Strategia Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Warszawie
na lata 2019–2023
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Najważniejsze wyzwania stojące przed Uniwersytetem Warszawskim są również wyzwaniami dla Biblioteki Uniwersyteckiej. Należą do nich: zmiany na uczelni związane
z wdrażaniem nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, realizacja Zintegrowanego
Programu Rozwoju na rzecz UW, realizacja Programu Wieloletniego Uniwersytet Warszawski
2016–2025, plany federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Sojusz 4EU+, obecność
międzynarodowych agend badawczych na UW, Uniwersytet Warszawski jako uczelnia badawcza.
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Jesteśmy przekonani, że nie ma dobrych uniwersytetów bez wspierających ich bibliotek. Aby
nadal pozostawać w centrum wydarzeń i w centrum uczelni – musimy dotrzymywać kroku
Uniwersytetowi. Działamy przede wszystkim DLA wspólnoty UW. Nasze zasoby i usługi, kompetencje naszego zespołu, otwartość i przyjazność naszego budynku służą temu, żeby wszyscy
członkowie tej wspólnoty mieli świadomość, że mają dobrą bibliotekę i żeby dzięki Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytet Warszawski mógł lepiej i skuteczniej realizować swoje cele
w obszarze badań i dydaktyki.
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Na pytanie: „po co Bibliotece strategia?”, odpowiadamy: „bo kierunki zmian powinny
być określone i jasne dla wszystkich”.
Zanim spisaliśmy ją w postaci dokumentu, pozwoliliśmy każdej członkini i każdemu członkowi społeczności BUW wypowiedzieć się na temat macierzystej instytucji
i swojego w niej miejsca w takiej formie i takim zakresie, jaki uznali za stosowny. Wybór został
dokonany spośród wielu wątków pojawiających się na licznych spotkaniach warsztatowych w 2019
roku, które poprzedziły prace nad tekstem strategii. Spośród wszystkich zgłoszonych idei wybraliśmy te, które w tym momencie i w naszej sytuacji wydają się priorytetowe. Chcieliśmy,
żeby wybrane przez nas cele były ważne, możliwe do osiągnięcia i mierzalne.
Jesteśmy przekonani, że wybór takiego, a nie innego trybu pracy nad tekstem końcowym pomoże w postrzeganiu strategii jako dokumentu, który jest naszym wspólnym osiągnięciem, do
którego warto się odwoływać w codziennej pracy.
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Prezentujemy efekty kolektywnego namysłu nad trzema obszarami: ludzie, zbiory/
usługi oraz budynek/miejsce. Mamy pełną świadomość, że nie da się ich od siebie całkowicie oddzielić. Chcemy, żeby strategia dotyczyła ludzi – tych, dla których biblioteka działa,
członków wspólnoty UW, i tych, którzy są odpowiedzialni za jej codzienną działalność. To ludzie decydują o zbiorach i jakości usług, to ludzie i zbiory współdzielą budynek. Staraliśmy się
w każdym z trzech przenikających się obszarów wskazać te cele, które uznajemy za priorytety
instytucji i wspólnoty w latach 2019–2023.

Anna Wołodko,
w imieniu zespołu tworzącego Strategię BUW na lata 2019–2023
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Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jest jednostką aktywnie wspierającą wspólnotę Uniwersytetu Warszawskiego w procesie badawczym i dydaktycznym. Aby w pełni wychodzić
naprzeciw jej potrzebom, BUW regularnie bada potrzeby i oczekiwania użytkowników oraz
ich satysfakcję z pracy Biblioteki.
Użytkownikami priorytetowymi BUW są członkowie wspólnoty UW: nauczyciele akademiccy,
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, doktoranci oraz studenci.
Ważną grupę użytkowników Biblioteki stanowią także studenci i badacze zagraniczni, studiujący
lub prowadzący badania na UW.
BUW jest instytucją przyjazną dla użytkowników spoza UW. Jest publiczną biblioteką naukową,
działającą w projekcie BiblioWawa. Wypożyczać zbiory BUW mogą również absolwenci UW.
Partnerkami strategicznymi BUW, wspierającymi te działania, są biblioteki wydziałowe UW.

Cele szczegółowe:
 BUW współpracuje z kadrą naukową UW, zwłaszcza z radami dydaktycznymi
w kwestii literatury wymaganej lub zalecanej w procesie kształcenia
 BUW współpracuje z bibliotekami wydziałowymi UW
 BUW skutecznie komunikuje się z użytkownikami i angażuje ich w swoje działania
 BUW elastycznie kształtuje swoją ofertę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb
priorytetowych użytkowników
 BUW wspiera szkoły doktorskie
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 BUW wspiera rozwój zawodowy kadry bibliotecznej

zasoby
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapewnia szeroką ofertę zasobów i narzędzi wyszukiwawczo-informacyjnych do efektywnego wsparcia dziedzin i dyscyplin, rozwijanych na UW
w procesie badawczym i dydaktycznym.
BUW aktywnie pozyskuje publikacje krajowe i zagraniczne.
Zasoby są systematycznie opracowywane, a dzięki katalogowi centralnemu NUKAT, informacje
o kolekcjach bibliotecznych UW są zintegrowane ze światowymi katalogami.
Istotną część zasobów stanowią zbiory elektroniczne (e-czasopisma i e-książki), dostępne
zdalnie 24/7, oraz biblioteka cyfrowa, oparta głównie na kolekcjach zbiorów specjalnych.
Dzięki wielojęzycznym i różnorodnym zbiorom zarówno polscy, jak i zagraniczni członkowie
wspólnoty UW mają do dyspozycji szeroki wybór materiałów źródłowych i opracowań do
wykorzystania podczas prowadzenia badań czy w trakcie studiów.
Wspólnota UW ma wpływ na kształtowanie zasobów BUW.
Biblioteka podnosi kompetencje członków wspólnoty UW, rozbudowując ofertę edukacji informacyjnej. Prowadzi warsztaty dydaktyczne dla wszystkich grup użytkowników (w języku
polskim i angielskim), również z wykorzystaniem zbiorów specjalnych. Intuicyjne narzędzia
wyszukiwawcze, materiały informacyjne oraz usługi bibliometryczne mają ułatwić efektywne
i samodzielne korzystanie z zasobów informacyjnych.
BUW włącza się w rozwój humanistyki cyfrowej poprzez digitalizację i inne, oparte na nowoczesnych technologiach, sposoby prezentowania zbiorów specjalnych, zarządzanie informacją
oraz rozwój usług dotyczących wymiany danych i dzielenia się wiedzą.
BUW jest otwarty na współpracę przy interdyscyplinarnych projektach badawczych, uczestniczy w kolektywnej inteligencji sieciowej, organizując dostęp do rzetelnej wiedzy naukowej.

Cele szczegółowe:
 BUW poszerza i udoskonala ofertę zasobów i narzędzi online i on‒site,
budowaną w porozumieniu z użytkownikami
 BUW kataloguje swoje zasoby w ramach partnerskiej współpracy międzybibliotecznej
 BUW opracowuje naukowo zbiory historyczne i artystyczne
 BUW wspiera korzystanie z otwartych zasobów informacyjnych
 BUW wdraża ofertę dydaktyczną adekwatną do potrzeb UW, wzmacnia kompetencje
informacyjne wspólnoty uniwersyteckiej, z wykorzystaniem narzędzi humanistyki
cyfrowej i obiektów oryginalnych
 BUW dąży do wprowadzenia ujednoliconych zasad udostępniania
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Budynek i otoczenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest miejscem rozpoznawalnym
na mapie UW i Warszawy. Przestrzeń BUW jest zoptymalizowana do potrzeb różnych grup
użytkowników. BUW jest miejscem funkcjonalnym i przyjaznym, sprzyjającym nie tylko nauce,
ale także integracji wspólnoty UW. Biblioteka dba o spójną i przejrzystą informację wizualną
w budynku, uwzględniając potrzeby użytkowników zagranicznych.
BUW jest miejscem proekologicznym.
BUW optymalizuje obszar Wolnego Dostępu, oferując narzędzia ułatwiające samodzielne
korzystanie z zasobów: udoskonaloną informację wizualną, system RFID, self‒checki.
BUW poszerza swoją przestrzeń poprzez wdrażanie technologii umożliwiających użytkownikom
zdalne korzystanie z usług dostarczanych przez bibliotekę: dostęp do e‒zasobów, zamówienia
zbiorów magazynowych, zapisy i płatności online.

Cele szczegółowe:
 BUW dba o utrzymanie funkcjonalnej, przyjaznej i sprzyjającej integracji przestrzeni
 BUW organizuje i doposaża swoją przestrzeń adekwatnie do potrzeb
 BUW zapewnia ujednoliconą informację wizualną, w języku polskim i angielskim
 BUW uwzględnia potrzeby użytkowników z dysfunkcjami
 BUW wdraża politykę proekologiczną
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