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MICHAŁ URBANOWICZ

Profesor YouTube 
– naukowi vlogerzy w bibliotece

Czy internetowe gwiazdy naukowych vlogów mogą wzbogacić ofertę biblioteki i przyciągnąć młodych 
ludzi? Przedstawiamy pomysł Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na współpracę z wideoblogerami.

SIEĆ ZMIENIA OBLICZE 
NAUKI

„Wiedza internetowa” to naj-
częściej określenie wiedzy mało 
użytecznej, zdobytej naprędce  
i pozbawionej solidnych podstaw. 
Link podany w przypisie do pra-
cy naukowej wygląda dużo gorzej 
niż notka bibliograficzna, nawet 
jeśli prowadzi do identycznych 
treści. Potwierdzają to naukowcy, 
którzy uważają, że doraźnie uzu-
pełniona w internecie wiedza to 
zupełnie inny typ informacji niż 
te nabyte w długotrwałym proce-
sie nauki.

Ale z drugiej strony – jak wiele 
czynności dotyczących codzienne-
go życia ułatwiamy sobie, korzy-
stając z dostępnych w sieci tuto-
riali? Sami eksperci nie pojawiają 
się już tylko w radiu czy telewizji. 
Ktoś ma dużą wiedzę i czuje, że 
ma także talent do jej atrakcyjnego 
przekazywania widzom? Zapra-

szamy na YouTube’a – do nowego, 
cyfrowego hyde parku, na scenę, 
agorę, mównicę uniwersytecką  
i salę wykładową w jednym!

VLOGERZY W BIBLIOTECE

Okazją do podjęcia współpracy 
z wideoblogerami był program 
„Ameryka w Twojej Bibliotece”, 
w którym uczestniczy Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Opolu. Pro-
gram Ambasady Amerykańskiej  
w Warszawie, który ma być plat-
formą wymiany informacji między 
misją dyplomatyczną a użytkowni-
kami wybranych bibliotek publicz-
nych, stał się dobrą okazją do zor-
ganizowania imprez poszerzających 
wiedzę na temat amerykańskiej 
sztuki, kultury, edukacji i nauki.

Wideoblogerzy to nowi idole 
młodych ludzi i bibliotekarze, od-

powiedzialni za organizację zajęć 
oraz moderowanie czasu wolne-
go młodych użytkowników, nie 
powinni tego faktu ignorować. 
Naszym pomysłem było więc za-
proszenie znanych osób z kręgu 
polskiego YouTube’a i wykorzy-
stanie ich popularności i umie-
jętności popularyzacji nauki do 
upowszechniania wiedzy. Wie-
dzy, którą później można pogłę-
biać… oczywiście w bibliotece. 
Chcieliśmy także budować wize-
runek biblioteki jako instytucji, 
która zaskakuje i nadąża za naj-
nowszymi trendami.

Podczas rozmów z młodymi 
ludźmi (użytkownikami bibliotek 
oraz odwiedzającymi nas wolonta-
riuszami i stażystami) oraz po zba-
daniu popularnych trendów oka-
zało się, że tematami, które warto 
na tych spotkaniach podjąć, są: 

Chcieliśmy 
budować wizerunek 

biblioteki jako 
instytucji, która 

zaskakuje i nadąża 
za najnowszymi 
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Karol Wójcicki podbija kosmos
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astronomia, nauka języka angiel-
skiego, gry komputerowe i nauki 
ścisłe. Do współpracy zaprosiliśmy 
więc kolejno: Karola Wójcickiego, 
Arlenę Witt, Grzegorza Bobrka 
oraz Dawida Myśliwca.

AMERYKAŃSKI PODBÓJ 
KOSMOSU

Karol Wójcicki wydaje się mniej 
aktywny na YouTubie niż pozo-
stali zaproszeni goście. Jego ak-
tywność opiera się głównie na 
występach telewizyjnych (kanały 
Discovery Science i TVN Tur-
bo), organizowaniu ekspedycji 
połączonych z obserwacją nieba 
oraz prowadzeniu na swoim ka-
nale facebookowym wspólnego 
oglądania na żywo zjawisk astro-
nomicznych. Do biblioteki przy-
jechał z prezentacją Amerykański 
podbój kosmosu. Nie opowiedział 
jednak historii, którą każdy z nas 
w jakimś stopniu zna. W jego wy-
stąpieniu pojawiły się zamiast tego 
tropy prowadzące do… nazistów 
oraz Walta Disneya. 

