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Professor Di Martin

University of Hertfordshire, UK
Dean of Learning & Information Services

Bright futures: getting a sense of direction

Good morning
It’s a pleasure to visit you here in Lodz. Thank you very much for inviting me.

As you can see from the title of my presentation to you this morning, I am optimistic 
and excited about the future for libraries. But that doesn’t mean that I think our future 
libraries will be the same as they are now.

In this presentation I will try to identify some of the trends and signposts to the future 
that are already available to us, to consider what these may mean for the future develop-
ment of libraries and how we may influence our future success. Even if you don’t agree 
with me I hope I will at least be provocative enough to get you to think beyond today and 
become visionaries of your own bright futures.

But before looking to the future, I would like to take you back a century to the Ameri-
can Midwest. A century ago in 1908 the first Ford Model T car was assembled in Detroit, 
USA. Over the following 20 years, 15 million Ford Model T cars were sold. A century 
ago, there were many small prosperous towns in the Midwest. Each small town bustled 
with trade and activity. Each was quite self-sufficient with for example its own opera 
house, banks, hotel, shops and so on. With the arrival of the car, many of these small 
towns fell into decline and individual fortunes were lost. The mass market car caused 
massive social change by creating mobile citizens, who could now easily travel longer 
distances than one day’s journey by horse and cart to the nearest small town. I am sure 
the wealthy business owners in those small towns asked the question ‘Will I survive?’ Of 
course some did survive and some businesses and towns flourished and grew, attracting 
more people with new developments and innovation that matched the expectations of 
the newly mobile citizens. They added new value in the eyes of their new mobile citizen 
customers.

Let’s come up to date now, a century later and look at the similar massive social 
change arising from the impact of the internet and personal technology on communica-
tions and access to information and services. This has created digital citizens with new 
expectations. Not only that but children today may well grow up to enjoy holidays in 
space – Richard Branson of Virgin Atlantic is investing in providing commercial space 
flights within the next 10-15 years – and have an average life expectancy of 100 or more. 
They will have a different perspective on life from many of us in this room today. 

How many of you carry personal technology devices – perhaps a laptop, iPoD or 
MP3 player, cell phone, PDA, digital camera? Did you carry all this personal technol-
ogy 10 years ago? Probably not, but it had been invented and was in use. And before you 
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start thinking – like some of my staff at Hertfordshire when I asked them to think about 
the next two decades – that 20 years is a long time and you don’t need to think about the 
impact of this change because you will have long retired from work, I would point out 
to you that I think we are already at the 10 year mark, halfway through an equivalent 20 
year period of change. We have seen a lot of change over the last decade, but the critical 
difference for us now is that the pace of change is exponential now that a high percentage 
of the population has become a mass market of digital citizens. Now as librarians you are 
asking ‘Will we survive?’ So we must think about the expectations of our digital citizen 
users. We need to shift the focus of our thinking to people, to our customers and their 
expectations, and not just to the technology.

So how does this change alter the role of the library? In the old model, our users ex-
pected the library to provide all the information and services they needed for their study 
and research and to be the single gateway to the wider wealth of collections and infor-
mation beyond the library. This model upholds a traditional notion of the library being‘ 
all things to all people’. This model represents a linear monopoly relationship between 
library and its users built around a high emphasis on structure and process. The value of 
the library to the user is inherent in the monopoly and the lack of choice of alternatives. 
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In the new model, our users are digital citizens living in the internet world with 
a choice of many routes to information and services and with easy peer to peer com-
munication. The library also lives in this internet world as well as remaining a physical 
place. It would be easy to see this new model as presenting a competitive situation, in 
which the library has to try and outdo the alternative providers to retain its users. My 
view is that a competitive approach is unsustainable and will ultimately be unsuccessful. 
A collaborative approach is more likely to succeed; a strategy whereby the library draws 
on and integrates the best of what is available from many providers, develops its own 
complementary specialist provision and adds value through customization and services 
for its digital citizen users. 

We are already in the internet world. The digital environment is already the norm for 
our users. Have you taken account of this in your library strategy, structures and proc-
esses? Or are you still dealing with the digital environment as a ‘bolt-on’ additional part 
of the library. I was recently asked to answer a questionnaire about e-roles in the library? 
I could only make one response – that every role is an e-role. What happens to your view 
of your library and to your strategies and services when you turn the situation around and 
make digital the norm and treat print and place-related provision the exception? 

I would like to spend a few minutes considering the impact of making the digital 
environment the norm on some of our core library concepts: viz.

understanding of our users
collections
study facilities
services
management, staffing and skills, business processes

and try to draw out some of the distinctive value-added services that may give the 'new' 
library a unique identity and role.

Understanding our users
First of all, we need to get to know the digital citizen. Personal technology and the 

pervasive internet supports anywhere, anytime inter-action. The digital world is 24/7. 
Google has gotten us used to easy access and immediate responses, and therefore impa-
tient with delay and difficulty. Our personal technology lets us combine things and per-
sonalize them, so this is what we now expect everywhere. Poor design and presentation 
has become synonymous with poor quality products and services. We want the pervasive 
benefits of the digital world but we also expect privacy and security in on-line our trans-
actions. Identity theft is a growing problem. As consumers we are aware of our rights 
and not afraid to demand them. One of the major impacts of the digital environment is 
its effect on how we do things and on our learning practices. In the digital environment, 
we can do several things at once, mixing different activities. I see our students at Hert-
fordshire combining doing coursework, engaging with friends through MSN, reading 
email, texting and speaking on their mobile phones and checking the football on the web. 
The linear approach I grew up with has gone. This has implications for how we present 
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information and services and communicate with our users; we need to focus on bite-size 
self-contained chunks that allow users to dip in and out in any order, rather than long step 
by step instructions and continuous prose.

Then we need to challenge ourselves by asking how well we really know our users. 
Libraries have long prided themselves on excellent customer care and high customer 
satisfaction levels. But are we now complacent about this? Our traditional approach has 
been to use satisfaction surveys to find out whether our customers are happy with what 
we provide. Do we think we know what our users expect or do we actually know? How 
many of you do systematic market research in different user market segments to inform 
your forward planning? How many of you collect data about individual users, or cohorts 
of users and then analyse and use this to customize and match services to different user 
groups. How many of you really analyse and use all those usage statistics you collect. Just 
looking at total figures can hide changing patterns of use. For example at Hertfordshire, 
within our consistent overall annual level of book issues and loan renewals at around 
1.6-1.7 million a year, the patterns of use are changing. Analysis of the detailed figures 
shows a trend of a decreasing number of active borrowers but with each active borrower 
making higher use of the lending services and keeping loans much longer through an 
increasing number of loan renewals for each book issued. Until I did this analysis, I had 
been puzzled by the feedback from a student focus group who reported that they did not 
like borrowing books as they didn’t want to have to ‘carry heavy stuff’ around with them. 
It seems then that some of our users are ready for the e-book, at least for those occasions 
when reading a chapter or section is relevant rather than cover to cover reading. We need 
to develop our business intelligence to identify what really matters to our different users, 
to find out what it is they value.

