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DLACZEGO NIE TWITTER?  
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Nowa era komunikacji 



Najpopularniejsze SM na świecie 



Najpopularniejsze SM w Polsce 



Mikroblog = blog + komunikator 

 Blog  
 
1997 r.  John Barger użył określenia web blog by opisać swoją stronę (www.robotwisdom.com) 
1999 r.  Pierwszy bloger, Peter Merholtz, skrócił nazwę i stronę, której był autorem i określił mianem 

bloga (www.peterme.com).  
 
W POLSCE : 2000 r. polski darmowy agregator blogowy Nlog.org, 2001 r.  www.blog.pl 
 

 (ang. weblog –dosł. rejestr sieciowy) internetowy pamiętnik (1999) 
 strona internetowa, która zawiera osobisty dziennik online z refleksjami, komentarzami i często 

hyperlinkami, dostarczonymi przez piszącego (2004, wydaw. Merriam-Webster)  
 

 Komunikator 
 

 program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów i informacji 
o obecności użytkowników pomiędzy dwoma lub większą liczbą komputerów, poprzez sieć 
komputerową, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe).  

 

 



 Serwis internetowy umożliwiający publikowanie za pomocą specjalnego edytora tekstu krótkich, 
zazwyczaj jednozdaniowych wpisów, o 
 limitowanej długości od 140 do 160 znaków.  

 Do tekstu można dołączać multimedia i odnośniki do innych stron internetowych. 

 Wpisy można dodawać w przeglądarce, za pośrednictwem telefonu  
i aplikacji zewnętrznych, a nawet poprzez SMS, w przypadku braku dostępu do sieci. 

 

Mikroblog - definicja 



Mikroblog - właściwości 

 narzędzie informacji 

 narzędzie opiniotwórcze 

 interaktywne 

 błyskawiczne 

 dynamiczne (treści szybko się dezaktualizują) 

 użyteczne w dziedzinach, takich jak dziennikarstwo, komunikacja polityczna  
i marketingowa, public relations. 

Mikroblog- właściwości 



Mikroblog w Polsce 
Mikroblog w Polsce 

 2005 - … 

 

 2006 - ...  

 

 2007  

 

 

 2007-2013 

 

 2009 - …  

 

 2011 - … 

  

 

 



Twitter to… 
„aktualizowana w czasie rzeczywistym sieć informacyjna, dostarczająca 
nowe wydarzenia, pomysły, opinie na interesujące nas tematy” 



• Tweety (reakcje) 

• Obserwowani 

• Obserwujący 

• Polubienia 

• Listy 

• Chwile 

Przegląd funkcjonalności 

• Warci obserwowania 

• # (Trendy dla Ciebie) 

• @ 

• Skracanie linków 

• emotikony 

 

 



Twitter w rękach bibliotekarzy akademickich na świecie 



Twitter w bibliotekach – doświadczenia  

Hong Huang, Samuel Kai Wah Chu, 

Lesley Yuyang Liu, Philip Yi Zheng 

Understanding User-Librarian 

Interaction Types in Academic Library 

Microblogging:  A Comparison Study 

in Twitter and Weibo 

“The Journal of Academic 

Librarianship”, July 2017, Vol.43(4), 

pp.329-336 

 

* Analiza 1600 postów mikroblogowych pobranych  
z 20 chińskich witryn uniwersyteckich Weibo  
i 20 bibliotecznych serwisów Twittera w krajach 
anglojęzycznych.  

 

 Typy interakcji: 
 Rozpowszechnianie informacji (Posty zawierające ogłoszenia i wiadomości z 

bibliotek) 
 Wymiana informacji / wiedzy (Posty, w których bibliotekarze, którzy dzielą się 

rzeczami z innymi, np. zasoby online, zasoby publiczne, książki, newsy) 

 Komunikacja (Posty, w których bibliotekarze odpowiadają na pytania 
użytkowników, komentarze, skargi itp. ) 

 Gromadzenie informacji (Posty, w których użytkownicy są kierowani, 
wypełniają kwestionariusz lub zgłaszają uwagi dotyczące problemów 
poruszanych przez bibliotekarzy  

 

 Wyniki:  
 Bibliotekarze akademiccy w krajach anglojęzycznych wykorzystują 

informacje ogłoszeniowe istotne dla biblioteki (wiadomości i wydarzenia) 
i odpowiadają na zapytania informacyjne / badawcze.   

