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Zawodowa przyszłośćZawodowa przyszłość

 analizaanaliza MiędzyresortowegoMiędzyresortowego ZespołuZespołu dodo PrognozowaniaPrognozowania
PopytuPopytu nana PracęPracę przyprzy RządowymRządowym CentrumCentrum StudiówStudiów
StrategicznychStrategicznych –– prognozaprognoza dodo 20202020 rr..::
 sspadpadekek zatrudnizatrudnieniaenia ww sektorzesektorze rolniczym,rolniczym, górniczym,górniczym,

transportowymtransportowym ii paliwowympaliwowym,,

 dynamicznydynamiczny rozwójrozwój obszarówobszarów:: informatyka,informatyka, telekomunikacja,telekomunikacja,
InternetInternet ii technologietechnologie informacyjne,informacyjne, biotechnologia,biotechnologia, ochronaochrona
śśrodowiska,rodowiska, elektronicznaelektroniczna bankowobankowośćść ii handelhandel elektroniczny,elektroniczny,
ochronaochrona zdrowiazdrowia ii opiekaopieka społeczna,społeczna, informacja,informacja, kulturakultura
popularnapopularna ii przemysprzemysłł rozrywkowyrozrywkowy,, edukacjaedukacja..
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Zawody z tzw. pozytywnym trendem wzrostowymZawody z tzw. pozytywnym trendem wzrostowym
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Nazwa zawoduNazwa zawodu

 w języku polskim: w języku polskim: broker informacjibroker informacji = = infobrokerinfobroker
 w języku angielskim: w języku angielskim: 

 częściej częściej information brokerinformation broker niż niż infobroker,infobroker,
 inneinne określeniaokreślenia –– independentindependent informationinformation professionalprofessional,,

infoinfo--entrepreneur,entrepreneur, informationinformation professional,professional, knowledgeknowledge broker,broker,
cyberian,cyberian, freelancefreelance librarian,librarian, independentindependent researcher,researcher, datadata
dealerdealer,,

 ww językujęzyku niemieckimniemieckim:: InformationInformation--Broker,Broker, InfoInfo--
broker,broker, Informationsmakler,Informationsmakler, InformationsvermittlerInformationsvermittler..
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Przyczyny pojawienia się Przyczyny pojawienia się 
infobrokerówinfobrokerów

 NaNa świecieświecie::
 zawódzawód infobrokerainfobrokera pojawiłpojawił sięsię podpod konieckoniec latlat ’’6060--tychtych XXXX ww.. ww StanachStanach

Zjednoczonych,Zjednoczonych,
 specjalizacjaspecjalizacja bibliotekoznawstwa,bibliotekoznawstwa, rozwójrozwój techniktechnik transmisjitransmisji informacjiinformacji..

 WW PolscePolsce::
 początekpoczątek działalnościdziałalności infobrokerskiejinfobrokerskiej konieckoniec latlat ’’9090--tych,tych,
 przesunięcieprzesunięcie pewnychpewnych akcentówakcentów współczesnejwspółczesnej działalnodziałalnośścici informacyjnejinformacyjnej,,
 ogólnyogólny wzrostwzrost rangirangi informacji,informacji,
 wzrostwzrost potencjałupotencjału intelektualnegointelektualnego organizacji,organizacji,
 lawinowolawinowo rosnącerosnące zasobyzasoby informacjiinformacji sieciowejsieciowej..
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Definicja zawoduDefinicja zawodu
 Infobroker to:Infobroker to:

 pośrednikpośrednik międzymiędzy zasobamizasobami informacji,informacji, aa ludźmiludźmi ii instytucjami,instytucjami, którzyktórzy ichich
potrzebują,potrzebują,

 osoba,osoba, któraktóra zaza opłatąopłatą wyszukujewyszukuje ii udostępniaudostępnia informacjeinformacje wedługwedług ściśleściśle
określonegookreślonego kryterium,kryterium,

 specjalista,specjalista, któryktóry pomagapomaga ww interpretacjiinterpretacji ii opracowaniuopracowaniu informacji,informacji,

 InfobrokerInfobroker musimusi gwarantowagwarantowaćć,, żżee udzielonaudzielona przezprzez niegoniego informacjainformacja jestjest nienie
tylkotylko relewantnarelewantna ww stosunkustosunku dodo zapytania,zapytania, aleale taktakżżee wysokiejwysokiej jakojakośścici
(gwarantowana)(gwarantowana) -- udzielajudzielająącc informacjiinformacji jednocześniejednocześnie akredytujeakredytuje jjąą,, firmujefirmuje
swoimswoim nazwiskiem,nazwiskiem, podobniepodobnie jakjak notariusz,notariusz, autorautor ksiksiążążkiki czyczy brokerbroker giełdowygiełdowy..