Collections
For me ‘Collections’ represent a wealth of knowledge and information, valuable for 

their content. In planning for the future it is important to move away from a definition of 
collections as relating to books and other physical objects.

We have reached a point where it is quite possible to have journal collections that 
are pre-dominantly digital. At Hertfordshire our journal collections are over 80% e-only. 
I expect there to be rapid change from printed books to e-books over the next five years 
with the impact of e-book services that are now viable and with a growing programme 
of mass digitization of books. We will also see increasing amounts of free information. 
Open access initiatives will clearly contribute to the range of content freely available, 
but this is relatively minor by comparison with the cultural impact of the web and the 
recognition by all sorts of organizations of the benefits of providing as much information 
as possible without charge. In the UK just now a strong lobby is pressing the Govern-
ment to make data collected with tax payers money such as geographical survey data and 
maps freely available. This is already the case in the USA and such data has for example 
underpinned the development of Google Earth. The overall amount of information avail-
able also continues to grow.
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Already our digital citizen users are loading audio books on to their i-Pods for their 
holiday reading and downloading films, music and podcasts is commonplace. At Hert-
fordshire the Vice-Chancellor and several library staff have blogs available to all staff 
and students on our intranet; wikis are being used by students to manage their groupwork; 
and we are just implementing video streaming to deliver moving image services for both 
locally recorded material and commercially procured materials. How are you integrating 
this wide range of content and sources in your collections? 

The management of virtual collections challenges many of our structures, processes 
and practices. In general terms virtual collecting is not a new activity; for example bird 
watchers collect sightings of birds, rather than the actual birds, and record the ‘birds’ in 
their collections with systematic notes, photos and ticklists. This is their metadata. For 
a library’s virtual collections, there are diverse and multiple ‘holding’ locations, with the 
majority external to the library. The library will not own or control most of the content, 
but will need to keep track of it and ensure consistent reliable access to it. The definition 
of new criteria for determining and selecting authoritative sources presents a challenge. 
Every library will need to develop new collection and content policies. Our library sys-
tems will need different capabilities. For national and other designated research librar-
ies with curatorial and preservation responsibilities, there will clearly be significant and 
difficult issues to address in respect of digital collections, but these need more detailed 
consideration than time allows this morning.

Our supply chains are changing. We have certainly seen significant change in the 
periodical supply market in recent years. Library supply is no longer predicated on a tra-
ditional procurement process and funding capacity. We may need different types of sup-
plier, perhaps even resource discovery agents who alert us to relevant digital content 
for our ‘collections’. Or perhaps there is a daily task for librarians to ‘crawl’ the web to 
discover relevant content for their users. 

The music industry provides us with a useful example of re-structuring for the digital 
citizen. The record producers have actively tried to protect their traditional businesses 
against piracy and against technological developments for music distribution such as 
Napster. But it was Steve Jobs of Apple rather than the record producers who saw that 
a different model was required. He negotiated with the major record producers to get 
their music output as content to populate i-tunes. The i-tunes model provides a single 
service for a wide range of music with 24/7 availability and simple easy access, pricing 
and payment methods. This has probably done more to counter piracy than the legal ac-
tions of the record producers. 

It seems to me that the ‘mash-up’1 is one of the key value-added services of the ‘new 
library’. We need to go beyond the past practices of providing relevant collections and 
allowing our users access to them. We need to pro-actively use the content of our col-
lections to select, package and deliver ‘mash-ups’ to specific users and groups of users. 
The ‘mash-up’ could perhaps be seen as a new sort of reading list complete with all the 
1 A ‘Mash-up’ uses content from more than one source to create a completely new service. Wikipedia, June‘Mash-up’ uses content from more than one source to create a completely new service. Wikipedia, June 

2006 
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content. Furthermore we need to work in partnership with faculty and teachers to iden-
tify content that is of value to our users, to compile the ‘mash-up’ and to integrate it into 
our users’ learning and research environments. Many academic institutions now have 
virtual learning environments (VLE) supported by systems such as Blackboard. How are 
you integrating and customizing your collections and content, and support for your users 
through the VLE. At Hertfordshire, each of our information professionals is a named con-
tact for a designated School of Study. S/he works with the academic staff and students in 
that School to identify and support their needs with content, help, news and inter-active 
exercises such as quizzes, integrated with the learning and teaching materials for their 
course modules in our StudyNet VLE. 

Study facilities
If so much is on-line, why will users want to go to the library as a physical location? 

We should expect the use of our reading rooms and study suites to change. They will 
continue to be places for learning and research, but much more as well. At Hertfordshire 
we have found that our students expect a holistic experience. They don’t expect to have to 
go to many different locations for what they see as related activities. For the past 10 years 
we have integrated our academic support services, bringing together, library, computing, 
media, careers advice and guidance and maths support services into one learning centre. 
We differentiate a variety of study environments by how our users wish to study (eg in 
noisy groups, in silence, over a cup of coffee) rather than according to what they wish to 
use. The demand for groupwork study space continues to grow. Students expect to meet 
their friends; to study together over a cup of coffee; and to carry out many tasks on-line 
and in person simultaneously in non-linear mode. Many students now carry their own 
personal laptops. The seamless use of laptops between home, library, teaching room and 
workplace gives us a strong indication of the need for a continuum of experience for our 
users across all of these locations. 

The example I wanted to use to get you to think about the role of the library as 
a physical location is that of Seven Eleven Japan, a large chain of small local shops in 
Japan2. They have been very successful by relating their strategy directly to the needs and 
expectations of their local neighbourhoods. They have several deliveries a day so that 
they can provide different fresh foods for different types of meal time; they have on-line 
ordering (eg from the office during the day) with collection from the shop on the way 
home; the shops even act as despatch and delivery points for other goods for their local 
customers. Seven Eleven Japan have capitalized on their locations and focused on provi-
sion and services that directly serve the local customers in their neighbourhood. I am not 
suggesting that in the future libraries will have to offer foodstuffs or despatch services but 
that you should ask yourselves ‘What is it about our library and its location that needs to 
be exploited to better meet the expectations of our users?

Much research is going on currently into learning spaces and the relationship be-
tween e-spaces and physical learning spaces. I would draw your attention to a JISC-
2 Seven Eleven Japan. Case Study from Graduate School of Business, Stanford University, 2005
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funded project in the UK3 on how innovative technologies are influencing the design of 
physical learning spaces. Libraries are learning spaces and will need to draw on such 
wider considerations in planning their future study facilities.

