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Biblioteka Liczba opinii Ranking  

BUW 612 4,7 

BN 142 4,3 

BJ 106 3,6 

BP m.st. Warszawy 84 4,6 

BUŁ 52 4,2 

BG UG 40 3,7 

B SGH 27 4,9 

BG PW 22 4,8 

BG WAT 15 4,5 

CBI WUM 11 4,5 

BG UKSW 6 4,7 



 
Ela PRL 
Lokalny przewodnik · 97 opinii · 7 445 zdjęć 
miesiąc temu 

Przepiękne miejsce do "zaczytania" :) Architektura, wystrój, detale zachwycają. Biblioteka na miarę 

XXI wieku. Oprócz biblioteki, czytelni różne mini punkty przydatne nie tylko studentom. Na miejscu 

stołówka. Można tu spędzić cały dzień, karmią umysł, ciało i duszę ;) 

 
Wiktoria Konopka 
Lokalny przewodnik · 61 opinii · 128 zdjęć 
rok temu 

Moja ulubiona, warszawska biblioteka. Miejsce jedyne w swoim rodzaju, z klimatem i atmosferą 

wspierającą uczenie się. Najfajniej jest w okresie sesji - tłumy zaczytanych studentów z toną książek, 

są dosłownie wszędzie. :) Uczenie się w ich cichym towarzystwie to ciekawe doświadczenie, warto to 

przeżyć. Poza sesją jest w miarę luźno i spokojnie. Ogromny plus: książki. Mnóstwo książek. Niby to 

oczywiste, a jednak znajduję tu wiele ciekawych pozycji; praktycznie wszystko, czego potrzebuję na 

zajęcia. 



„Skupię się wyłącznie na odczuciach wzrokowych i, żeby je wyrazid, użyje 
następujących przymiotników: niezwykła, hipnotyzująca, niepowtarzalna! Tak 
podtrzegam architekturę budynku i krajobrazu biblioteki wraz z zintegrowanymi  
z nią ogrodami. Od samego początku powstania tego tajemniczego, magicznego, 
wyróżniającego na tle dzielnicy jak i całego miasta obiektu, nie mogłem się opędzid 
od skojarzeo z dziełami Umberto Eco, Gabriela Garcíi Márquez'a, w mniejwzym 
stopniu Dana Browna i innych autorów, wykorzystujących w swojej twórczości wątki 
magii, spiskowej teorii dziejów, działalności masonów, iluminatów i innych tajnych 
zrzeszeo... Z powodu takich skojarzeo odczuwałem, z jednej strony - duże 
zainteresowanie, a z drugiej - pewien niepokój, który spowodował, że odkładałem 
wizytę tutaj aż do lata 2018 roku, a kiedy już do niej doszło, mogłem tylko żałowad, 
że nie zrobiłem tego wcześniej. Opisując jednym wyrazem to co tam zobaczyłem: to 
było połączenie precyzyjnych naukowych obliczeo z obłędnym, absolutnie 
magicznym wyglądem symbiozy wspaniałych form geometrycznych z okiełznaną 
naturą w postaci roślin, kamienia i wody... ”  



 
Marta Dz. 
Lokalny przewodnik · 23 opinie · 21 zdjęć 
3 tygodnie temu 

Niby ładna, ale nkefunkcjonalna. Problem z książkami, które są w katalogu, ale nie na półce. 

Notorycznie brakuje miejsc z dostępem do gniazdek (mamy XXI wiek), duża część biblioteki 

niezagospodarowana (a można wstawić kolejne stoły z gniazdkami!!!), podczas sesji duszno i 

tłoczenie, brak miejsc. Niestety przerost formy nad użytecznością, a niby jest to biblioteka studencka. 

 
Weronika 
2 opinie 
miesiąc temu 

Bardzo lubię BUW sam w sobie , nawet mimo tłoku w soboty. Zawsze przypadkiem na regale znajdę 

coś ciekawego. Niemniej to co wpadnie mi w ręce wolę obejrzeć a potem wypożyczyć gdzieś indziej. 

Zazwyczaj omijam wypożyczalnię BUW-u, nie chcę przypadkiem trafić na którąś z niemiłych pań 

bibliotekarek  

Negatywnie 



Odpowiadaj! 







10 lat! 





Profile bibliotek 
 na Facebooku 

Polubienia 
2 marca 2019 

BN 22 230 

BUW  17 268 

BP m. st. W-wy 5 923 

BUP (UAMP) 5 473 

BJ 5 172 

B UGd 2 705 

B SGGW 2 527 

CBI WUM 2 269 

B SGH 1 476 

BG WAT 1 436  

BG PW 1 249 

BG UKSW 469 



Nasza strategia publikowania 

Informacje o BUW, BW i UW 

Promocja zbiorów  Promocja usług Promocja wydarzeo 

Kontakt z użytkownikiem 













Zaskakująca skutecznośd 



Ewakuacja,  
jesteśmy w kontakcie 



Spokojnie, to tylko kryzys 



Czasem poważnie,  czasem nie 



Canva 



Trello 



SPOTTED: BUW 
PONAD 14 000 POLUBIEO 28 

https://www.facebook.com/Spotted-BUW-399189386821952/?ref=br_rs


NAJGORSZE OKŁADKI BUWu 
439 POLUBIEO 29 

https://www.facebook.com/najgorszeokladkibuwu/?ref=br_rs


BUW NA SPORTOWO 
106 POLUBIEO 30 



BUW NA CIEPŁO 
PONAD 2 300 POLUBIEO 31 

https://www.facebook.com/buwnacieplo/?ref=br_rs


BUW NA CIEPŁO 
PONAD 2 300 POLUBIEO 32 

https://www.facebook.com/groups/629863593717680/?ref=br_rs


BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE 

PUNKT ORIENTACYJNY (FB MIEJSCA) 33 



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE 

PUNKT ORIENTACYJNY (FB MIEJSCA) 34 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Uniwersytecka-w-Warszawie/1571059633116741


BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE 

PUNKT ORIENTACYJNY (FB MIEJSCA) 35 



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE 

PUNKT ORIENTACYJNY (FB MIEJSCA) 36 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Uniwersytecka-w-Warszawie/1571059633116741
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 BUW jako BIBLIOTEKA  

 BUW jako MIEJSCE SPOTKAŃ 

 BUW jako MIEJSCE WYDARZEŃ 

 BUW jako OGRÓD 

 BUW jako ATRAKCJA TURYSTYCZNA 

  



spiochywbuwie 
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CC BY 2.0 - Flickr 

• Nośnik informacji 

• Komunikacja z użytkownikami 

• Narzędzie dialogu z użytkownikiem 

• Forum dyskusji 



Xiaobin Liu - CC BY-SA 2.0 - Flickr 

 INFORMACJA – o działaniach w bibliotece, skierowana do 

bibliotekarzy i użytkowników,  

 
 RELACJE – stwarzanie użytkownikom pozytywnych doświadczeń 

związanych z biblioteką, 

 
 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – udostępnianie wpisów dotyczących 

naszych zasobów bibliotecznych.  



PYTAMY:  

JAK BLOGOWAĆ,  

A NIE…  

CZY BLOGOWAĆ?… 

Otwartość 

Dostępność 

Wiarygodność 

Uczciwość wypowiedzi 
Pexels 



BLOGOWANIE TO WYZWANIE  

Nick Youngson - CC BY-SA 3.0 – The Blue Diamond Gallery 
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BLOG – STAŁE CYKLE  



BLOG – OKRESOWE CYKLE  



BLOG - WYDARZENIA 

„Kapelusze przez wiatr targane”  

„Noc Muzeów 2015,  

czyli idź tam, gdzie prowadzą ćmy” 

„Uroki rzymskich „salonów” –  

Erasmus+ w Bibliotece Casanatense” 

Pixabay 
Wikipedia 



BLOG – VARIA 



Dziękujemy za uwagę! 
Pytania? 

Znajdziesz nas tu: 

 @BibliotekaUniwersyteckawWarszawie 

 buw_official 

•    buwlog.uw.edu.pl/ 

78 