 WW akredytacjiakredytacji informacjiinformacji pomagapomaga infobrokerowiinfobrokerowi zespółzespół wieluwielu specjalistówspecjalistów
zz odpowiadającejodpowiadającej danemudanemu tematowitematowi dziedzinydziedziny -->> brokerzybrokerzy informacjiinformacji
specjalizowanejspecjalizowanej..
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Kwalifikacje infobrokeraKwalifikacje infobrokera
 KompetencjeKompetencje ii umiejętnościumiejętności::

 posiadanieposiadanie wiedzywiedzy interdyscyplinarnej,interdyscyplinarnej, ww tymtym zz zakresuzakresu bibliotekoznawstwa,bibliotekoznawstwa, metodologiimetodologii
nauki,nauki, epistemologii,epistemologii, informatyki,informatyki, historiihistorii nauki,nauki, teoriiteorii zarządzania,zarządzania, socjologiisocjologii ii psychologii,psychologii,

 ororientacjaientacja ww różnegoróżnego typutypu źźródródłłachach informacjiinformacji ii systemachsystemach informacyjnoinformacyjno--wyszukiwawczychwyszukiwawczych,,
 umiejętnoumiejętnośćść formułowaniaformułowania ii stosowaniastosowania odpowiednichodpowiednich metodmetod ii strategiistrategii wyszukiwawczych,wyszukiwawczych,
 skutecznoskutecznośćść pozyskiwaniapozyskiwania tretreśścici istotnychistotnych dladla odbiorcy,odbiorcy,
 umiejumiejęętnotnośćść analizy,analizy, weryfikacji,weryfikacji, opracowaniaopracowania ii interpretacjiinterpretacji informacji,informacji,
 znajomoznajomośćść jjęęzykówzyków obcych,obcych,
 biegbiegłłaa znajomoznajomośćść obsługiobsługi komputera,komputera,
 umiejętnośćumiejętność szybkiegoszybkiego czytaniaczytania ii czytaniaczytania zeze zrozumieniemzrozumieniem..

 PredyspozycjePredyspozycje osobowościoweosobowościowe::
 operatywnooperatywnośćść,,
 systematycznosystematycznośćść,,
 skrupulatnoskrupulatnośćść,,
 pewnopewnośćść siebie,siebie,
 mmobilnoobilnośćść ii elastycznoelastyczność,ść,
 zdolnościzdolności interpersonalneinterpersonalne..
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Obszary działalności infobrokeraObszary działalności infobrokera
 Miejsce pracy:Miejsce pracy:

 „wolny strzelec”„wolny strzelec”–– indywidualna działalność gospodarcza,indywidualna działalność gospodarcza,
 agencja infobrokerska (PLagencja infobrokerska (PL--60),60),
 duże firmy duże firmy –– odrębne stanowisko.odrębne stanowisko.

 Potencjalni odbiorcy usług infobrokerskich: Potencjalni odbiorcy usług infobrokerskich: 
 organizacje biznesowe i przemysłowe,organizacje biznesowe i przemysłowe,
 agendy rzagendy rząądowe i samorzdowe i samorząądowe,dowe,
 oośśrodki innowacji i przedsirodki innowacji i przedsięębiorczobiorczośści,ci,
 instytucje finansowe,instytucje finansowe,
 firmy farmaceutyczne, medyczne,firmy farmaceutyczne, medyczne,
 kancelarie prawne,kancelarie prawne,
 administracja publiczna,administracja publiczna,
 oośświata i owiata i ośśrodki naukowe (naukowcy i studenci),rodki naukowe (naukowcy i studenci),
 firmy marketingowe, agencje reklamowe,firmy marketingowe, agencje reklamowe, wydawcy, publicywydawcy, publicyśści, dziennikarze,ci, dziennikarze,
 klienci indywidualni.klienci indywidualni.
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Bibliotekarz vs. infobroker?Bibliotekarz vs. infobroker?
KryteriaKryteria BibliotekarzBibliotekarz InfobrokerInfobroker

Rejestr funkcjiRejestr funkcji

 ffunkcjunkcje: e: informacyjninformacyjna, a, edukacyjnedukacyjnaa, , 
intelektualnintelektualnaa, estetyczn, estetycznaa, rozrywkow, rozrywkowaa, , 

integracyjnintegracyjnaa, substytutywn, substytutywna, a, obywatelskobywatelska,a,
 gromadzenie, opracowywanie, gromadzenie, opracowywanie, 
udostępnianie, ochrona udostępnianie, ochrona dorobku dorobku 

dokumentalnegodokumentalnego..

 funkcja funkcja informacyjninformacyjna,a,
 wyszukiwanie wyszukiwanie 

i interpretacja informacji.i interpretacja informacji.

