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     NEWSLETTER  

   Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy 

     Akademickiej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej 
 

              Nr 2, Erasmus+ w Bibliotece PG a wartość dodana, listopad 2019 r. 

 

 

Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej działający w strukturach Biblioteki 

Politechniki Gdańskiej, trzymający rękę na pulsie wszelkich przejawów internacjonalizacji, 

za jeden z istotniejszych celów swej działalności uznaje inwestowanie w pracowników i ich 

kompetencje w zakresie różnych aspektów umiędzynarodowienia. Bieżący numer naszego 

Newslettera poświęcony będzie analizie korzyści, które płyną z udziału bibliotekarzy w programie 

Erasmus+.  

Biblioteka Politechniki Gdańskiej uczestniczy w programie Erasmus+ na trzy sposoby: biorąc 

udział w zagranicznych szkoleniach zawodowych typu Erasmus Staff Training Week, organizując         

u siebie szkolenia zawodowe tego typu dla zagranicznych bibliotekarzy oraz dwumiesięczne staże dla 

studentów bibliotekoznawstwa z zagranicy. Wszyscy ci, którzy brali już udział w tym programie, z całą 

pewnością są w stanie najlepiej, bo z pełnym entuzjazmem, przedstawić korzyści płynące z udziału     

w tego typu przedsięwzięciu. W Newsletterze, postaramy się ująć wszystkie zalety pierwszego               

z wymienionych typów szkoleń w merytoryczne ramy korzyści wpływających na rozwój zawodowy 

naszych pracowników, a co za tym idzie, także na wizerunek i jakość oferty Biblioteki Politechniki 

Gdańskiej.  

Program Erasmus+ określany jest jako najlepszy unijny program wytwarzający wartość 

dodaną. Pojęcie to definiowane jest jako niematerialny walor powstający w procesie szkoleniowym, 

wpływający bezpośrednio na kształtowanie się postawy otwartości na świat, odwagi myślenia             

i działania czy aktywność społeczną1. Zasadniczym celem szkoleniowych wyjazdów zagranicznych 

pracowników Biblioteki PG, szczegółowo określonych w indywidualnym planach szkoleń (Staff 

Mobility for Training Mobility Agreement), jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Ma to 

miejsce w sytuacji poznawania dobrych praktyk stosowanych w bibliotekach zagranicznych oraz 

metod ich wdrażania: dotyczy to na przykład otwartego dostępu, otwartej nauki, archiwizowania 

danych naukowych, rozwoju komunikacji naukowej, tworzenia i rozwoju uczelnianych repozytoriów, 

nowych tendencji w zakresie polityki gromadzenia zbiorów, ustawicznego kształcenia bibliotekarzy, 

                                                           
1
 Więcej na temat wartości dodanej w kontekście działań podejmowanych przez Bibliotekę PG w zakresie współpracy 

międzynarodowej: Urszula Szybowska,  Wartość dodana akademickiej biblioteki „mobilnej” w kontekście programu 
Erasmus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej. In Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i 
technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece – pod red. Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny 
Cyrklaff-Gorczycy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. 

https://www.facebook.com/BibliotekaPG/
https://twitter.com/BibliotekaPG
https://www.youtube.com/channel/UCC48_Yee8_uphn5bfIADTEw
https://www.instagram.com/bpg_gut/
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/erasmus-1
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/staff-week
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/summer-internship
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/summer-internship
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/
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współpracy między filiami biblioteki akademickiej, cyfryzacji zbiorów oraz w zakresie obsługi 

użytkowników-obcokrajowców. To zaś, co wykracza poza stworzony wcześniej plan i sprzyja 

dodatkowemu rozwojowi nazywa się właśnie wartością dodaną. Wskazać tu można na rozwinięcie 

następujących umiejętności osobistych i społecznych: praca w grupie, doskonalenie przepływu 

informacji między zespołami, przekazywanie i dzielenie się wiedzą, autoprezentacja  