Services
The lending services we have today form a major part of the public perception of 

what a library is. But the design and operation of our lending services is directly attribut-
able to the nature of our collections as large repositories of physical items. Lending serv-
ices are about providing user access to our printed book collections. Unfortunately the 
operational parameters of our lending services have become an entity in their own right 
and we initially saw e-book schemes that emulated the same parameters, such as issuing 
a book to one user at a time, a practice entirely inappropriate in the digital environment. 
For the digital environment we need different criteria that take advantage of the medium, 
such as self-service, easy immediate access, on-line shopping cart, personal audit trail of 
activity, hints about what else might be useful, even perhaps weekly special offers. There 
are many examples from supermarkets to Amazon.com that we can learn from in devel-
oping enhancements to user access to our digital collections. For the next 10 years or so, 
the library of the future will need to decide how to handle as an exceptional service, the 
loan of the residual printed book collections. Will our users expect books to be batched 
up ready for collection or delivered to them at home? I already have examples at Hert-
fordshire of academic staff who will order a book from Amazon rather than wait for the 
library copy to be returned and delivered to them from another campus.

Our reader services, enquiry points and helpdesks will probably see less and less of 
our users in person, but we will increasingly need to support them through a range of on-
line inter-actions. This will include providing on-line help, wikis, blogs, news, hints and 
tips, etc on web pages or through the institutional VLE; running and participating in on-
line discussion threads; and holding regular internet chat session with users as a virtual 
helpdesk. At Hertfordshire, our induction and information skills for students are provided 
as inter-active sessions through our StudyNet VLE. The on-line help will need staffing 
resources to maintain the constant attention and updating required. The question then 
arises as to whether the face to face meeting with our users will just replicate the on-line 
help or will our users value the face to face contact with the librarian more and therefore 
expect to get more from it? Will the face to face appointment become a consultancy ses-
sion for more substantial advice and guidance? Will you charge a fee for the face to face 
consultancy session as an extra service?

We will also need to revise our terminology. We need to use the terminology famil-
iar to our users, rather than our library jargon. A student at Hertfordshire recently wrote 
a short on-line guide for other students about what he called ‘book skills’. Some of my 
staff were critical about the informal terminology ‘book skills’. Others challenged them 
accusing their colleagues of writing as if for other librarians rather than for our users.
3 Joint Information Systems Committee. Study on How Innovative Technologies are Influencing the Design 

of Physical Learning Spaces in the Post-16 Sector, 2005 (www.ldu.bham.ac.uk/espaces/)
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So is the future library something different? Or will a library still in essence fulfil 
the same role as now? I think the core concepts will remain the same. We will continue 
to need to understand and support our particular user community; we will develop and 
manage collections of content that are relevant to their learning and research needs; we 
will continue to provide study facilities and services. So it’s not so much what we do, but 
HOW we do it that needs to change. And how we do it will require changes to staff roles 
and skills and present management challenges.

Information management will continue to be central. The professional expertise of 
librarians is what is required for our 21st century knowledge society. We should be proud 
of our information management and metadata expertise and adapt and apply it beyond 
the traditional library context. New and expanded staff roles will be needed for market 
research and customer / user relationship management, for marketing, and for collabora-
tion and partnership working with academic faculties and other providers. All roles will 
be e-roles, with the technical skills to operate efficiently and confidently in the digital 
environment. Our procurement and acquisitions roles will increasingly become those of 
resource discovery, negotiation, contract and rights management. And above all attributes 
such as flexibility, initiative and adaptability will be required.

We will need new organizational structures and working patterns with revised staff 
roles. We will need updated and revised policies and changed business processes. We will 
need strong leadership and management skills to effect these changes successfully. We 
will need to build more partnerships and alliances with academic faculties and other pro-
viders. But perhaps the culture changes needed represent the biggest challenges. We will 
need to re-think our values, key performance indicators and critical success factors. For 
example the size of the book budget, library space and the footfall through the door may 
no longer be relevant factors. And above all we will really need to put our users first.

So will we survive? The short answer is YES. Just as some towns in the American 
Mid West took advantage of the new expectations of the mobile citizen and grew into big 
cities, so we must take advantage of the expectations of the digital citizen to determine 
our bright futures. After all, using our expertise, being entrepreneurial, knowing our cus-
tomers and spotting the next opportunity is what all successful businesses do.

Thank you
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ElżbiEta Kałuża

Politechnika Rzeszowska
Biblioteka Główna 

Wczorajsza przyszłość:  
jutro bibliotekarstwa polskiego  

w artykułach Przeglądu Bibliotecznego  
z lat 1946-1988 (gazetka ścienna)

W wystąpieniu przedstawiono plany rozwoju bibliotekarstwa polskiego zaprezentowane 
w Przeglądzie Bibliotecznym w latach 1946-1988. Są one świadectwem czasów w których 
powstały.

Wstęp

W opracowaniu zaprezentowano kilkanaście publikacji, które ukazały się na łamach 
Przeglądu Bibliotecznego w okresie poprzedniej rzeczywistości. Wszystkie one traktują 
o bliższej lub dalszej przyszłości bibliotekarstwa polskiego. Ale tak jak w życiu, spoty-
kamy w nich i sprawy wielkiej wagi i błahostki. I jedne i drugie są świadectwem czasu, 
w którym powstały.
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1946

Ten dekret to nie tylko pierwszy we współczesnym bibliotekarstwie polskim cało-
ściowy akt prawny. To również przykład niewiarygodnego tempa realizacji art. 9 od-
noszącego się do organizacji bibliotek powszechnych. W ciągu niespełna 4 miesięcy1 
powstało 1600 bibliotek gminnych i 20 000 punktów bibliotecznych. Każda z nowopo-
wstałych bibliotek otrzymała 455 oprawionych książek. Rozprowadzono również 25 000 
instrukcji dla bibliotekarzy i pracowników punktów bibliotecznych. Czytelnictwo propa-
gowało 25 000 afiszów.

1949

Józef Stalin (1879-1953)

1 T. Zarzębski: Geneza, życie i nauki dekretu, Przegląd Biblioteczny 1986 R. 54 z. 2/3, s. 289
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Z okazji 70 urodzin Przegląd Biblioteczny poświęcił jubilatowi cały numer. Zeszyt 
otwiera adres Prezydium Związku Bibliotekarzy i Archiwistów, a zaraz potem spotyka-
my deklarację pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dotyczącą uczczenia 
urodzin generalissimusa czynem społecznym2. Rezolucja kończy się apelem skierowa-
nym do wszystkich bibliotekarzy naukowych w Polsce o wykonanie nadprogramowych 
zadań lub ofiarowanie dodatkowych godzin pracy. Odzew był natychmiastowy: inicjaty-
wę bibliotekarzy toruńskich poparły czynnie wszystkie biblioteki uczelniane i dodatko-
wo dwie książnice miejskie.