Komercjalizacja usługKomercjalizacja usług  usługi bezpłatnusługi bezpłatne,e,
 sfera publicznasfera publiczna..

 oodpłatnodpłatność ść usługusług, , 
 sektorsektor prywatnyprywatny..

Zakres przetwarzania Zakres przetwarzania 
informacjiinformacji

 przetwarzanie o charakterze przetwarzanie o charakterze 
formalnym: odpowiednie wyrażanie formalnym: odpowiednie wyrażanie 

informacji lub zmiana sposobu wyrażaniainformacji lub zmiana sposobu wyrażania

 przetwarzanie: ocena techniczna przetwarzanie: ocena techniczna 
i analiza wartościująca,i analiza wartościująca,
 dostarczanie informacji dostarczanie informacji 

przetworzonej i oszacowanej przetworzonej i oszacowanej --> > 
przekształcprzekształcanie anie informacji informacji 

w zindywidualizowanw zindywidualizowanąą wiedzwiedzę.ę.

Indywidualizacja i Indywidualizacja i 
personalizacja usługpersonalizacja usług

 zaspokajanie potrzeb informacyjnych zaspokajanie potrzeb informacyjnych 
zróżnicowanej grupy użytkowników,zróżnicowanej grupy użytkowników,
 dostarczanie informacji możliwej do dostarczanie informacji możliwej do 

wykorzystania przez wielu użytkowników. wykorzystania przez wielu użytkowników. 

 zaspokajanie zaspokajanie 
zindywidualizowanych potrzeb zindywidualizowanych potrzeb 
informacyjnych konkretnych informacyjnych konkretnych 

klientów z uwzględnieniem żądanego klientów z uwzględnieniem żądanego 
kontekstu.kontekstu.
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Kandydaci do zawodu infobrokeraKandydaci do zawodu infobrokera
Bibliotekarz, biznesmen, informatyk?Bibliotekarz, biznesmen, informatyk?

Przedstawiciel jakiej profesji będzie najlepszym brokerem informacji?Przedstawiciel jakiej profesji będzie najlepszym brokerem informacji?
(ankieta Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UH(ankieta Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UH--P w Kielcach)P w Kielcach)
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Merytoryczne podstawy do wykonywania zawodu Merytoryczne podstawy do wykonywania zawodu 
infobrokera infobrokera -- atuty i słabości profesji informacyjnychatuty i słabości profesji informacyjnych

 konsekwencjkonsekwencjaa wyodrwyodręębnienia sibnienia sięę
zawodu infobrokera ze zawodu infobrokera ze śśrodowiska rodowiska 
bibliotekarskiego,bibliotekarskiego,

 wwysokiysokie ke kwalifikacjwalifikacje: e: 
 rozległa wiedza interdyscyplinarna,rozległa wiedza interdyscyplinarna,
 bogate dobogate dośświadczenie w zakresie wiadczenie w zakresie 

udostępnia rudostępnia różóżnorodnych zasobów norodnych zasobów 
informacyjnych,informacyjnych,

 znajomość baz i serwisów znajomość baz i serwisów 
informacyjnych, informacyjnych, 

 umiejumiejęętnotnośćść tworzenia zestawietworzenia zestawieńń
tematycznych, tematycznych, 

 swoboda w posswoboda w posłługiwaniu się ugiwaniu się 
komputerem i Siecikomputerem i Sieciąą, , 

 sprawności komunikacyjnesprawności komunikacyjne, , 
 erudycja.erudycja.

 niedostatek umiejniedostatek umiejęętnotnośści ci 
analitycznych i redakcyjnych, analitycznych i redakcyjnych, 

 nnieznajomoieznajomośćść jjęęzyków obcych, zyków obcych, 
 brak lub niewielkie brak lub niewielkie 

dodośświadczenie w zakresie wiadczenie w zakresie 
prowadzenia negocjacji prowadzenia negocjacji 
handlowych i sprzedahandlowych i sprzedażży usługy usług

 nieumiejętność nieumiejętność formułowania formułowania 
dalekowzrocznych strategii dalekowzrocznych strategii 
rozwojowychrozwojowych,,

 brak ciekawobrak ciekawośści ci śświata, wiata, 
kreatywnokreatywnośści ci i i otwartootwartośści na ci na 
zmianyzmiany..
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Kształcenie infobrokerów w PolsceKształcenie infobrokerów w Polsce
Poziomy kształcenia