Wystarczy natrafić na jakikol-
wiek materiał telewizyjny nagra-
ny z udziałem Wójcickiego, aby 
wyobrazić sobie styl wykładu – 

barwny, żywiołowy, ośmielający 
młodych ludzi do zadawania py-
tań. Pytań, które były wstępem 
do niełatwych wątków dotyczą-
cych przyszłości nauki, eksplora-
cji kosmosu i kosmicznych teorii 
spiskowych. 

Warto zobaczyć!  
Film Z głową w gwiazdach, 
gdzie Karol Wójcicki jest 
świadkiem startu rakiety 
– projektu wrocławskich 
studentów.
Szczegóły: youtube.com/
watch?v=Bc9tLpFX9DY

DOŚWIADCZENIA  
Z AMERYKAŃSKICH 
PODRÓŻY

Arlena Witt, nazywana najpopular-
niejszą anglistką w Polsce, prowa-
dzi vloga „Po Cudzemu” oraz bloga 
„Wittamina”, na których promuje 
skuteczną naukę języka angiel-
skiego, opierając się na językowych 
ciekawostkach. Jest także autorką 
podręcznika do języka angielskie-
go Grama to nie drama. Angielska 
gramatyka, czyli czasy i inne dziwne 

rzeczy (hit wydawniczy, a przecież 
jest to podręcznik do nauki języka, 
który nie służy jako podstawa na-
uczania w szkołach).

Na spotkaniu opowiadała  
o swojej podróży na USA, zaob-
serwowanych tam różnicach kul-
turowych i językowych, własnym 
podejściu do nauki języka obce-
go, anegdotach związanych ze 
swoją działalnością. Widać było, 
że dla zebranych było to spotka-
nie z idolką, która ma bardzo 
pozytywny wpływ na swoich słu-
chaczy: sprawia, że chcą się uczyć 
języka obcego. Vlog stanowi więc 
inspirację, atrakcyjną zachętę do 
rzetelnej i stopniowej nauki.

Sama Arlena pisze: „Pytają 
mnie: Jak się łatwo i szybko na-
uczyć angielskiego? Odpowia-
dam: Łatwo i szybko można zro-
bić jajecznicę”.

Warto zobaczyć! 
Czy wiesz, jak prawidłowo 
wymawiać nazwiska ludzi 
związanych ze światem 
filmu?
Szczegóły: youtube.com/
watch?v=--aROcutJdQ
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Arlena Witt na językach
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POPULARYZACJA WIEDZY 
HISTORYCZNEJ W GRACH 
KOMPUTEROWYCH

Wiemy dobrze, że amerykańskie 
podejście do własnej historii, któ-
re znamy z filmów wojennych, 
często ociera się o patos, stanowi 
zestaw kiczowatych schematów  
i scen z pokiereszowanymi flagami 
łopoczącymi na wietrze. Prawdą 
jest jednak, Amerykanie są w tej 
promocji niezwykle skuteczni,  
a przywołane obrazy zna cały świat.

Zaprosiliśmy do nas Grzego-
rza Bobrka, jednego z członków 
zespołu tvgry.pl oraz redaktora 
serwisu gry-online.pl, aby zasta-
nowić się nad tym, czy także gry 
komputerowe można uznać za 
jeden ze środków do rozbudzenia 
zainteresowania historią. Jaka jest 
wizja świata obecna w grach mi-
litarnych? W jaki sposób Amery-
kanie łączą rozrywkę z pielęgno-
waniem pamięci o weteranach 
wojennych?

Dostaliśmy pasjonującą opo-
wieść na temat jego osobistych 
początków fascynacji historią, 
najlepszych książkach, o raczku-
jących technikach komputero-
wych, które próbowały pokazać 
wojnę, w końcu o kultowym Sze-
regowcu Ryanie, który stanowił 

kamień milowy w projektowaniu 
nowoczesnych gier.

Okazało się, że nawet pobieżne 
prześledzenie scenariusza wojennej 
gry komputerowej daje nam 
możliwość zapamiętania dużej 
ilości faktów, rozpoznawania broni, 
nazw miejscowości, w których 
rozgrywała się historia. Siedem 
milionów sprzedanych na całym 
świecie kopii gry Call of Duty III, 
w której pojawia się wątek 1 Dywi-
zji Pancernej Stanisława Maczka, 
zostało podanych jako przykład 
tego, jak ważnym nośnikiem tre-

ści są obecnie gry komputerowe –  
w tym przypadku gra w sposób 
niebagatelny wpłynęła na promo-
cję polskiej historii.

Warto zobaczyć! 
Film dla fanów militariów: czy 
te bronie istniały naprawdę?
Szczegóły: youtube.com/
watch?v=DZBlXhfPZMQ 

AMERYKAŃSCY 
NAUKOWCY I NIE TYLKO

Zaproszony youtuber Dawid 
Myśliwiec jest twórcą kanału 
popularnonaukowego „Uwaga! 
Naukowy Bełkot” i doktorantem 
Wydziału Chemii Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie. Pisze o sobie, że jest „mi-
łośnikiem nauk ścisłych oraz bu-
dowania jasnego przekazu, dzięki 
któremu każdy jest w stanie zro-
zumieć najtrudniejsze zagadnie-
nia z obszarów fizyki, chemii, 
biologii, matematyki, astronomii, 
psychologii itp.”. Podczas wy-
kładu skupił się na zjawiskach, 
które kryją się za popularnym  
w mediach zwrotem „amerykań-
scy naukowcy dowiedli, że…”. 
Czy w świecie nauki jest miejsce 
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Grzegorz Bobrek rozrywkowo

Dawid Myśliwiec i jego oblicze nauki
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na przeprowadzenie niepoważ-
nych badań i czy prowadzą one 
do wartościowych odkryć? Czy 
zdarza się, że poważne badania 
naukowe przynoszą wiedzę zupeł-
nie bezużyteczną? Kiedy możemy 
uznać, że badania naukowe są 
niemoralne? Dzięki aktywnemu 
uczestnictwu publiczności duża 
część spotkania została poświę-
cona rozmowie na temat popular-
nych obecnie teorii medycyny al-
ternatywnej i tego, jak wyglądają 
one w świetle naukowych faktów.

Warto wspomnieć, że Myśli-
wiec w kręgach fanów naukowych 
vlogów dorobił się statusu gwiaz-
dy. Część osób przed wejściem do 
biblioteki czekała już na autograf 
i możliwość zrobienia sobie selfie, 
a w rozmowach po spotkaniu nie-
rzadko pojawiały się słowa „dzię-
ki tobie lepiej zrozumiałem mate-
riał na kolokwium”, „dzięki tobie 
zainteresowałem się tą dziedziną 
wiedzy” czy po prostu „zaszczy-
tem jest poznać cię osobiście”.

Warto zobaczyć! 
Dawid Myśliwiec na temat 
autyzmu: film, z którego jest 
najbardziej dumny.
Szczegóły: youtube.com/
watch?v=k3TBGxVbI-Q

To sytuacja godna podziwu, gdy 
widzimy kolejkę młodych ludzi 
czekających na autograf od kogoś, 
kto przed chwilą tłumaczył, na 
czym polega charakter kwasowy 
grup hydroksylowych. Pracując  

w bibliotece, gdzie nieraz zajmuje-
my się przygotowaniem lekcji bi-
bliotecznych czy pracą z młodzieżą, 
warto skorzystać z doświadcze-
nia youtuberów (oczywiście tych, 
którzy tworzą dobre jakościowo 
i merytorycznie materiały!). Jak 
opowiadać o zjawisku, do opisu 
którego musimy posługiwać się 
trudnymi pojęciami? Jak przykuć 
na dłużej uwagę odbiorców? Jak 
tłumaczyć skomplikowane zjawi-
ska? Odnalezione filmy mogą nie-
raz stanowić inspirację tematyczną.

Nawiązanie współpracy z wideo- 

SPOTKANIA AUTORSKIE

w szkołach i bibliotekach
w całej Polsce

MARCIN KOZIOŁ
autor lektury szkolnej i wielu  
innych nagradzanych książek  
dla dzieci i młodzieży

Nowe programy warsztatów – teraz także dla przedszkolaków i licealistów!

marcinkoziol.com/spotkania   |   spotkania@marcinkoziol.com

blogerami warto wziąć pod uwa-
gę przy planowaniu wydarzeń, 
które chcielibyśmy uzupełnić  
o specjalistyczny wykład. Może 
się okazać, że fachowy vloger 
przedstawi zagadnienie z zaska-
kującej perspektywy, a dla mło-
dych ludzi będzie stanowić nie-
zwykłą atrakcję (frekwencja na 
wszystkich przywołanych przez 
mnie spotkaniach znacznie prze-
kraczała 100 osób – nieprzypad-
kowych, zadających trafne pyta-
nia związane ściśle z tematyką).

Warto się orientować, jak wy-
gląda naukowa strona polskiego 
YouTube’a. Dla naszych młodych 
użytkowników może to być znak, 
że bibliotekarz „ogarnia”, zaś 
podsuwając te materiały innym, 
możemy im pomóc w odkryciu 
własnej naukowej pasji.

MICHAŁ URBANOWICZ
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Opolu
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