i kreatywność, nawiązanie profesjonalnych relacji z instytucją goszczącą i jej pracownikami, otwartość 

na ludzi, docenienie roli narzędzi informatycznych w komunikacji z użytkownikiem. Oprócz zdobycia 

nowej wiedzy fachowej, uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach pozwala ugruntować znajomość 

języka obcego (zasadniczo angielskiego, choć nie tylko), rozpocząć naukę nowego języka, pozwala na 

nawiązywanie kontaktów zawodowych oraz obalenie różnych stereotypów dzięki poznaniu innej 

obyczajowości i kultury. Uczestnik takich projektów ma szansę wyzbycia się schematycznych 

wyobrażeń o innych narodach i zarazem swoją postawą zaprzeczyć funkcjonującym stereotypom. 

Nierzadko nabywa też umiejętności radzenia sobie z pozornie niewykonalnymi zadaniami w sposób 

kreatywny i skuteczny. Wszystkie te korzyści przenoszą się na życie zawodowe, ale często poszerzają 

horyzonty również w życiu prywatnym. 

 Poniższe zestawienie jest sprawozdaniem ze zrealizowanych dotychczas w ramach programu 

Erasmus+ aktywności bibliotekarzy i bibliotekarek Politechniki Gdańskiej. Odbyte do tej pory 

szkolenia i ich cele uzupełnione zostały o wartość dodaną. Obecna jest ona także  

w pozostałych z wymienionych wcześniej form udziału w programie Erasmus, związanych  

z byciem gospodarzem szkoleń dla zagranicznych bibliotekarzy. Choć tu skupiliśmy się na naszej 

mobilności, to także i goszczenie stażystów ma pozytywny wpływ na doskonalenie modelu 

efektywnej pracy zespołowej, kształtowanie postaw kreatywności oraz doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych. Nawiązując  

do tematu przewodniego obecnego numeru Newslettera, niech wartością dodaną tej lektury stanie 

się dla wszystkich czytelników zachęta do podjęcia kształcącego wyzwania, jakim jest udział                     

w programie Erasmus+. 

 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej współpracuje z następującymi międzynarodowymi stowarzyszeniami: 

CESAER, IATUL, IFLA, LIBER Europe, SPARC Europe. Obserwuje także działalność innych ważnych dla 

rozwoju współczesnego bibliotekarstwa organizacji, w tym między innymi: COAR, CODATA, DCC, RDA. 

Newsletter przygotowały: Urszula Szybowska (koordynator Zespołu ds. 

Międzynarodowej Współpracy Akademickiej), Anna Kowalska (oprac. 

meryt. i graf.). 

Kontakt: ursszybo@pg.edu.pl,  
tel. 58 347 11 99. 

https://www.cesaer.org/
https://www.iatul.org/
https://www.ifla.org/
https://libereurope.eu/
https://sparceurope.org/
https://www.coar-repositories.org/
http://www.codata.org/
http://www.dcc.ac.uk/
https://rd-alliance.org/
mailto:ursszybo@pg.edu.pl
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Udział pracowników Biblioteki Politechniki Gdańskiej 
w zagranicznych szkoleniach typu Erasmus Staff Training Week (ESTW) 

 
za lata: 2017-2019 

 

LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA CELE MOBILNOŚCI 
WARTOŚĆ DODANA UDZIAŁU 

W SZKOLENIACH ESTW 

28 

 

1. University of Helsinki Library 

2. Universitätsbibliothek Stuttgart 

3. Biblioteca de la Universidad de La Laguna 

4. Biblioteca de la Universidad Loyola  Andalucía 

5. Aristotle University of Thessaloniki Library & 

Information Centre 

6. Technische Informationsbibliothek – Leibnitz-

Informationszentrum Technik und 

Naturwissenschaften Universitätsbibliothek 

7. University of Edinburgh Library 

8. Consortium of National and University 

Libraries in Ireland 

9. Library and Information Center of University of 

 

 Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji założeń 

Open Access  

 Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania zbiorami 

specjalnymi  

 Zapoznanie się z usługami dla studentów zagranicznych 

w bibliotekach akademickich  

 Dane badawcze - projekt, polityki i narzędzia 

 Otwarty Dostęp (Open Access) - projekty, polityki, 

repozytoria, wydawnictwa 

 Digitalizacja - narzędzia wspierające proces digitalizacji 

 Zapoznanie się ze strukturą biblioteki organizującej 

szkolenie 

 Zapoznanie się ze sposobem udostępniania zbiorów i 

przestrzeni bibliotecznej dla  

użytkowników 

 

 Nauka lub doskonalenie języków 

obcych 

 Poznanie nowych krajów 

 Nawiązywanie nowych kontaktów 

osobistych  

 Rozwój umiejętności pracy w grupie 

 Rozwój umiejętności miękkich,         

w tym interpersonalnych                      

i komunikacyjnych  

(ze szczególnym uwzględnieniem 

przepływu informacji między 

zespołami, przekazywania                   

i dzielenia się wiedzą, 

autoprezentacji i kreatywności    

oraz otwartości na ludzi) 
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Patras 

10. University Library of Technical University of 

Munich 

11. National and University Library of Iceland 

12. Czech Technical University in Prague Central 

Library 

13. Aix-Marseille University (Library) 

14. Sciences Po Bibliothèque 

15. Biblioteca Universitaria di Bologna 

16. University of Cyprus Library 

 Wymiana doświadczeń w zakresie pracy bibliotek 

cyfrowych i repozytoriów uczelnianych 

 Zasady katalogowania i udostępniania zbiorów 

 Zasady funkcjonowania biblioteki 

 Współpraca zagraniczna w bibliotece akademickiej 

 Wykorzystanie źródeł elektronicznych 

 Przestrzeń biblioteczna 

 Dziedzictwo kulturowe w bibliotekach  

Usługi biblioteczne skoncentrowane na użytkowniku 

(krajowym, zagranicznym) 

 Poznanie funkcjonowania nowoczesnej biblioteki 

akademickiej: jej struktury, świadczonych usług, 

polityki gromadzenia i udostępniania zbiorów  

 Poznanie oferty biblioteki uniwersyteckiej skierowanej 

do użytkowników zewnętrznych, 

 Poznanie stylów zarządzania zespołem pracowników w 

bibliotece akademickiej 

 Udział biblioteki akademickiej we współtworzeniu 

repozytoriów instytucjonalnych 

 Komunikacja naukowa – rola bibliotek, nowe zadania 

bibliotekarzy 

 Promocja Biblioteki PG w Europie 

 Rozwój współpracy Biblioteki PG z innymi bibliotekami 

w europejskich ośrodkach akademickich 

 Wyzbycie się stereotypów dzięki 

poznaniu innej obyczajowości             

i kultury 

 Wyzbycie się postawy wartościującej 

cechy narodowe 

 Nabycie umiejętności radzenia sobie 

z różnymi, pozornie 

„niewykonalnymi” zadaniami 

 Dowartościowanie i lepsza 

samoocena 

 Poprawa kultury i etosu pracy 

 Możliwość przedstawienia swojej 

instytucji i kraju pochodzenia            

w interesującym świetle, budząc      

w odbiorcy zainteresowanie i chęć 

odwiedzenia Polski 
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Czech Technical University in Prague Central Library 
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Biblioteca de la Universidad de La Laguna 

Biblioteca de la Universidad Loyola Andalucía 

Aristotle University of Thessaloniki Library & Information Centre 

Technische Informationsbibliothek, Hannover 

University of Edinburgh Library 

Consortium of National and University Libraries in Ireland 

Library and Information Center of University of Patras 

University Library of Technical University of Munich 

National and University Library of Iceland 

Czech Technical University in Prague Central Library 

Aix-Marseille University (Library) 

University of Helsinki Library 

Sciences Po Bibliothèque 

Biblioteca Universitaria di Bologna 

University of Cyprus Library 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 