Szkoły policealne Kursy, szkolenia
Kształcenie
akademickie

Studia I i II st. 
+ tradycyjne 

podyplomowe 

Centrum Nauki 
i Biznesu 

Żak w Łodzi

Policealne Studium 
Reklamy w Lublinie

studia 
infobrokerskie

informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo

tradycyjne studia
bibliologiczne 
(US, UH-P, AP, 

UMSC, UŁ, UKW, 
UW, UMK, WSUS) 

specjalność:
broker informacji 

(UWr, UJ)

uczelnie
prywatne:
WSSMiA,
Ateneum

uczelnie 
państwowe:

UJ, 
UH-P, 
UMK

dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna

specjalność: broker informacji
(WSUS, WSH)

Infobroker Biznesu 
Europejskiego

Zawody przyszłości: 
broker informacji

Infobroker– Konsultant 
Funduszy Europejskich

Permanentny 
Kurs Infobrokera 

Systemowego

seminaria Infobroker
CPI 
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Kształcenie policealneKształcenie policealne
 PolicealnePolicealne StudiumStudium ReklamyReklamy ww LublinieLublinie::

 22--letnialetnia szkołaszkoła policealna,policealna, kształceniekształcenie ww zakresiezakresie specjalnościspecjalności techniktechnik
informacjiinformacji naukowejnaukowej,,

 przedmiotyprzedmioty:: informacjainformacja naukowa,naukowa, informatyka,informatyka, jjęęzykizyki informacyjne,informacyjne,
bibliotekarstwo,bibliotekarstwo, jjęęzykizyki obceobce ii przedsiprzedsięębiorczobiorczość,ść,

 trybtryb naukinauki:: zaoczny,zaoczny, kosztkoszt naukinauki:: 800800 zł/rokzł/rok naukinauki..

 CentrumCentrum NaukiNauki ii BiznesuBiznesu ŻŻakak ww ŁŁodziodzi (filie(filie
ww BiaBiałłymstoku,ymstoku, CzCzęęstochowie,stochowie, PoznaniuPoznaniu ii WWłłococłławku)awku)::
 jednorocznajednoroczna szkołaszkoła policealnapolicealna oo specjalnościspecjalności infobrokerinfobroker,,
 przedmiotyprzedmioty:: pracowniapracownia informatyki,informatyki, informacjainformacja naukowa,naukowa, klasyczneklasyczne technikitechniki

wyszukiwaniawyszukiwania informacjiinformacji--bibliotekarstwo,bibliotekarstwo, prawneprawne problemyproblemy wyszukiwaniawyszukiwania
informacji,informacji, psychologiapsychologia zz elementamielementami informatykiinformatyki..

 systemsystem naukinauki:: zaoczny,zaoczny, kosztkoszt naukinauki:: 759759 zł/rokzł/rok naukinauki..
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Kształcenie akademickie: studia bibliologiczneKształcenie akademickie: studia bibliologiczne

 StudiaStudia zz zakresuzakresu informacjiinformacji naukowejnaukowej ii bibliotekoznawstwabibliotekoznawstwa (instytuty(instytuty
bibliologiczne,bibliologiczne, WSUS,WSUS, studiastudia II ii IIII stst.. orazoraz podyplomowe)podyplomowe)::
 nawetnawet jeżelijeżeli formalnieformalnie termintermin brokerbroker informacjiinformacji nienie byłbył używany,używany, toto kształceniekształcenie brokerówbrokerów

informacjiinformacji odbywaodbywa sięsię ww niektórychniektórych InstytutachInstytutach IINiBIINiB coco najmniejnajmniej odod połowypołowy latlat 9090..
XXXX ww..,, tzntzn.. odod wprowadzeniawprowadzenia przedmiotówprzedmiotów zz zakresuzakresu:: informacjiinformacji biznesowej,biznesowej,
europejskiej,europejskiej, prawnej,prawnej, Internetu,Internetu, ocenyoceny jakościjakości informacji,informacji, itpitp..,,

