krój pisma oraz jego kolor, teksturę strony i inne zabiegi mające 
na celu „wyjście” książki w przestrzeń. Przytoczyłem powyżej przykłady, które nie traktują 
książki jako „pojemnika” na treść. Pisarze/artyści zakładają, że dzieło literackie może 
wykorzystywać wszelkie dostępne materiały. Najważniejszym punktem mojej wypowiedzi 
będzie próba odpowiedzenia na pytanie: czy możliwe jest przeniesienie takich książek 
w wirtualną rzeczywistość? Istotne jest również pokazanie słuchaczom omawianych 
pozycji, by przybliżyć ten problem. Uważam, że jest to temat niespotykany i niezwykle 
istotny dla części społeczności uniwersyteckiej. Próba poruszenia dyskusji w tym zakresie 
może pomóc rozwiązać dylematy, przed którymi stają informatolodzy i bibliotekoznawcy. 

14.00-14.15  

Dyskusja 

14.15-14.30  

Przerwa 



Sesja IV. Zarządzanie informacją naukową 
okiem praktyków 

Prowadzenie: dr Anna Seweryn, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 

14.30-14.45  

dr Anastazja Śniechowska-Karpińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, mgr Renata Birska, Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, mgr Dominika Sidorska, Biblioteka Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, mgr Renata Sławińska, Biblioteka Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu 

Polska Platforma Medyczna: 
portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 

– otwarty dostęp do wiedzy i danych na wyciągnięcie ręki 

„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” jest 
projektem realizowanym wspólnie przez 7 polskich uczelni medycznych (z Wrocławia, 
Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy) i Instytut Medycyny 
Pracy w Łodzi. Dzięki temu przedsięwzięciu informacje o zasobach polskiej medycyny 
zostały udostępnione w sposób otwarty dla wszystkich, bez ograniczeń o charakterze 
prawnym czy technicznym. PPM jest przykładem systemu rozproszonego, w którym 
jedna wspólna platforma centralna łączy 8 platform lokalnych tworząc jeden punkt 
dostępu do różnorodnych informacji, wyłącznie takich, które są naukowo zweryfikowane. 
Na platformie PPM są prezentowane informacje o publikacjach naukowych, publikacje 
w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o labora-
toriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, 
jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM, organizowanych konferencjach  
i wydawanych czasopismach. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla 
osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona, jak i prezentowane publikacje 
spełniają wymagania standardu WCAG. Ponadto, z Polskiej Platformy Medycznej mogą 
korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci i ich rodziny, lekarze, przedstawiciele 
różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami naukowo zweryfikowanymi. 

14.45-15.00  

dr Magdalena Bemke-Świtilnik, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

Internetowy system zarządzania czasopismem – luksus czy konieczność? 

Internetowy system zarządzania czasopismem to narzędzie wspomagające przepływ pracy 
redaktorów i recenzentów. Z najbardziej znanych systemów komercyjnych i otwartych 
korzysta kilkadziesiąt tysięcy czasopism na świecie. W Polsce blisko 40% czasopism 
naukowych stosuje profesjonalne narzędzia do obsługi prac redakcyjnych. Czy wykorzy-
stanie takich systemów poprawia jakość procesu redagowania czasopisma? Co o tym 
sądzą redaktorzy czasopism? Jakie korzyści płyną ze stosowania tego typu narzędzi? 
Autorka referatu przedstawi próbę odpowiedzi na te i inne pytania na podstawie 
dostępnych wyników badań polskiego i zagranicznego rynku czasopism naukowych. 



15.00-15.15  

mgr Dagmara Miłek, Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów Wydziału 
Humanistycznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego  
z punktu widzenia importera publikacji Polskiej Bibliografii Naukowej 

W pierwszej części prezentacji przedstawione zostaną wymagania związane z ewaluacją 
jakości dorobku naukowego w roku 2022 w świetle obowiązujących aktów prawnych. 
Druga część będzie poświęcona Polskiej Bibliografii Naukowej jako jednego z modułów 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. 
Dodatkowo omówiona zostanie rola oraz zakres działań importera publikacji. W trzeciej 
części zaprezentowany zostanie proces dokumentowania dorobku naukowego 
pracowników Uniwersytetu Śląskiego, na przykładzie baz danych UŚ oraz Polskiej 
Bibliografii Naukowej. 

15.15-15.30  

mgr Olga Kowalczyk, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski  

Próby zmiany postrzegania dostępu do wiedzy  
na przykładzie zajęć opcyjnych pt. Źródła informacji w pracy slawisty 

Zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz postępująca jego masowa 
cyfryzacja mogłyby rodzić wrażenie, że łatwość w dostępie do danych powoduje, że  
w zasadzie większość użytkowników (wszyscy, poza wykluczonymi cyfrowo), posiadając 
szereg narzędzi wyszukiwawczych, nabyło umiejętności do wykorzystywania 
udostępnianych za ich przyczyną zasobów, a dodatkowo nie napotyka trudności  
w organizacji oraz krytyce uzyskanych danych. Osąd taki ma jednak charakter pozorny, 
a co za tym idzie, wraz z powszechnym rozwojem społeczeństwa informacyjnego 
niezbędne wydaje się wykorzystywanie modeli kształcenia kompetencji informacyjnych. 
Celem proponowanego wystąpienia jest prezentacja wyników badań ankietowych, 
które przeprowadzono w celu zdiagnozowania problemów z zakresu wyszukiwania 
informacji oraz organizacji dostępu do danych (źródeł informacji) napotykanych przez 
studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Grupę badanych 
stanowili przedstawiciele następujących kierunków studiów: ukrainistyka z anglistyką, 
filologia ukraińska (spec. filologia ukraińska z językiem angielskim i ukrainistyka), 
filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia serbska, filologia czeska oraz filologia 
rosyjska. Warto nadmienić, że badanie przeprowadzono wyłącznie wśród studentów 
cyklu licencjackiego. Propozycją rozwiązania problemów, które zdiagnozowano po 
pierwszej edycji przeprowadzonej ankiety (2018 r.), była propozycja wprowadzenia do 
programu studiów przedmiotu opcyjnego pt. źródła informacji w pracy slawisty, który 
skierowano do studentów studiów licencjackich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Z jednej strony zajęcia mają za zadanie uporządkowanie wiedzy 
studentów z zakresu wyszukiwania informacji, a także sposobu organizacji dostępu  
do niezbędnych w pracy badawczej slawisty źródeł informacji. Z drugiej natomiast – ich 
celem jest zmiana postrzegania dostępu do wiedzy oraz wyrobienie w studentach 
umiejętności selekcji zgromadzonego materiału badawczego (źródeł informacji). Jako 
podsumowanie i pewien rodzaj refleksji w wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki 
ankiet ewaluacyjnych, które przeprowadzono po pierwszej edycji zajęć (tj. po semestrze 
zimowym roku akademickiego 2019/2020). Druga edycja zajęć jest w toku. 



15.30-15.45  

Dyskusja 

15.45  

Podsumowanie i zakończenie konferencji 