1950
„... Przełom dokonany na terenie Partii w sensie
zwalczania oportunizmu i odchyleń prawicowych
musi znaleźć wyraz na terenie Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich 
przez wcielenie w życie nauk płynących z III Plenum.”�

Biblioteki w najbliższej przyszłości muszą zatem:
podnieść poziom ideologiczny,
wykazać czujność nad postawą ideową kierowników i personelu,
wzmóc czujność w doborze książek,
otoczyć opieką fachowców, ustosunkowanych pozytywnie do Polski Ludowej,
zintensyfikować kontrolę planów pracy jako czynnika gwarantującego realizację pla-
nu 6-letniego w dziedzinie kultury i upowszechniania oświaty.

„Musimy się więc wszyscy kształcić w marksizmie-leninizmie, jedynej prawdziwej, na-
ukowej i obiektywnej teorii, dającej wierny światopogląd.”4

1951

W tym kurorcie, u stóp Góry Parkowej i Jaworzyny Krynickiej odbyła się w lutym 
1951 r. zainicjowana przez ministerstwa Oświaty oraz Szkolnictwa Wyższego konferencja. 
Jej celem było określenie kierunków rozwoju bibliotekarstwa polskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki bibliotecznej, modernizacji pracy warsztatowej i organizacji bi-
bliotecznej służby informacyjnej. To Konferencja Krynicka stała się bodźcem do tworzenia 
oddziałów informacji, zwanych wówczas działami informacyjno-bibliograficznymi.

2 Udział bibliotekarzy i archiwistów polskich w uczczeniu 70 rocznicy urodzin Józefa Stalina, Przegląd Bi-
blioteczny 1949 R. 17 z. 3/4, s. 223-226

3 E. Iwańczak: III Plenum Komitetu Centralnego PZPR a zadania Związku Bibliotekarzy i Archiwistów 
Polskich, Przegląd Biblioteczny 1950 R. 18 z. 2, s. 99-100 

4 E. Iwańczak: op.cit.
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1951
W liczącym przeszło 300 stron opracowaniu sprawy bibliotek zajmują stron niespeł-

na trzy. Rozdział Biblioteki naukowe rozpoczyna się mającym oparcie w rzeczywistości 
przekonaniem, że „stworzenie dobrze zorganizowanej sieci bibliotecznej nie jest łatwe”5. 
W konkluzji już mniej minorowo:

I Kongres Nauki Polskiej
Sekcja Nauk Społecznych i Humanistycznych
9 Podsekcja Archiwoznawstwa i Bibliotekoznawstwa pod przewodnictwem 
Jana Muszkowskiego stwierdza: „We wszystkich dziedzinach powinny istnieć 
nieliczne biblioteki centralne oraz sieć bibliotek specjalnych podległych centrali 
organizacyjnie. Biblioteki centralne z kolei utworzą wspólny pion organizacyjny. 
Będą one wspólnie ustalały plany pracy bibliograficznej i dokumentacyjnej i 
skoordynują sprawę zakupów...”

Co jeszcze należy uczynić?
szczególny nacisk należy położyć na dobór księgozbioru zapewniający zaspokojenie 
potrzeb pojawiających się w praktyce badawczej,
należy również zobowiązać bibliotekarzy do stworzenia organizacji lepszej, niż mie-
liśmy dawniej.

1951
W ramach realizacji planu 6-letniego biblioteki szkół wyższych winny otworzyć 

swoje podwoje dla czytelników spoza uczelni, zwracając ich uwagę na opracowania czy 
materiały i budząc w ten sposób zainteresowanie dla ważnych społecznie zagadnień, ta-
kich jak: współzawodnictwo pracy, akcja pokojowa, osiągnięcia nauki radzieckiej.

5 J. Dembowski: Biblioteki naukowe. W: I Kongres Nauki Polskiej. Warszawa 1953, s. 86
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Przede wszystkim jednak biblioteki miały stać się czujne, albowiem w bibliotece 
naukowej mógł pojawić się wróg klasowy, a to dlatego iż „żyjemy w warunkach ostrej 
walki klasowej, w których elementy burżuazyjne bynajmniej nie skapitulowały i nadal 
próbują na różnych odcinkach walkę prowadzić. ... Do tej walki ideologicznej potrzebna 
jest książka, potrzebna jest biblioteka”6.

1955

Ta tabelka7 to przymiarka do normy czynnościowej określającej czas wykonania po-
szczególnych prac bibliotecznych. Tabelka jest opracowana na podstawie wyników an-
kiety przeprowadzonej wśród 153 wytypowanych bibliotek.

Przyznam, że nie wiem, czy norma kiedykolwiek wyszła ze strefy planów. Ja się z nią 
nigdy nie zetknęłam.

1956
„Omawiając sprawę budżetu państwowego nie poświęcono ani jednego słowa 
sprawie bibliotek, nawet Bibliotece Narodowej ... Podobny fakt powtórzyć 
się nie powinien i nie możemy do niego dopuścić. Na listach kandydatów do 
przyszłego Sejmu muszą się znaleźć nazwiska bibliotekarzy.”�

Chyba czuć już październikową odwilż?!

6 A. Grodek: Rola i zadania bibliotek naukowych w budownictwie socjalizmu w naszym kraju, Przegląd 
Biblioteczny 1951 R. 19 z 3/4, s. 233

7 J. Kołodziejska: O normowaniu czasu pracy, Przegląd Biblioteczny 1955 R. 23 z. 1, s. 49
8 B. Horodyski: Refleksje pozjazdowe, Przegląd Biblioteczny 1956 R. 24 z. 2, s. 107
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1965
Coraz liczniej zaczynają pojawiać się artykuły dotyczące nowej ustawy bibliotecz-

nej. Powstały w innych warunkach Dekret po prostu się przeżył. Wśród wielu ważkich 
problemów wymagających istotnych zmian prawnych wymienia się warunki pracy bi-
bliotekarzy. „Jedną z najbardziej palących spraw jest sprawa kwalifikacji kadry bibliote-
karskiej. Decentralizacja podporządkowania bibliotek doprowadziła do tego, że poszcze-
gólne resorty stworzyły dla pracowników swych bibliotek warunki uprzywilejowane 

niedostępne dla pracowników innych resortów”9.

Autor nawołuje do rewizji niewłaściwości, które uniemożliwiają zapewnienie biblio-
tekarzom wszystkich resortów jednolitych praw. Zwraca uwagę na partykularyzm po-
legający na utworzeniu grupy bibliotekarzy dyplomowanych wyłącznie w bibliotekach 
szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk, z pominięciem bibliotek innych resortów, 
z Biblioteką Narodową włącznie.

1968
Dekret o bibliotekach doprowadził do zalegalizowania materialnej odpowiedzialno-

ści państwa za istnienie bibliotek. Ustawa o bibliotekach poszła dalej. 
9 B. Horodyski: Na jaką Ustawę czekamy? Przegląd Biblioteczny 1965 R. 33 z. 1, s. 3
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Art. 1. �. Państwo zapewnia rozwój bibliotek i szerokie udostępnienie ich zbiorów10

Z artykułu 1.3 wynika, że państwo bierze na siebie odpowiedzialność za rozwój 
bibliotek. Nie mówi się o tym obecnie zbyt głośno, ale to rzeczywiście miało miejsce. 
Wiedzą o tym wszyscy, którzy pamiętają biblioteki uczelniane w okresie wczesnego 
Gierka. Może powoduje mną sentyment za latami młodości, ale nie przypominam sobie 
lepszego dla bibliotekarstwa akademickiego czasu niż lata 1972-1975. Żal, że trwało to 
tak krótko.