 nowenowe standardystandardy kształceniakształcenia:: umiejumiejęętnotnośścici interpersonalninterpersonalne,e, kkomunikacjaomunikacja społecznaspołeczna
aa mediamedia,, drukowanedrukowane źźródródłłaa informacji,informacji, eelektronicznelektroniczne źźródłaródła informacji,informacji, sspecjalistycznepecjalistyczne
źźródłaródła informacjiinformacji,, sspopołłeczeeczeńństwostwo informacjinformacjii ii wiedzy,wiedzy, iinformacjanformacja ww biznesiebiznesie,,
zarzarząządzanidzaniee informacjinformacjąą ii wiedzwiedząą ww organizacjachorganizacjach,, mmultimediaultimedia ww komunikacjikomunikacji
spospołłecznejecznej,, nnarzędziaarzędzia ii metodymetody wyszukiwaniawyszukiwania informacjiinformacji,, ssieciieci kkomputeroweomputerowe,, nnararzędziazędzia
tworzeniatworzenia bazbaz danychdanych,, ttworzenieworzenie serwisówserwisów WWWWWW,, wwizualizacjaizualizacja ii estetykaestetyka ww systemachsystemach
informacyjnychinformacyjnych,, architekturaarchitektura informacji,informacji, ssiecioweieciowe systemysystemy publikacjipublikacji elektronicznychelektronicznych,,
ssystemyystemy eksploracjieksploracji strukturstruktur wiedzywiedzy,, ttechnologieechnologie kodowaniakodowania XMLXML ww procesachprocesach
informacyjnychinformacyjnych,, OpenOpen SourceSource ww zarzzarząądzaniudzaniu informacjinformacją,ą, bbadanieadanie uużżytecznościyteczności
serwisserwisóóww internetowychinternetowych,, kkomputeroweomputerowe systemysystemy zarzzarząądzaniadzania,, iintranetyntranety..
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Kształcenie akademickie: studia bibliologiczneKształcenie akademickie: studia bibliologiczne
 specjalizacjaspecjalizacja brokerbroker informacjiinformacji (od(od rokuroku akadakad.. 20072007//20082008,, UWrUWr –– poziompoziom licencjacki,licencjacki, UJUJ ––

poziompoziom magisterski,magisterski, caca.. 300300 ha)ha):: brokerbroker informacjiinformacji ww społeczeństwiespołeczeństwie wiedzywiedzy,, pprawnerawne
ii organizacyjneorganizacyjne formyformy prowadzeniaprowadzenia działalnodziałalnośścici inforbrokerskiejinforbrokerskiej,, mmetodyetody ocenyoceny jakojakośścici
informacjiinformacji,, oodbiorcydbiorcy ususłługug iinnfobrokerskichfobrokerskich,, mmetodyetody opracowaniaopracowania informacjiinformacji,, pprezentacjarezentacja
informacjiinformacji ii edycjaedycja tekstutekstu ww śśrodowiskurodowisku elektronicznymelektronicznym,, zzarzarząądzanie,dzanie, narznarzęędziadzia
ii organizacjaorganizacja pracypracy brokerabrokera informacjiinformacji,, wwybraneybrane zagadnieniazagadnienia ochronyochrony własnowłasnośścici
intelektualnejintelektualnej,, iinformacjanformacja zz zakresuzakresu ochronyochrony ii promocjipromocji zdrowiazdrowia,, iinformacjanformacja gospodarczagospodarcza
ii biznesowabiznesowa,, iinformacjanformacja europejskaeuropejska,, iinformacjanformacja normalizacyjnanormalizacyjna ii patentowapatentowa,, iinformacjanformacja
prawnaprawna ii publicznapubliczna iinformacjanformacja oo śśrodowiskurodowisku naturalnymnaturalnym,, kkomercyjneomercyjne serwisyserwisy
informacyjneinformacyjne,, pprojektrojekt infobrokerskiinfobrokerski

 studiastudia ww IINiBIINiB::
 stacjonarnestacjonarne -- nieodpłatne,nieodpłatne,
 niestacjonarneniestacjonarne –– odpłatne,odpłatne, kosztkoszt:: 11..100100 –– 11..500500 zł/semestr,zł/semestr,
 podyplomowepodyplomowe –– odpłatne,odpłatne, 22--33 semestry,semestry, kosztkoszt:: 11..100100 –– 11..400400 zł/semestrzł/semestr..

 studiastudia ww WSUSWSUS::
 stacjonarnestacjonarne licencjackielicencjackie -- odpłatne,odpłatne, kosztkoszt:: 11..800800 zł/semestr,zł/semestr,
 podyplomowepodyplomowe –– odpłatne,odpłatne, kosztkoszt:: 11..000000 zł/semestrzł/semestr..
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Kształcenie akademickie: studia dziennikarskieKształcenie akademickie: studia dziennikarskie

 Studia dziennikarskie:Studia dziennikarskie:
 WyWyżższasza SzkołaSzkoła UmiejUmiejęętnotnośścici SpoSpołłecznychecznych ww PoznaniuPoznaniu ii WyWyżższasza SzkołaSzkoła

HandlowaHandlowa ww RadomiuRadomiu (specjalizacja(specjalizacja infobrokerinfobroker ww ramachramach studiówstudiów
licencjackich)licencjackich),,

