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Tworzenie polityki 

otwartego dostępu 

Dr Jolanta Przyłuska 
 

Nota biograficzna trenera: 

Dr Jolanta Przyłuska kieruje Działem Zarządzania 

Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra 

med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblio-

teką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. 

Współtworzy: repozytorium instytucjonalne ECNIS-

NIOM,  platformę informatyczną do zarządzania 

wiedzą w IMP, kolekcję IMP w Łódzkiej Regionalnej 

Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Współpracuje ze 

środowiskiem naukowym w zakresie wyszukiwania 

informacji, dokumentowania dorobku naukowego, 

wdrażania zasad otwartej nauki. Pełni funkcję 

Pełnomocnika ds. Otwartego Dostępu w IMP. 

Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie 

wiedzą, bibliometria, informacja naukowa. 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty będą składać się z dwóch części: wykładu (ok. 40 min)  

i pracy w grupach (ok. 80 min.). Celem wykładu jest omówienie 

zaleceń KE i MNiSW w zakresie Otwartej Nauki i  przedstawienie 

otwartego mandatu jako zobowiązania instytucji do realizacji 

zasad otwartości. 

 

Praca w grupach pozwoli na dyskusję w zakresie problemów, 

które można napotkać podczas prac związanych z przygotowa-

niem i wdrażaniem polityki otwartości w różnego typu instytucjach 

(uczelnie, instytuty badawcze). Na podstawie przykładowej 

polityki otwartości uczestnicy będą tworzyć założenia do własnej 

polityki OD. 

 

Grupa docelowa: osoby zainteresowane opracowaniem  

i wdrożeniem instytucjonalnej polityki otwartości, pełnieniem roli 

pełnomocnika ds. OD, raportowaniem realizacji zasad OD. 
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Licencje Creative 

Commons. 

Przewodnik dla 

bibliotekarzy 

Anna Radomska 
 

Nota biograficzna trenera: 

Anna Radomska pracuje w Dziale Zarządzania  

Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. 

dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP). Brała udział  

w tworzeniu repozytorium ECNIS-NIOM oraz kolekcji 

IMP w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA, 

w których obecnie pełni funkcje redaktora. Jest 

administratorem platformy informatycznej do 

zarządzania wiedzą w IMP, systemu POL-on i Polskiej 

Bibliografii Naukowej. Zajmuje się dokumentacją 

dorobku publikacyjnego pracowników IMP oraz 

przygotowuje analizy bibliometryczne. 

Grupa docelowa 

Warsztat skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek naukowych. 

Podczas warsztatu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia 

związane z otwartymi licencjami. Uczestnicy poznają także 

sposoby wykorzystania licencji CC w codziennej pracy biblio-

tekarza jak i ich użyteczność dla studentów i  naukowców. 

 

Zakres tematyczny warsztatów: 

 rodzaje licencji 

 co to są licencje CC 

 jak korzystać z licencji CC 

 gdzie szukać zasobów na otwartych licencjach 

 otwarte publikowanie w nauce 
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Myślenie wizulane – 

komunikowanie  

przez rysowanie 

Beata Gamrowska 
 

Nota biograficzna trenera: 

Absolwentka pedagogiki regionalnej oraz 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze 

specjalizacją PR, marketing na Uniwersytecie  

Łódzkim. Na co dzień ilustrator, grafik, fotograf 

i copywriter w Sekcji Promocji Biblioteki UŁ, gdzie 

swoimi pomysłami dzieli się głównie przez social 

media.  

 

Wielbicielka kawy, sztuki i podróży. W każdej wolnej 

chwili tworzy kawowe ilustracje oraz pisze proste 

slogany, poprawiające nastrój i dzieli się nimi na 

fanpage’u Beatarysuje. Obecnie stawia pierwsze kroki, 

jako ilustrator opowiadań dla dzieci. 