1969
Art. 12.4. Biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej obowiązane są do 
współdziałania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania 
i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji 
bibliograficznych i dokumentacyjnych, w działalności naukowo-badawczej 
oraz w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników bibliotek11.

Zdaniem autorki współpraca jest warunkiem sine qua non rozwoju bibliotekarstwa 
polskiego. Jest również ustawowym obowiązkiem, którego wypełnianie (biorąc pod 
uwagę frekwencję tej konferencji) sprawia kolejnym pokoleniom bibliotekarzy dużą 
przyjemność.

1973
II Kongres zajął w Przeglądzie Bibliotecznym cały zeszyt. Opublikowano w nim 

materiały przygotowane w ramach prac Podsekcji Informacji i Dokumentacji Naukowej. 
Jest wśród nich zakończony 15 postulatami materiał Jana Baumgarta. Zdaniem autora 
konieczne jest:

gromadzenie wydawnictwa zagranicznych doposażyć i usprawnić,
otrzymywanie egzemplarza obowiązkowego przyśpieszyć,
przepisy katalogowania opracować,
centralną pracownię konserwatorską zorganizować,
miniaturyzację zagrożonych zniszczeniem zbiorów zastosować,
mechanizację wprowadzić,
etaty zwiększyć,
nowe budynki z Biblioteką Narodową na czele wybudować,
komputeryzację zacząć,
wyposażenie zmodernizować,
dokształcanie specjalistyczne i problemowe zorganizować,
cykl wydawniczy czasopism fachowych przyśpieszyć,
kontakty zagraniczne rozwijać,
Państwową Radę Biblioteczną zreorganizować.

10 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. Dziennik Ustaw 68.12.63 z 17 kwietnia 1968 r.
11 op.cit.
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Na koniec autor konkluduje: „Realizacja postulatów pozwoli zlikwidować w ciągu 
10-15 lat zaniedbania wynikłe z długoletniego niedoinwestowania bibliotek i przystoso-
wać je do pełnienia zwiększonych zadań.”12

Natomiast w końcowej uchwale w ostatnim punkcie czytamy jedynie:

II Kongres Nauki Polskiej
Uchwała:
„16. Dla wszystkich dyscyplin i kierunków badawczych powinna być 
rozwijana sieć dokumentacji i informacji naukowej (biblioteki, archiwa 
i muzea)”1�

1976

Program został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki przez Bi-
bliotekę Narodową wspomaganą gronem specjalistów. Powstały dwie wersje: pełna14 
i skrócona 15 przygotowana dla Rady Ministrów. Tezy Programu w liczbie 46 ujęte zo-
stały w VII grupach tematycznych. Niestety, trafność prognozy nie jest zbyt imponująca.
Pomijając część ideologiczna, realizacji do końca roku 1990 doczekały się: egzemplarz 
obowiązkowy i budynek Biblioteki Narodowej (biurowiec ukończony w 1989 r.).

12 J. Baumgart: Bibliotekarstwo polskie: rozwój, stan aktualny, perspektywy rozwojowe, Przegląd Bibliotecz-
ny 1973 R. 41 z. 3, s. 256

13 „Nauka w służbie narodu”: Uchwała II Kongresu Nauki Polskiej, Warszawa 1973, s. 31
14 Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku, Warszawa 1978
15 Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku, Bibliotekarz 1976 R. 43 nr 10, s. 250-277
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Oddając sprawiedliwość twórcom Programu trzeba stwierdzić, że po roku 1990 tych 
realizacji było znacznie więcej.

1980
VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich – Poznań, 25-27 września 1980 r.:

Poznań – Hotel BAZAR

Zdarzały się też postulaty, o których wiadomo było od razu, że zrealizowane być nie 
mogą. Zabierając głos na zakończenie obrad plenarnych Witold Stankiewicz wyjaśnił 
w związku z wnioskiem o przedłużenie zjazdu a jeden dzień, że jest to niemożliwe ze 
względu na strajk pracowników gastronomii i hotelarstwa w Poznaniu16.

1986
Od II Kongresu Nauki Polskiej minęło kilkanaście lat, a zdaniem redakcji Przeglądu 

Bibliotecznego...
„Wniosek generalny jest taki, że postulaty zawarte w Uchwale II Kongresu nauki 
polskiej są bardziej aktualne niż kiedykolwiek, a III Kongres nauki polskiej 
powinien wypowiedzieć się za pilną ich realizacją.”17

A co o sprawach bibliotecznych na samym kongresie? Ano niewiele: w dokumentach 
końcowych zwrócono uwagę18 na brak dopływu zagranicznej literatury naukowej oraz 
potrzebę posiadania dobrze funkcjonującego systemu informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej, w tym bibliotek naukowych wyposażonych w sprzęt do przetwarzania 
i upowszechniania informacji.
16 VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich. „Biblioteki dla wszystkich”, Przegląd Biblioteczny 1981 R. 49 z. 3/4, 

s. 304
17 B. Sordylowa: O uwzględnienie potrzeb bibliotekarstwa polskiego i dziedzin pokrewnych w obradach 

i uchwałach III Kongresu Nauki Polskiej, Przegląd Biblioteczny 1986 R. 54 z. 1, s. 59
18 B.S. [Barbara Sordylowa]: Postulaty dotyczące bibliotek naukowych i informacji naukowej w uchwale III 

KNP, Przegląd Biblioteczny 1987 R. 55 z. 1, s. 62-63
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1987
Na zakończenie wybrałam trzy cytaty z referatu prof. Jadwigi Kołodziejskiej19 wy-

głoszonego 19 lat temu na siostrzanej tematycznie konferencji:

Biblioteki polskie dziś i jutro 
IX Zjazd Bibliotekarzy Polskich

„Trafność każdej prognozy może zweryfikować jedynie przyszłość”
„Przewidywanie przyszłości bibliotek stanowi integralną część 
postępowania badawczego, dotyczącego teraźniejszości”
„Istotne jest to, by przyszłości nie traktować jako nieuchronnego złego 
losu, aby wyjść jej naprzeciw, z możliwie najlepszym”

Zakończenie

Czy przetrwamy? Oczywiście, jak może być inaczej, skoro w niedalekiej przyszłości 
będziemy mogli pracować w szklanych domach.
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Yesterday future:  
the plans of Polish librarianship development published 

in Library Review in 1946-1988 (board bulletin)

In presentation the plans of Polish librarianship development are presented. They are 
published in Library Review in 1946-1988. They are a sign of the times in which they are 
arose.
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Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka 
XXI wieku powinna wiedzieć?