 „proponowany„proponowany systemsystem ii zakreszakres kształceniakształcenia uwzguwzględlędniania zmianyzmiany dokonującedokonujące
sięsię aktualnieaktualnie ww polskichpolskich ii śświatowychwiatowych strukturachstrukturach informacjiinformacji naukowej,naukowej,
poprzezpoprzez coco dajedaje studentowistudentowi gwarancjegwarancje uzyskaniauzyskania wysokichwysokich kwalifikacji,kwalifikacji,
uznawanychuznawanych nienie tylkotylko ww kraju,kraju, aleale ii zaza granicą”granicą”,,

 wiedzawiedza dotdot.. systemówsystemów informacyjnoinformacyjno––wyszukiwawczych,wyszukiwawczych, sposobówsposobów
fachowegofachowego pozyskiwaniapozyskiwania ii weryfikowaniaweryfikowania informacjiinformacji,, korzystaniakorzystania
zz elektronicznychelektronicznych bazbaz danychdanych ii multiwyszukiwarekmultiwyszukiwarek,,

 zajęciazajęcia wykształcajwykształcająą umiejumiejęętnotnośćść organizowaniaorganizowania pracypracy zespozespołłowejowej
ii prowadzeniaprowadzenia wwłłasnejasnej dziadziałłalnoalnośścici gospodarczejgospodarczej..

 studiastudia płatne,płatne, czesneczesne zaza rokrok naukinauki -- 33..600600 złzł (WSUS)(WSUS) -- 44..200200 złzł (WSH)(WSH)..
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Kształcenie podyplomowe: studia Kształcenie podyplomowe: studia 
infobrokerskie infobrokerskie -- oferta uczelni prywatnychoferta uczelni prywatnych

 Uczelnie prywatne (rok akad. 2006/2007):Uczelnie prywatne (rok akad. 2006/2007):
 WyższaWyższa SzkołaSzkoła StosunkówStosunków MiędzynarodowychMiędzynarodowych ii AmerykanistykiAmerykanistyki

ww Warszawie,Warszawie, AteneumAteneum –– SzkołaSzkoła WyższaWyższa ww Gdańsku,Gdańsku,
 przedmiotyprzedmioty:: komunikacja,komunikacja, naukinauki społecznespołeczne ii humanistyczne,humanistyczne,

metodymetody pozyskiwania,pozyskiwania, przetwarzaniaprzetwarzania ii archiwizowaniaarchiwizowania
informacji,informacji, elementyelementy prawa,prawa, marketingmarketing,, publicpublic relations,relations, pracapraca
ww wirtualnychwirtualnych zespołachzespołach projektowychprojektowych,,

 studia 2studia 2--semestralne, czesne za semestr: od semestralne, czesne za semestr: od 2.100 do 2.800 zł. 2.100 do 2.800 zł. 
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Kształcenie podyplomowe: studia infobrokerskie Kształcenie podyplomowe: studia infobrokerskie 
-- oferta uczelni państwowychoferta uczelni państwowych

 Uczelnie państwowe (rok akad. 2007/2008):Uczelnie państwowe (rok akad. 2007/2008):
 instytutyinstytuty bibliologicznebibliologiczne UniwersytetuUniwersytetu Jagiellońskiego,Jagiellońskiego,

UniwersytetuUniwersytetu MikołajaMikołaja Kopernika,Kopernika, UniwersytetuUniwersytetu HumanistycznoHumanistyczno--
PrzyrodniczegoPrzyrodniczego ww Kielcach,Kielcach,

 przedmioty (łączna liczba godzin: przedmioty (łączna liczba godzin: Kraków Kraków –– 260, Kielce 260, Kielce –– 248, 248, 
ToruToruńń –– 200200, dominująca forma: ćwiczenia i laboratoria, dominująca forma: ćwiczenia i laboratoria))::
 blokblok 11:: ogólnyogólny:: filozofiafilozofia informacji,informacji, naukanauka oo informacji,informacji, specyfikaspecyfika zawoduzawodu

infoinfo--brokera,brokera, użytkownikużytkownik informacji,informacji, społeczeństwospołeczeństwo wiedzywiedzy ii informacji,informacji,
ocenaocena jakościjakości informacji,informacji,

 blokblok 22:: źródłaźródła informacjiinformacji:: serwisyserwisy informacyjneinformacyjne online,online, informacjainformacja prawna,prawna,
biznesowa,biznesowa, medyczna,medyczna, patentowa,patentowa, europejska,europejska, techniczna,techniczna, drukowanedrukowane
ii elektroniczneelektroniczne źródłaźródła informacji,informacji,
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Kształcenie podyplomowe: studia infobrokerskie Kształcenie podyplomowe: studia infobrokerskie 
-- oferta uczelni państwowychoferta uczelni państwowych