 

1. O rysowaniu słów kilka 

2. Dlaczego myślenie wizualne działa 

3. 5 zasad myślenia wizualnego 

4. Zastosowanie i wykorzystanie rysunku 

5. Alfabet myślenia wizualnego (rysowanie: liter, punktorów, 

łączników, ramek, ludzi) 

6. Znaczenie kolorów 

7. Jak rysować wykresy (wizualizacja danych) 

8. Baw się rysunkiem (trening kreatywności) 

 

Grupa docelowa 

Dla wszystkich szukających w życiu inspiracji i sposobu,  

by się wyróżnić. 
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Instrumentarium 

pracy bibliotekarza-

redaktora serwisów 

online 

Małgorzata Omilian-Mucharska 

Nota biograficzna trenera: 

Małgorzata Omilian-Mucharska reprezentuje 

Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, gdzie pracuje jako starszy  

bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej  

i Promocji.  Odpowiada za identyfikację wizualną, 

promocję i kreowanie marki biblioteki, jest redaktorem 

serwisu WWW, social media, biblioteki cyfrowej, 

biuletynu, a także zarządza panelem redakcyjnym 

czasopisma uczelnianego. Dodatkowo prowadzi 

zajęcia dydaktyczne dla doktorantów z Naukowej 

Informacji Medycznej oraz wykłady i ćwiczenia na 

studiach podyplomowych dla nauczycieli-

bibliotekarzy (przedmioty: Biblioteki cyfrowe,  

Elementy organizacji i redagowania informacji  

w serwisach WWW). 

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim oraz kierunku 

Grafika Komputerowa i Multimedia w Wyższej Szkole 

Bankowej. 

Zakres zadań współczesnego bibliotekarza obejmuje szereg  

prac wykonywanych za pośrednictwem kanałów online.  

Mogą mu w tym pomóc narzędzia informatyczne, wspierające  

tworzenie m. in. treści i grafiki na potrzeby stron WWW biblioteki, 

kanałów społecznościowych oraz e-learningu. 

 

Zajęcia zostaną poprzedzone krótką (10-15 min.) prezentacją 

przeglądową na temat darmowych (dostępnych online lub do 

pobrania na dysk komputera) programów, serwisów i aplikacji 

webowych służących m. in. do:  doboru typografii, ikon, zdjęć, 

kolorystyki, kompresji grafiki, projektowania grafiki dla internetu, 

skracania linków, edycji audio i video. W drugiej części uczest- 

nicy warsztatów będą mieli możliwość nabycia praktycznych 

umiejętności korzystania z wybranych narzędzi spośród 

zaproponowanego instrumentarium, podczas wykonania 

poszczególnych zadań przy wsparciu trenera. 

Grupa docelowa 

Bibliotekarze redagujący serwisy online – "cyfrowi imigranci". 
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Występowanie  

przed szeroką 

publicznością – od 

czego zacząć? 

Warsztaty  

z autoprezentacji 

 

Klub Toastmasters Łódź 
 

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się grupa, to: 

sztuka przemawiania, autoprezentacja, zarządzanie, 

przywództwo. 

Więcej na temat działalności 

Klubu Toastmasters: lodztoastmasters.pl 

Wykład z elementami warsztatu: 

 Jak zminimalizować stres odpowiednim przygotowaniem? 

 Jak zadbać o jasną treść, strukturę i odpowiednie środki 

stylistyczne? 

 Jak dopasować treść do publiczności? 

Grupa docelowa 

Osoby, które dopiero planują lub stawiają pierwsze kroki i chcą 

przełamać swoje bariery oraz poznać przepis na udane 

wystąpienie.  

Występowanie  

przed szeroką 

publicznością bez 

tajemnic.  

Warsztaty  

z autoprezentacji 

 

 Warsztat i porady praktyczne: 

 Kiedy zaczyna się i kończy wystąpienie? 

 Jak przygotować nie tylko siebie ale i otoczenie? 

 Jak dążyć do coraz lepszej jakości wystąpień? 

Grupa docelowa  

Osoby posiadające już doświadczenie w wystąpieniach 

publicznych, które chcą dowiedzieć się więcej na temat 

autoprezentacji i podszkolić swój warsztat.  

 

http://lodztoastmasters.pl/