 Bibliotekarze akademiccy w Chinach prawdopodobnie wykorzystają 
Weibo do komunikowania się z użytkownikami i rozpowszechniania 
wiadomości bibliotecznych.  



USA, 2010  

Joan Starr 

California Digital Library in Twitter-

Land 

“Computers in Libraries”, Sep. 2010, 

Vol.30 (7), pp 23-27. 

 

 W 2009 r. California Digital Library (CDL) 

 Pracownicy CDL publikują treść swojego comiesięcznego biuletynu 
„Wiadomości CDLINFO” na Twitterze, a także dodatkowe treści 
tworzone przez programy CDL i osoby prywatne.  

 W efekcie @CalDigLib jest centrum informacyjnym 

 Twitter jest żywym kanałem komunikacyjnym. 

 Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób social bookmarking jest obecnie 
integralną częścią tego, w jaki sposób pracownicy CDL wchodzą  
w interakcje ze społecznościami, które obsługują, a także szerszym 
światem ludzi, których jeszcze nie znają. 

 Twitter daje możliwość uzyskania wiadomości i pomysłów CDL 
szerszej publiczności.  

Twitter w bibliotekach – doświadczenia  



USA, 2015 

Jason Shulman, Jewelry Yep, Daniel 

Tomé  

Leveraging the Power of a Twitter 

Network for Library Promotion  

“The Journal of academic 

librarianship”, 2015, Vol. 41 (2) pp. 

178 -185. 

 

 Konto instytucjonalne biblioteki akademickiej ma 
wpływ na szerszą społeczność Twittera swojej 
instytucji macierzystej.  

 Biblioteka znajduje się w kluczowej pozycji do 
rozpowszechniania informacji z kont siostrzanych  
w instytucji. 

Twitter w bibliotekach – doświadczenia  



Twitter w 
bibliotekach zach 

Nowa Zelandia, 2010 

Magalie Andree Olga LeGac 

Twittering libraries: How and why 

New Zealand public libraries use 

micro-blogging.  

Unpublished MLIS research project, 

Victoria University of Wellington, 

Wellington, New Zealand. 

http://researcharchive.vuw.ac.nz/han

dle/10063/1402 

 

  

 Twitter jako alternatywny kanał komunikacji  
z członkami społeczeństwa.  

 Promocja witryn bibliotecznych, usług i programów 
bibliotecznych.  

 Korzystanie z Twittera pozwala użytkownikom 
traktować pracowników bibliotek jako „mistrzów 
Web 2.0” 

 Nieocenione narzędzie rozwoju zawodowego. 

Twitter w bibliotekach – doświadczenia  



Twitter jako narzędzie 

rozwoju bibliotekarzy 

- twitterowe inicjatywy 
 International Librarian Network – twitter chat (2014) 

 Wiki Twittering Libraries, miejsce gdzie udostępniono 
case studies bibliotek korzystających już z Twittera 
oraz odnośniki do oficjalnych bibliotecznych kont 
w tym serwisie (2009) 

 

Twitter w bibliotekach – doświadczenia  



100 sposobów na wykorzystanie Twittera w Twojej Bibliotece  
wg. Adrienne Carlson / Accelerated Bachelor Degree  

Pixabay.com 



 
Wskazówki wspierające nawiązanie kontaktu z klientami, co może prowadzić do 
zintensyfikowania odwiedzin sekcji referencyjnej.  

 1. Przeczytaj najnowsze wiadomości:  Wiele głównych serwisów 
informacyjnych, takich jak MSNBC, ma kanały na Twitterze. Ułatwia to szybkie 
sprawdzenie wiadomości i znalezienie najnowszych informacji. 

  2. Zidentyfikuj ekspertów w konkretnym obszarze: Dowiedz się, kto mówi o 
przedmiotach, które Cię interesują. Nie możesz uzyskać takiego samego 
efektu, używając tradycyjnego e-maila i zasobów.  

 3. Dowiedz się, co robią inne szkoły i biblioteki na całym świecie: uzyskaj 
pomysły na to, jak inne biblioteki na całym świecie skutecznie korzystają z 
Twittera w swojej bibliotece 

 



Wskazówki ułatwiające komunikację oraz poczucie wspólnoty w swojej bibliotece. 

 10. Spróbuj przeprowadzić sesję pytań i odpowiedzi: jeśli potrzebujesz 
jakiejkolwiek informacji, szybkie pytanie do obserwatorów dostarczy Ci 
odpowiedzi w ciągu kilku minut. Jest to również łatwy sposób na udzielenie 
pomocy klientom.  

 11. Uzyskaj informacje zwrotne na temat potencjalnych zmian w polityce: 
myślisz o przedłużeniu godzin pracy biblioteki? Uzyskaj opinie od niektórych 
swoich klientów. Jest to świetne rozwiązanie również dla studentów.  

 12. Nie pozwól, aby konto zamilkło na dłuższy czas: pokaże to, że masz 
obopólne zainteresowanie zapewnieniem połączenia wielu swoim 
obserwatorom. 



Sposoby wyróżnienia nowości, spotkań grupowych, bieżących wiadomości … 

 19. Uzyskaj informacje o konferencjach: niektóre konferencje interesujące dla 
bibliotekarzy mają kanały Twittera, które pozwolą Ci nadążyć za terminami 
rejestracji, mówcami i zakwaterowaniem bez konieczności odwiedzania samej 
strony.  

 20. Bądź na bieżąco z wewnętrznymi wydarzeniami: Bądź na bieżąco ze 
spotkaniami i wydarzeniami w departamencie. Zawsze będziesz wiedział, co 
się dzieje.  

 21. Aktualizuj patronów na temat nowych materiałów: Czy otrzymałeś 
wspaniałe nowe zasoby? Pozwól tym z Twojej okolicy dowiedzieć się o nich za 
pośrednictwem kanału Twitter 

 



Przykłady kanałów, które pomogą Ci dowiedzieć się, w jaki sposób inne 

biblioteki korzystają z Twittera. 

 29. @librarycongress: Biblioteka Kongresu jest jedną z największych bibliotek 
na świecie, na bieżąco ze wszystkimi wyjątkowymi kolekcjami i najnowszymi 
wydarzeniami.  

 30. @yalsa: Stowarzyszenie Młodych Dorosłych Bibliotek utrzymuje to uczucie, 
aby informować Cię o problemach związanych z czytaniem i literaturą dla 
młodych dorosłych.  

 31. @glambert: Greg Lambert jest bibliotekarzem prawa w Houston. Ten 
bibliotekarz prawa omawia zarządzanie wiedzą, media społecznościowe i inne. 

 



Pozostań w kontakcie z innymi bibliotekarzami, przyjaciółmi i uczniami. 

 

 49. Dowiedz się więcej o kolegach: Sprawdź, czy koledzy mają kanał Twittera  
i przeczytaj więcej o ich życiu. Kto wie, może masz więcej wspólnego niż 
myślisz.  

 50. Połącz się z interesującymi artykułami z wiadomościami: zdobądź 
inspirujące pomysły, czytając ciekawe historie o umiejętnościach czytania  
i pisania oraz innych bibliotekach.  

 51. Promuj bibliotekę: Korzystanie z Twittera może pomóc w promocji Twojej 
biblioteki i oferowanych programów. Tweetuj znajomym i rodzinie o tym, co 
się dzieje. 

 



Przykłady narzędzi usprawniających aktywność na Twitterze. 

 55. TweetDeck: Ta aplikacja pozwala tworzyć grupy tweetów, aby lepiej 
zarządzać systemami informatycznymi.  

 56. Twrivia: Codziennie udostępniaj nowe pytanie ciekawostki dla swoich 
klientów za pomocą tego narzędzia.  

 57. GroupTweet: Twórz grupy, aby ułatwić Tweeting. Jest to doskonałe 
narzędzie dla grup specjalistycznych, takich jak młodzi dorośli, kluby książki lub 
pracownicy biblioteki. 



Wskazówki usprawniające komunikację bibliotek z dostawcami zasobów i usług. 

 76. Academic Earth: Współpraca wykładów wideo z najlepszych 
światowych uczonych. Zapewniają również pełne kursy wideo z wiodących 
uniwersytetów.  

 77. Duke Press: The Press publikuje głównie w naukach humanistycznych  
i społecznych oraz wydaje kilka publikacji dla profesjonalistów, takich jak 
lekarze i prawnicy.  