 blokblok 33:: narzędzianarzędzia informatyczneinformatyczne ii nowoczesnenowoczesne technologietechnologie ww pracypracy infobrokerainfobrokera::
systemysystemy zarządzaniazarządzania bazamibazami danych,danych, tworzenietworzenie serwisówserwisów WWW,WWW, oprogramowanieoprogramowanie
komputerowe,komputerowe, grafikagrafika komputerowa,komputerowa, wizualizacjawizualizacja ii estetykaestetyka informacjiinformacji
ww systemachsystemach informacyjnych,informacyjnych, badaniebadanie użytecznościużyteczności serwisówserwisów WWW,WWW, zarządzaniezarządzanie
informacjąinformacją ww repozytoriachrepozytoriach OA,OA, OpenOpen SourceSource ww zarządzaniuzarządzaniu informacją,informacją, metody,metody,
technikitechniki ii narzędzianarzędzia profesjonalnegoprofesjonalnego wyszukiwaniawyszukiwania informacji,informacji, architekturaarchitektura
informacji,informacji, technologiatechnologia informacyjnainformacyjna ww zarządzaniuzarządzaniu informacją,informacją, InternetInternet jakojako
środowiskośrodowisko informacyjne,informacyjne, multimediamultimedia ww systemiesystemie komunikacji,komunikacji, repozytoriarepozytoria
cyfrowe,cyfrowe, komercyjnekomercyjne serwisyserwisy informacyjne,informacyjne,

 blokblok 44:: prowadzenieprowadzenie firmyfirmy infobrokerskiejinfobrokerskiej:: prawoprawo ww działalnościdziałalności infobrokerskiej,infobrokerskiej,
podstawypodstawy przedsiębiorczości,przedsiębiorczości, reklamareklama ii publicpublic relations,relations, statystyka,statystyka, projektowanieprojektowanie
ii zarządzaniezarządzanie systememsystemem informacyjnyminformacyjnym ww firmiefirmie infobrokerskiejinfobrokerskiej..

 studiastudia 22--semestralne,semestralne, czesneczesne zaza semestrsemestr:: odod 11..200200 dodo 11..500500 złzł..
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Kursy, szkolenia, warsztatyKursy, szkolenia, warsztaty
 kurs kurs Infobroker Biznesu EuropejskiegoInfobroker Biznesu Europejskiego, zorganizowany w 2004 r. przez Wy, zorganizowany w 2004 r. przez Wyżższsząą SzkoSzkołęłę

Informatyki i ZarInformatyki i Zarząządzania w Przemydzania w Przemyśślulu, , 
 szkolenieszkolenie onon--lineline PrzyszłoPrzyszłośścioweciowe zawodyzawody społeczespołeczeńństwastwa informacyjnegoinformacyjnego:: brokerbroker informacjiinformacji,,

przeprowadzoneprzeprowadzone ww 20062006 rr.. przezprzez SzczeciSzczecińńskiski ParkPark NaukowoNaukowo--TechnologicznyTechnologiczny
ww ramachramach EuropejskiegoEuropejskiego FunduszuFunduszu SpołecznegoSpołecznego,,

 44--dniowedniowe warsztatywarsztaty InfobrokerInfobroker –– KonsultantKonsultant FunduszyFunduszy EuropejskichEuropejskich,, przygotowaneprzygotowane
ww 20072007 rr.. przezprzez InstytutInstytut BiznesuBiznesu ww Kaliszu,Kaliszu, przygotowująceprzygotowujące dodo pracypracy
ww charakterzecharakterze specjalistyspecjalisty odod wyszukiwania,wyszukiwania, gromadzeniagromadzenia ii przetwarzaniaprzetwarzania
informacjiinformacji nana temattemat dotacjidotacji europejskicheuropejskich,,

 seminariaseminaria zz cyklucyklu InfobrokerInfobroker,, organizowaneorganizowane odod 20062006 rr.. corocznecoroczne przezprzez CentrumCentrum
PromocjiPromocji InformatykiInformatyki ww WarszawieWarszawie,,

 PermanentnyPermanentny KursKurs InfobrokeraInfobrokera SystemowegoSystemowego,, uruchomionyuruchomiony nana przełomieprzełomie 20072007//20082008 rr..
przezprzez OgólnopolskąOgólnopolską InicjatywęInicjatywę InfobrokerówInfobrokerów SystemowychSystemowych ww WarszawieWarszawie..
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Oferta dydaktyczna a potrzeby rynkuOferta dydaktyczna a potrzeby rynku
 różneróżne poziomypoziomy –– ofertaoferta dydaktycznadydaktyczna zbliżonazbliżona ((zagadnieniazagadnienia

ogólneogólne zz zakresuzakresu naukinauki oo informacji,informacji, zarzzarząądzania,dzania, prawa,prawa,
komunikacjikomunikacji społecznej,społecznej,,, nowoczesnychnowoczesnych technologiitechnologii ii ichich
zastosowańzastosowań ++ wyszukiwaniewyszukiwanie informacjiinformacji ww róróżżnorodnychnorodnych
źźródródłłachach ii zasobachzasobach informacyjnychinformacyjnych zz wykorzystaniemwykorzystaniem narzędzinarzędzi
informatycznych),informatycznych),

