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Plan prezentacji 

 

1. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL – nowe spojrzenie na zadania jednostki 

2. Nowe obszary działalności CINT PL 

• Otwarta Nauka 

• Wykorzystanie narzędzi analitycznych (SciVal i InCites)  

3. Zmodernizowane i udoskonalone obszary działalności CINT PL 

• Działalność wydawnicza 

• Działalność informacyjna i normalizacyjna  

• Działalność promocyjna 

4. Przywrócone obszary działalności CINT PL 

• Punkt Informacji Patentowej 

5. Podsumowanie 
 

  



„The rapidly and continuously changing environment in which academic 

libraries now exist has resulted in, or accounted for their understanding of 

the need to be transformed into social and communal learning spaces, 

thereby providing a new generation of users […] with seamless access to 

modern technologies and innovative support services” 

Knight, J.A. (2017), "Academic librarians as change champions: a framework for managing change", Library Management, Vol. 38 No. 6/7, pp. 294-301. 

https://doi.org/10.1108/LM-03-2017-0031 



1. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL –  

nowe spojrzenie na zadania jednostki 

 



2. Nowe obszary działalności CINT PL 

Otwarta Nauka 

 



2. Nowe obszary działalności CINT PL 

Wykorzystanie narzędzi analitycznych 

 



3. Zmodernizowane i udoskonalone obszary  

działalności CINT PL 

Działalność wydawnicza 

 



3. Zmodernizowane i udoskonalone obszary  

działalności CINT PL 

Działalność informacyjna i normalizacyjna 

 



3. Zmodernizowane i udoskonalone obszary  

działalności CINT PL 

Działalność promocyjna 

 



4. Przywrócone obszary działalności CINT PL 

Punkt Informacji Patentowej 

 



„Academic libraries are no longer 

confined to a physical location or 

constrained by the perception of being 

buildings housing materials for 

circulation that are systematically 

collected and organized by librarians 

who perform the roles of interpreters, 

navigators, and gatekeepers of 

information.” 

Knight, J.A. (2017), "Academic librarians as change champions: a framework for managing change", Library Management, Vol. 38 No. 6/7, pp. 294-301. 

https://doi.org/10.1108/LM-03-2017-0031 



5. Podsumowanie 

NOWE 

Należy poszerzać obszary 

działalności zgodnie z misją oraz 

ciągle zmieniającymi się potrzebami 

użytkowników/czytelników  
PRZYWRÓCONE 

Należy łączyć pokrewne obszary 

zapewniając kompleksowe usługi   

UNOWOCZEŚNIONE 

Należy dostosowywać i ulepszać 

stosowane narzędzia oraz 

reorganizować pracę 

bibliotekarzy  
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