 78. Credo Reference: wiodący dostawca usług referencyjnych dla bibliotek  
i centrów informacyjnych. 



Wyniki badań 
Analiza  aktywności na państwowych bibliotek  akademickich w Polsce  



Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego  
ds. szkolnictwa wyższego - publiczne uczelnie akademickie 

 Uniwersytety: 18 

 Uczelnie techniczne: 18 

 Uczelnie ekonomiczne: 5 

 Uczelnie pedagogiczne: 5 

 Uczelnie rolnicze/przyrodnicze: 6 

 Uczelnie wychowania fizycznego: 6 

 Uczelnie teologiczne: 1 

 

 

 

 

 



Profile bibliotek akademickich na Twitterze 

 Uniwersytety:  50%  (9) 

 Uczelnie techniczne: 22% (4) 

 Uczelnie ekonomiczne:  40% (2) 

 Uczelnie pedagogiczne: 0% (0) 

 Uczelnie rolnicze/przyrodnicze:  0% (0) 

 Uczelnie wychowania fizycznego: 0% (0) 

 Uczelnie teologiczne: 0% (0) 



Lata działalności na Twitterze 

Biblioteki Uniwersytetów Biblioteki Politechnik 

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego  
ds. szkolnictwa wyższego - publiczne uczelnie akademickie 



Liczba tweetów - ogółem 

Biblioteki Uniwersytetów Biblioteki Politechnik 



Liczba tweetów – średnia miesięczna  

Biblioteki Uniwersytetów Biblioteki Politechnik 



Liczba obserwatorów 

Biblioteki Uniwersytetów Biblioteki Politechnik 



Popularne # 



Popularne treści 

 Typy interakcji: 

 Rozpowszechnianie informacji  

 (Posty zawierające ogłoszenia i wiadomości z bibliotek) 

 Wymiana informacji / wiedzy  

 (Posty, w których bibliotekarze, którzy dzielą się rzeczami z innymi, np. zasoby online, zasoby 
publiczne, książki, newsy) 

 Komunikacja  (brak) 

 (Posty, w których bibliotekarze odpowiadają na pytania użytkowników, komentarze, skargi itp. ) 

 Gromadzenie informacji  (brak) 

 (Posty, w których użytkownicy są kierowani, wypełniają kwestionariusz lub zgłaszają uwagi na 
problemy poruszane przez bibliotekarzy ) 

 

wg. Huang, H. ; Kai Wah Chu, S. ; Yuyang Liu, L.; Yi Zheng, P. (2017) 



Biblioteka UMCS na Facebooku i Twitterze: 

„Na tych profilach na bieżąco informujemy użytkowników o: 

  zasadach funkcjonowania Biblioteki (korzystanie ze zbiorów, zmiany godzin otwarcia, 
katalog elektroniczny, elektroniczne bazy danych, nowości książkowe)  

 mających nastąpić wydarzeniach (szkolenia, spotkania autorskie, wystawy, prelekcje),  

 relacjonujemy i dokumentujemy życie Biblioteki,  

 komunikujemy się z naszymi Czytelnikami (komentarze i wiadomości prywatne).  

 Znajdziecie tu też ciekawostki ze świata książki i bibliotek.” 

https://www.umcs.pl/pl/media-spolecznosciowe,15443.htm 



 Różnice adaptacyjne Twittera w Polsce i na świecie  

 Świat:  filtr informacji i zdobywania wiedzy, medium popularyzujące naukę oraz narzędzie 
promocji 

 Polska: dodatkowy kanał przekazywania informacji (dublowanie  publikacji), „tablica ogłoszeń”, 
niewłaściwa grupa docelowa 

 Popularność portali społecznościowych w Polsce  

 Zbyt mały nacisk na fundamentalną funkcję komunikacyjną (mała aktywność 
polskich bibliotek) 

 

 

 

Wnioski 



 

 Bądźmy tam gdzie oni! Bożena Jaskowska (2011)  

 Czy innowacja zawsze jest zyskiem w działalności biblioteki? Aaron Schmidt (2014) 

 …. nie trzeba korzystać z absolutnie wszystkich źródeł, a tylko z tych, które odpowiadają 
na nasze oczekiwania. Marta Kostecka (2014) 

 

 

 

Dlaczego nie Twitter? 



Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Bikowska 
Sekcja Promocji, Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 

v 