 zbytzbyt małomało uwagiuwagi popośświwięęcaca sięsię analizieanalizie ii interpretacjiinterpretacji informacji,informacji,
procesomprocesom jejjej akredytacji,akredytacji, publicpublic relationsrelations,, naucenauce prowadzeniaprowadzenia
rozmrozmóóww handlowychhandlowych ii sprzedasprzedażżyy ususłług,ug, przygotowywaniuprzygotowywaniu
profesjonalnychprofesjonalnych raportów,raportów, sztucesztuce pozyskiwaniapozyskiwania klientówklientów,,

 kompetencjekompetencje nabywanenabywane ww ramachramach istniejistniejąącejcej ofertyoferty kształceniakształcenia
uznauznaćć momożżnana obecnieobecnie zaza wystarczającewystarczające dodo wykonywaniawykonywania zawoduzawodu
infobrokerainfobrokera..
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Oferta dydaktyczna a potrzeby rynkuOferta dydaktyczna a potrzeby rynku

 wynikawynika toto zeze specyfikispecyfiki sektorasektora obsługiwanegoobsługiwanego przezprzez
polskiepolskie agencjeagencje infobrokerskieinfobrokerskie ii charakterucharakteru zlecezleceńń imim
powierzanychpowierzanych::
 kklienliencici krajowychkrajowych infobrokerówinfobrokerów:: przedstawicieleprzedstawiciele mamałłychych ii śśrednichrednich

przedsiprzedsięębiorstw,biorstw, branbranżż biznesowychbiznesowych ii przemysprzemysłłowych,owych, oośśrodkówrodków innowacjiinnowacji
ii przedsiębiorczoprzedsiębiorczośści,ci, instytucjiinstytucji finansowychfinansowych ii firmfirm marketingowychmarketingowych,,

 typytypy zleceńzleceń:: wwyszukiwanieyszukiwanie informacjiinformacji biznesowej,biznesowej, patentowej,patentowej, europejskiejeuropejskiej
ww Internecie,Internecie, przprzygotowywanieygotowywanie przeglądówprzeglądów literaturyliteratury ii prasyprasy,, sporzsporząądzaniedzanie
bibliografii,bibliografii, monitoringmonitoring mediów,mediów, monitoringmonitoring dokumentacjidokumentacji gospodarczej,gospodarczej,
biuletynówbiuletynów przetargowych,przetargowych, wyszukiwaniewyszukiwanie ii analizanalizaa ofertofert targowych,targowych,
tworzenietworzenie bazbaz danych,danych, sporzsporząądzaniedzanie zestawieńzestawień ofertofert dostdostęępnychpnych nana rynku,rynku,
badaniabadania rynkowerynkowe (satysfakcja(satysfakcja klienta,klienta, analizaanaliza konkurencji,konkurencji, produktówproduktów
ii rynków)rynków)..
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PrzyszłośćPrzyszłość
 nieuniknionanieunikniona specjalizacjaspecjalizacja ((trutruddniejszeniejsze zlecenia,zlecenia, bardziejbardziej

zaawansowanezaawansowane technologie,technologie, jeszczejeszcze wiwięększaksza specjalizacja,specjalizacja,
konkurencjakonkurencja nana rynkrynkuu usługusług infobrokerskichinfobrokerskich),),

 wielewiele bardziejbardziej niniżż obecnieobecnie nana oczekiwaniaoczekiwania ii zaufaniezaufanie
potencjalnegopotencjalnego klientaklienta wpwpłływaywaćć bbędąędą dośwdoświadczenieiadczenie ii wiedzawiedza
specjalistycznaspecjalistyczna infobrokerainfobrokera,,

 rodzajrodzaj odbiorcyodbiorcy informacjiinformacji bbęędziedzie nadalnadal determinowadeterminowaćć rodzajrodzaj
wyszukiwanychwyszukiwanych informacjiinformacji,,

 jednojedno nienie zmienizmieni sięsię nana pewnopewno:: koniecznośćkonieczność pogpogłęłębianiabiania
umiejumiejęętnotnośści,ci, stastałłegoego kontaktukontaktu zz zasobamizasobami wiedzy,wiedzy, poszerzaniaposzerzania
znajomoznajomośścici wciwciążąż nowychnowych narznarzęędzidzi wyszukiwawczychwyszukiwawczych
ii utrzymywaniautrzymywania stałychstałych kontaktówkontaktów zeze śśrodowiskiemrodowiskiem
infobrokerskiminfobrokerskim..
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę




