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W dniach 26-30 czerwca 2017 roku miałam okazję odwiedzić biblioteki akademickie w Dublinie. 

Erasmus Staff Mobility Week został zorganizowany przez Dublin Institute of Technology oraz 

organizację CONUL (Consortium of National and University Libraries) działającą w Irlandii. W 

wydarzeniu udział wzięło kilkunastu bibliotekarzy z całej Europy (m.in. Czechy, Hiszpania, Włochy, 

Szwecja, Finlandia, Polska, Wielka Brytania, Litwa). Podczas pięciu dni pobytu odwiedziliśmy liczne 

biblioteki akademickie oraz Bibliotekę Narodową Irlandii, a także wzięliśmy udział w sesjach prezentacji 

na tematy fachowe.  

Dzień pierwszy był szczególnie intensywny, ponieważ odwiedziliśmy aż 3 różne instytucje: Dublin 

Institute of Technology Library, National Library of Ireland, Royal College of Surgeons in Ireland  (RCoS) 

Library. W każdej placówce odbyły się wystąpienia gospodarzy oraz prezentacja biblioteki. 

Najciekawszą odwiedzoną w tym dniu instytucją była biblioteka RCoS, posiadająca nowy gmach, 

jeszcze nie otwarty dla użytkowników po remoncie. Placówka stanowi przykład bardzo nowoczesnego 

podejścia do roli, jaką ma pełnić biblioteka w Uczelni. Okazałe, nowoczesne i świetnie wyposażone 

wnętrza to zaplecze do nauki i relaksu dla studentów oraz do pracy dla kadry naukowo-dydaktycznej. 

Biblioteka jest tu miejscem dla każdego, swoistym centrum życia Uczelni.  

W drugim dniu odwiedziliśmy James Joyce Library, University College Dublin. W gmachu biblioteki 

odbyły się sesje wystąpień na temat edukacji informacyjnej, a także kreowania przestrzeni 

bibliotecznej zgodnie z potrzebami odbiorców. Swoje prezentacje pokazali również uczestnicy Erasmus 

Staff Mobility Week. Niezwykle ciekawe było obserwowanie zmian, jakie zaszły w przestrzeni James 

Joyce Library od lat sześćdziesiątych, w których powstał gmach biblioteczny. Gospodarze pokazali nam 

również plany na rozbudowę budynku i zmianę funkcji niektórych pomieszczeń.  

Trzeci dzień spędziliśmy w University of Dublin, Trinity College. Tematem przewodnim było dziedzictwo 

kulturowe i ochrona zbiorów, a także prawo autorskie. Odwiedziliśmy kilka bibliotek zlokalizowanych 

w kampusie. W tym świetnie zachowaną Old Library obchodzącą wtedy 425 urodziny i będącą jedną z 



chętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych Dublina, dzięki posiadaniu w kolekcji cennej Księgi z Kells. 

Bardzo ciekawa była również prezentacja Berkeley Library – pięćdziesięcioletniej biblioteki 

zlokalizowanej w gmachu o brutalistycznej architekturze.  

Czwarty dzień spędziliśmy w Maynooth University Library, mieszczącej się w kampusie na obrzeżach 

miasta. Tematem przewodnim w tym dniu była obsługa klienta oraz metody badania satysfakcji i 

potrzeb użytkowników bibliotek.  Zapoznaliśmy się z pomysłami i doświadczeniami bibliotekarzy z 

Maynooth University Library, a także uczestników z różnych krajów. Odwiedziliśmy również pobliską 

Russel Library z kolekcjami publikacji sprzed 1850 roku.  

Gospodarzem w ostatnim dniu była biblioteka Dublin City University, w której odbyły się prezentacje 

na temat zmian zachodzących we współczesnym bibliotekarstwie i ich wpływie na to, jakie 

kompetencje posiadać powinien pracownik biblioteki akademickiej obecnie i w przyszłości. 

Wyjazd był bardzo intensywny. Warto podkreślić, że przygotowany przez Dublin Institute of 

Technology oraz organizację CONUL program był zróżnicowany i prezentował wysoki poziom 

merytoryczny. Prezentacje bibliotekarzy z Dublina oraz uczestników Erasmus Staff Mobility Week były 

ciekawe i pozwalały na czerpanie wiedzy i inspiracji. Merytoryczne dyskusje towarzyszyły nam także 

przy okazji wydarzeń towarzyszących.  

Wyjazd był okazją nie tylko do nauki, ale też do wymiany praktycznych informacji i do nawiązania 

międzynarodowych kontaktów. Dzięki programowi Erasmus zyskałam nową wiedzę, nowe 

umiejętności, poznałam bibliotekarzy z całej Europy i zwiedziłam Dublin – piękną stolicę Irlandii. 

Polecam wszystkim pracownikom UM w Łodzi taką formę szkolenia, ponieważ jest oparta na praktyce 

i otwiera horyzonty.  

 

 

 



 

 

 



 


