
XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – uroczystości w cieniu pandemii 

 

„Zasmakuj w Bibliotece”, to hasło przewodnie tegorocznego XVII Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek, który odbył się w dniach 8-15 maja 2020 r. Inicjatywa ta, ma na celu masową promocję 

literatury, piśmiennictwa, czytelnictwa i bibliotek, jako instytucji kultury, skarbnicy wiedzy, wymiany 

myśli i swobodnego dostępu do zgromadzonych w nich zasobów. To także święto samych bibliotekarzy. 

Ludzi wykształconych, oczytanych, twórczych i mających świadomość swojej misji oraz siły 

oddziaływania słowa pisanego na rozwój osobisty człowieka, zdobywania wiedzy, kształtowania jego 

wrażliwości i poglądów. 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek był inny, odmienny od dotychczasowych z poprzednich lat. Ze 

względu na trwającą epidemię COVID-19 przypadł na czas ograniczonego funkcjonowania instytucji 

kultury, m.in. bibliotek. W tym trudnym dla wszystkich czasie pracownicy naszej biblioteki nie chcieli 

zrezygnować z obchodów i kultywowania wieloletniej tradycji. Bibliotekarze z Oddziału Bibliotek 

Specjalistycznych (OBS) ZUT w Szczecinie, w skład którego wchodzą wszystkie biblioteki wydziałowe, 

podjęli wyzwanie zorganizowania tegorocznego programu uroczystości w przestrzeni wirtualnej przy 

wykorzystaniu odpowiednich metod i technik pracy zdalnej. Ogromny wpływ na tę decyzję maił okres 

wprowadzenia zaostrzonych wymogów epidemicznych i ograniczeń z mini związanych. Umiejętność 

pracy zdalnej bibliotekarze nabywali stopniowo w okresie od 18 marca do 15 czerwca 2020 r., w trakcie 

którego metodycznie, stopniowo, z zaangażowaniem, zgłębiali wiedzę i umiejętność posługiwania się 

usługami Office 365. Zdobyte umiejętności i swoboda w posługiwaniu się aplikacjami MS Teams, 

SharePoint, PowerPoint, OneDrive i innymi, zaowocowały pomysłami na zorganizowanie majowych 

uroczystości za pośrednictwem narzędzi i usług służących zdalnej współpracy zespołowej i możliwości 

prezentacji efektów tej współpracy. 

W ramach trwającego Tygodnia Bibliotek zostały zorganizowane trzy webinaria pod wspólnym 

tytułem „Praca zdalna bibliotekarzy Oddziału Bibliotek Specjalistycznych w czasie epidemii”. Webinaria 

odbywały się w dniach 12-14 maja i skierowane były do bibliotekarzy. Każdego dnia prowadzony był 

inny tematyczny panel, który miał za zadanie pokazanie zdobytej przez bibliotekarzy wiedzy i 

umiejętności. Wszystkie panele webinarium odbyły się za pomocą aplikacji MS Teams. 

➢ Temat pierwszego panelu to „Organizacja pracy zdalnej pracowników Oddziału Bibliotek 

Specjalistycznych w aplikacjach Office 365”. Webinarium poprowadziła Barbara Cendrowska 

(Wypożyczalnia Językowa). 

Prelegentka omówiła jak krok po kroku bibliotekarze oddziału pokonywali kolejne etapy 

nauki i wspólnej pracy w aplikacjach Office 365. Poinformowała ona, że współpracę 

rozpoczęto zaraz po utworzeniu grup i zespołów w Outlook/Teams. Zaczęto tworzyć pierwsze 

katalogi i dokumenty (SharePoint), nadawać uprawnienia członkom i uprawnienia dostępu do 

dokumentów. Udostępniając pulpity komputerów - współtworzyć i prezentować efekty 

wspólnej pracy. 

Prowadząca webinarium wspominała o emocjach jakie towarzyszyły przy pierwszych 

spotkaniach na żywo na Teams, napotkanych problemach technicznych jakie trzeba było 

pokonać wykorzystując sprzęt i oprogramowanie domowe, o problemach organizacyjnych 

np. współdzielenie komputera pomiędzy domowników. 

Podkreślone też zostały elementy podtrzymania pracy zdalnej wśród bibliotekarzy, wspólnej 

nauki nowych narzędzi pracy, zachowania rytmu i dyscypliny dnia, a przede wszystkim 

integracji całego zespołu. 



Webinarium zakończyło się podziękowaniem skierowanym do całego zespołu Oddziału 

Bibliotek Specjalistycznych za wspólną pracę, zaangażowanie i chęć poznawania nowych 

narzędzi pracy. 

 

➢ Tematem drugiego panelu była „Edycja dokumentu przez grupę” i została przedstawiona 

przez zespół któremu przewodniczyła Barbara Pius (Wypożyczalnia Językowa). Prelegentkami 

tego dnia były : 

- Renata Szadkowska (Biblioteka WKSiR), która przedstawiła uczestnikom prezentację nt. 

„Udostępnianie ekranu i dźwięku systemowego w aplikacji MS Teams”,  

- Agnieszka Litwin (Biblioteka WTiICH), której tematem wystąpienia było „Sporządzanie 

notatek ze spotkania w aplikacji MS Teams”, 

- Joanna Rudna (Biblioteka WBiA) przedstawiła „Wspólną edycję dokumentu w aplikacji 

SharePoint”, 

- Julia Kiziewicz (Biblioteka WBiHZ) i Joanna Cur (Biblioteka WBiA) przedstawiły wspólnie 

opracowaną wraz z Jadwigą Rojewską (Biblioteka WBiA), Danielem Kwaśniewskim (Biblioteka 

WBiA), Izą Gaik-Bielawą (Biblioteka WTiICH), Agnieszką Pater (Biblioteka WTiICH), Kamilą 

Gudan (Biblioteka WNoŻiR), Iriną Bielecką (Wypożyczalnia Językowa) oraz Dagmarą Sztul 

(Biblioteka WE) - prezentację pt. „OBS2, OBS3 kwarantanna” – galerię fotografii 

dokumentującą stan epidemii w najbliższym otoczeniu oraz swoich pasji i zainteresowań 

realizowanych poza czasem pracy. 

 

➢ Trzeci panel nosił tytuł „Kronika pracy zdalnej zespołu Bibliotek Specjalistycznych OBS1 – 

podsumowanie osiągnięć i umiejętności”. Prowadzącą tę część webinarium była Ewa 

Wyrzykowska (Bibl. WI), która przedstawiła prezentację „Pierwsze koty za płoty”, omawiając 

poszczególne etapy wspólnej nauki aplikacji Office 365. „Jak żyć i pracować w czasie 

pandemii koronawirusa?”, to osobiste refleksje przestawione w prezentacji Jolanty 

Tamborskiej (Biblioteka WTMiT). Garść dobrego humoru i żartów dostarczyła nam w swojej 

prezentacji Anna Wojciechowska-Wojnar (Biblioteka WEL), a swojego autorstwa fraszkami i 

wierszami podzieliły się Jolanta Smyczyńska (Biblioteka WTMiT) i Jolanta Tamborska. 

 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek dla bibliotekarzy Oddziału Bibliotek Specjalistycznych okazał się 

wyjątkowy i pozostanie w naszej pamięci na długo. Zorganizowane webinaria pozwoliły rozsmakować 

się nam w innej wirtualnej rzeczywistości i zaistnieć w nowej przestrzeni. Pracowicie spędzony czas na 

nauce i odkrywaniu nowych narzędzi pracy, zaowocuje w codziennej pracy i komunikacji z naszymi 

czytelnikami. 
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