Hasło „Społeczeństwo informacyjne” (nazywane dalej SI) jest dość powszechnie znane. 
Ale czy wiemy, co ono oznacza i co dokładnie może pod nim się kryć ?
Referat dokonuje próby syntezy kilku oficjalnych dokumentów i projektów dotyczących 
tematyki społeczeństwa informacyjnego ze zwróceniem uwagi na usługi biblioteczne oraz 
na konsekwencje i szanse jakie w związku z tym pojawiają się dla biblioteki XXI wieku.

1. Definicja Społeczeństwa Informacyjnego (e-society)
Mimo, że termin „społeczeństwo informacyjne” jest znany od dłuższego czasu, nie do-

czekał się on jednoznacznej definicji. Jest tak być może dlatego, że SI jest pojęciem bardzo 
szerokim, obejmującym swym zasięgiem znaczny obszar życia społecznego, politycznego 
i gospodarczego. Pewną manierą jest określanie dziedzin społeczeństwa informacyjnego 
przedrostkiem „e-”, co zostało prawdopodobnie zaczerpnięte od określenia usługi poczty 
elektronicznej jako „e-mail”, czyli „electronic mail”. Co prawda pojęcie e-society nie 
oznacza dokładnie społeczeństwa elektronicznego, ale przedrostek nie tylko przyjął się dla 
tego terminu, ale również jest stosowany do bardziej szczegółowo określanych dziedzin 
społeczeństwa informacyjnego, takich jak: e-government (elektroniczna administracja),  
e-work (telepraca), e-science (zaplecze informatyczne nauki), e-learning (zdalne na-
uczanie), e-health (usługi służby zdrowia świadczone drogą elektroniczną), e-transport, 
e-tourism, e-business i wiele innych.

Warto jednak zwrócić uwagę przynajmniej na niektóre z definicji społeczeństwa in-
formacyjnego:

„Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte 
środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą two-
rzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeń-
stwa.” (Goban-Klass / Sienkiewicz 1999) 
„Ogół ludzi mających powszechne i łatwe możliwości komunikowania się oraz do-
stęp do potrzebnych informacji poprawiających warunki życia, wykonywanie pracy 
oraz wypełnianie powinności obywatelskich” (II Kongres Informatyki – raport)
Społeczeństwo informacyjne z punktu widzenia teorii ewolucji społeczeństw jest to 
społeczeństwo postindustrialne (po agrarnym i industrialnym).
Społeczeństwo informacyjne z punktu widzenia społecznego to społeczeństwo w któ-
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rym zdecydowana jego większość posługuje się ICT (Information and Communica-
tion Technology).

Wszystkie te definicje kładą nacisk na różne aspekty omawianego pojęcia. Pierwsza 
z nich zwraca uwagę na gospodarczy aspekt pojęcia SI, druga i czwarta natomiast odnosi 
się bardziej do obszaru życia społecznego.

Ważnym i nieodłącznym aspektem SI jest pojęcie cyfrowego wykluczenia (Digital 
divide, e-inclusion). Jest to jedno z największych zagrożeń SI polegające na rozwarstwie-
niu społecznym wynikającym z informatycznego analfabetyzmu, czyli braku umiejętno-
ści posługiwania się technologiami informatycznymi (ICT). Potencjalne przyczyny po-
wstawania wykluczenia cyfrowego to przede wszystkim bariery społeczne, ale nie tylko. 
Mogą być nimi również :

warunki ekonomiczne,
brak możliwości technicznych,
wiek,
status społeczny,
niepełnosprawność,
bariery mentalne,
niedostatki w wykształceniu (również językowym).

Jednym ze środków budowania SI, a jednocześnie przeciwdziałania wykluczeniu cy-
frowemu jest tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, tzw. PIAP (Public 
Internet Access Point). Charakterystyczne jest, że zgodnie z raportem unijnym (e-inclu-
sion EU 09.2001) [8] w roku 2001 biblioteki publiczne były najbardziej popularnym 
punktem dostępu do Internetu w Unii Europejskiej. To po kilku latach zdecydowanie 
zmieniło się, o czym będzie mowa później.

Wykluczenie cyfrowe może dotyczyć nie tylko obywateli, ale również całych spo-
łeczności, a nawet państw słabiej rozwijających gospodarkę opartą na nowoczesnych 
technologiach i wiedzy. Dlatego problematyka SI znajduje również wysoki priorytet 
w działaniach Unii Europejskiej oraz polskiego rządu.

Dokument „Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 
2004-2006” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w grudniu 2003 
wskazuje jako priorytetowe w zakresie SI, następujące obszary działań:

powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie,
tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie,
powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką.

Można potraktować te priorytety jako swoistą definicję SI realizowanego w Polsce.

2. Biblioteki w statystykach społeczeństwa informacyjnego
Z racji dużego znaczenia bibliotek publicznych w obszarach funkcjonowania społe-

czeństwa informacyjnego, poświęca się im uwagę w większości raportów dotyczących SI.
Jeden z pierwszych znaczących raportów dotyczących SI w Polsce – Raport CapGemi-























SESJA I – Przeszłość i przyszłość – refleksje i wizje 33

ni „Rozwój eGovernment w Polsce 3 edycja badań eEurope”, wykonany na zlecenie Mini-
sterstwa Nauki i Informatyzacji w lipcu 2004 wskazuje usługi bibliotek publicznych jako 
jedną z ważniejszych usług SI i jest ona w swojej grupie najbardziej rozwinięta (Rys.1). 
Wynik 34% dla usług bibliotek publicznych oznacza, że w próbce badanych bibliotek 34% 
z nich oferowało przeszukiwanie katalogu bibliotecznego i realizację wypożyczeń między-
bibliotecznych. Nie jest to jednak bardzo budujący obraz zwłaszcza, że do badań brano pod 
uwagę tylko biblioteki publiczne w miastach wojewódzkich oraz biblioteki akademickie.

Rys. 1. Raport Cap Gemini 2004 „Rozwój eGovernment w Polsce” (1)

Ten sam raport przedstawia stopień rozwoju usług SI na przestrzeni lat 2002-2004 
w Polsce. Przy średnim rozwoju usług publicznych w Polsce ocenionym na 19%, biblio-
teki publiczne zanotowały wzrost poziomu świadczonych usług jedynie o 9% (Rys.2)

Rys. 2. Raport Cap Gemini 2004 „Rozwój eGovernment w Polsce” (2)

W związku z tym usługi bibliotek publicznych zostały zakwalifikowane do usług naj-
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słabiej rozwijających się, co jeszcze dobitniej pokazuje prognoza ich rozwoju. W tym za-
kresie biblioteki znalazły miejsce w obszarze oznaczonym przez autorów raportu hasłem 
„Maruderzy” (Rys.3), czyli takich usług, które się rozwijają (osiągnęły stopień rozwoju 
między 25, a 50% ), ale nie w zadowalającym tempie (dynamika rozwoju poniżej 15%).

Rys. 3. Raport Cap Gemini 2004 „Rozwój eGovernment w Polsce (3)

Niestety na tle wyników badań ogólnoeuropejskich nasze rodzime usługi znajdują 
się w tyle. Usługi badane w ten sam sposób w krajach Unii rozwinęły się średnio do 
poziomu 68 % (Rys.4).

Rys. 4. Raport Cap Gemini 2004 „rozwój eGovernment w Polsce (4)

Bardzo zasmucający jest wynik innego raportu firmy Cap Gemini Cap Gemini European Com-
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mission Directorate General for Information Society and Media Online Availability of 
Public Services: How is Europe Progressing ? 03.2005 (Rys.5), według którego Polska03.2005 (Rys.5), według którego Polska 
jest w grupie kilku europejskich państw posiadających strony WWW bibliotek na pozio-
mie rozwoju poniżej 10%, podczas gdy w połowie z tych państw wskaźnik ten jest równy 
100%.

Osiągnięcie poziomu 100% oznacza, że publicznie dostępna strona WWW biblioteki 
oferuje możliwość znalezienia wybranego tytułu (książki lub CD) i wykonania elektro-
nicznej rezerwacji lub zamówienia elektronicznej kopii.

Rys. 5. Raport Cap Gemini 2005 “How is Europe Progressing?”

W związku z ogromnym rozwojem dostępu do sieci Internet biblioteki publiczne 
przestały być głównym punktem dostępu do sieci dla obywateli. Wskazują na to wyniki 
raportu „The digital divide in Europe” sporządzonego w październiku 2005 roku.

Raport ilustruje m.in. miejsca dostępu do Internetu oraz wyłączne miejsce dostępu 
do Internetu dla użytkowników w wieku 16-74. W tym zestawieniu Polska nie odstaje od 
Europy. Wskaźnik wynoszący dla Polski 3% (Rys.6) jest bardzo podobny do wyniku 

Rys. 6. Raport “The digital divide in Europe” 2005

osiąganego w innych krajach członkowskich. Wskaźnik ten ilustruje jednak tenden-
cję wzrostu powszechności dostępu do sieci Internet poza publicznymi instytucjami. 
W stosunku do roku 2001, w którym biblioteki publiczne były najpopularniejszym miej-
scem dostępu do sieci, obecnie największy odsetek osób korzysta z Internetu w domu.
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3. Biblioteki w polskich dokumentach o społeczeństwie  
informacyjnym

W pierwszych dokumentach rządowych traktujących o SI, bibliotekom nie poświę-
cono zbyt wiele miejsca. Jeden z ważniejszych dokumentów – „e-Polska” [13] – widzi 
udział bibliotek w budowaniu SI przede wszystkim przez pryzmat biblioteki szkolnej. 
W planowanych działaniach znalazło się organizowanie w bibliotekach szkolnych mul-
timedialnych centrów informacji oraz szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych tech-
nik informacyjnych. Dokument wskazuje jednak potrzebę wykorzystania bibliotek przy 
budowaniu sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Co ciekawe „kon-
kurencją” bibliotek w tym zakresie mają być urzędy pocztowe, których sieć jest w kraju 
faktycznie najbardziej rozbudowana.

Więcej na temat bibliotek znajdziemy we wspomnianym wcześniej dokumencie ePol-
ska 2006 [9]. Dokument ten będący strategią rozwoju SI w Polsce opracowaną w roku 
2003 wskazuje na konieczność utworzenia centralnej Polskiej Biblioteki Internetowej 
oraz zapowiada wdrożenie programu „Ikonka” zakładającego zbudowanie w oparciu 
o biblioteki gminne punktów PIAP. Jako trzy pierwsze województwa do pilotażu zostały 
wybrane: podlaskie, lubelskie i łódzkie. Natomiast najciekawszą inicjatywą tego doku-
mentu, również dla bibliotek, jest zapowiedź powstania projektu WROTA POLSKI. 
Jest to projekt zakładający przeniesienie na platformę elektroniczną 26 podstawowych 
usług publicznych. Wśród 6 usług dla obywateli przeznaczonych do wdrożenia w pierw-
szej kolejności znalazły się:

składanie deklaracji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczenia podatków,
przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w jej znalezieniu,
uzyskanie praw do wypłat zasiłków z ZUS-u,
uzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu, 
dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie (wraz z moż-
liwością rezerwacji pozycji do wypożyczenia na dany termin lub zamówienia 
przesłania do innej biblioteki. Istotna jest możliwość przeszukiwania zasobów 
bibliotecznych różnych lokalizacji jednocześnie).
zapisanie się na wizytę u lekarza.

Sam projekt zakłada utworzenie centralnego mechanizmu świadczenia przez admini-
strację usług publicznych. Warstwą prezentacji dla obywateli ma być portal internetowy, 
który stanowi katalog usług publicznych pozwalający na uzyskanie informacji o usłu-
gach, zamówienie usługi, wniesienie opłaty (jeśli to konieczne), śledzenie stanu reali-
zacji usługi oraz uzyskanie efektu zamówionej usługi, czyli np. uzyskanie odpowiedzi 
urzędu, zamówienie wizyty u lekarza. Projekt obejmuje kilka dokumentów zajmujących 
się różnymi zagadnieniami związanymi z wdrożeniem Wrót Polski.

Szczegółowy opis jednej z priorytetowych usług, jaką jest dostęp do katalogu biblio-
tecznego znajduje się w dokumencie Wrota Polski. Lista usług do wdrożenia w pierwszej 
kolejności [16]. W opisie usługi odnajdziemy następujące jej podstawowe funkcje:
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przeszukiwanie katalogów,
rezerwacja publikacji,
wysłanie publikacji do obywatela,
opłata za usługę,

oraz jej funkcjonalności rozszerzone:
informacja o dostępności publikacji,
przypomnienie o terminach zwrotu,
informacja o obywatelu dotycząca zalegania z płatnościami, terminowości zwrotów, 
jakości zwracanych publikacji.

Całe przedsięwzięcie ma dotyczyć wszystkich 11 tys. bibliotek publicznych, jakie funk-
cjonują w Polsce. Planowana liczba wykonywanych usług w modelu docelowym, w piątym 
roku funkcjonowania usługi, to 680 tys. transakcji przeprowadzonych w ciągu roku.

Model organizacyjny funkcjonowania usługi przedstawia Rys.7.
Korzyści wdrożenia usługi oszacowano na kwotę 11,8 mln złotych rocznie z czego 

0,7 mln zł mają zaoszczędzić biblioteki (przez skrócenie czasu obsługi każdej transakcji 
o 3 min), a 11,1 mln zł zaoszczędzą obywatele (głównie na czasie i kosztach dojazdu do 
biblioteki).

Model wydaję się być prosty w swoich założeniach, dużo gorzej wypada jak się od-
niesie go w skali całego projektu.

Rys. 7. Wrota Polski. Realizacja usługi dostępu do katalogów bibliotek publicznych

Znacznie bardziej skomplikowanie prezentuje się opis procesu wypożyczenia książki 
z biblioteki (Rys.8).
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Rys. 8. Wrota Polski. Proces realizacji usługi dostępu do katalogów bibliotek publicznych

Jednak, po dokładniejszej analizie, i w tym przypadku logika konstrukcji tego proce-
su raczej nie budzi wątpliwości.

Więcej kontrowersji może natomiast budzić „Analityczne ustalenie kosztów informa-
tyzacji bibliotek publicznych” [15]. Wycena ta jest na tyle ciekawa, że warto ją w całości 
zaprezentować (Rys.9). Po pierwsze projekt zakłada budowę centralnego serwera obsłu-
gującego 11 tys. bibliotek. Po drugie przyjmuje, że da się to zrealizować za 1.780.000 zł. 
Po trzecie kalkulacja zakłada zeskanowanie „istniejących fiszek” w liczbie 40 mln sztuk 
oraz „wklepanie ich do systemu”. Obawy budzi już oparcie systemu o jeden centralny 
serwer i wyposażenie bibliotek w łącze typu Neostrada, ale chyba żaden bibliotekarz, 
który pracuje z jakimkolwiek systemem katalogowym nie jest w stanie zgodzić się z tezą, 
że taki centralny katalog da się zrealizować przez „wklepanie do systemu” kart katalogo-
wych tworzonych w 11 tysiącach jednostek.

Mimo, że w Polsce istnieją projekty katalogów centralnych (NUKAT, KaRo, BN) 
widać, że autorzy Wrót Polski nie uznali za celowe skonsultowanie założeń projektu ze 
środowiskiem bibliotekarskim. Owszem, takie konsultacje są przewidziane w harmono-
gramie wdrożenia usługi, ale jako forma warsztatu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy 
Polskich w celu uzgodnienia wspólnego standardu [18].

Analiza badań opinii publicznej przedstawiona w dokumencie [15] wykazała, że usłu-
ga dostępu do katalogu bibliotek publicznych cieszy się uznaniem ponad 70% responden-
tów jako usługi istotnej lub bardzo ważnej dla nich, ale jednocześnie tylko poniżej 5% 
tych respondentów uważa, że jest to usługa, która powinna być wdrożona w pierwszej 
kolejności. Wniosek wysnuty z tych badań warto zacytować w całości: 

„Wyniki badania nie potwierdziły priorytetu usługi dostępu do zasobów bibliotek 
publicznych – wynik badania może być sygnałem, że w priorytetyzacji przeceniono rolę 
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dużego wolumenu transakcji (146 mln/rok) oraz subiektywnie przypisano za duże zna-
czenie społeczne. Z drugiej jednak strony usługa ta może być bardzo pożądana wśród 
niektórych grup społecznych, np. studentów i pracowników nauki. Należy rozważyć ko-
rektę priorytetów polegającą na wdrożeniu tej usługi na mniejszą skalę. Nie mniej jed-
nak, jeśli zakłada się, że edukacja jest priorytetem państwa, to nie można tej usługi uznać 
za nieważną”.

Na podstawie tego wniosku zredukowano przedstawiony wyżej fundusz wdrożenia 
o połowę.

Źródło kosztów Wartość 
PLN Uzasadnienie

sprzęt serwer

1 000 000

centralny serwer dla wszystkich 
bibliotek uczestniczących w 
programie; przechowuje dane 
o książkach i użytkownikach 
oraz zarządza transakcjami

zakup komputerów 
do bibliotek

31 900 000

zakup średnio 1 komputera do 
każdej z 11 000 bibliotek w cenie 
2 500 PLN oraz po jednej drukarce 
w cenie 400 PLN; zakłada się że 
biblioteki posiadają komputery 
mogące uczestniczyć w systemie

podłączenie kompute-
rów do sieci i lokalne 
urządzenia sieciowe 28 000 000

uwzględnia sieć lokalną, 
podłączenie do Neostrady i router

oprogramowanie baza danych 480 000 licencja na 8 procesorów
aplikacja 100 000

usługi instalacja urządzeń 
centralnych

200 000
przy założeniu godzinnej instalacji 
i dwugodzinnego szkolenia w każ-
dej z bibliotekinstalacja urządzeń 

lokalnych i szkolenie
1 600 000

skanowanie 
istniejących fiszek

22 000 000 przy założeniu wklepania do sy-
stemu 40 milionów fiszek; zakłada 
się, że żadna z bibliotek nie jest 
skomputeryzowana, co jest bardzo 
konserwatywnym podejściem

łączny koszt wdrożenia 85 880 000 jest to kwota dla 11 tys. bibliotek, 
które mogą być podłączane przez 
kilka lat

łączny koszt utrzymania systemu 10 570 000 25% kosztów serwera, komputerów, 
routerów i oprogramowania

Rys. 9. Wrota Polski. Analityczne ustalenie kosztów informatyzacji bibliotek publicznych



40 Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

W podsumowaniu przeglądu dokumentów dotyczących społeczeństwa informacyj-
nego można powiedzieć, że rola i znaczenie bibliotek w tym procesie jest zauważona 
przez czynniki decyzyjne w naszym kraju. I mimo, że przedstawione projekty pozosta-
wiają dużo wątpliwości, to ustalenie wysokiego priorytetu dla usług bibliotecznych jest 
niewątpliwie otwarciem możliwości realizacji projektów w tym zakresie, a tym samym 
zaistnienia bibliotek w polskim społeczeństwie informacyjnym. Wyraźnie również wi-
dać, że projekty informatyzacji bibliotek będą powstawać i to niekoniecznie z udziałem 
bibliotekarzy. Może to czas, żeby biblioteki nie czekając na zaproszenie, wzięły na sie-
bie ciężar edukacji nie tylko samych obywateli, ale również środowisk opiniotwórczych 
i decyzyjnych w naszym kraju?

4. Miejsce biblioteki w społeczeństwie informacyjnym
Analizując przedstawione dokumenty o SI można stwierdzić, że nie dostrzegają one 

tych cech bibliotek, które mogą i powinny być wykorzystane w budowaniu społeczeń-
stwa opartego o wiedzę. Jeśli oprzemy się o drugą z przedstawionych na wstępie definicji 
określającą SI jako „ogół ludzi mających powszechne i łatwe możliwości komunikowa-
nia się oraz dostęp do potrzebnych informacji”, to łatwo z niej wywnioskujemy, że takie 
społeczeństwo można budować wykorzystując potencjał bibliotek. Biblioteki, zwłaszcza 
naukowe mają gotowe środki do udostępniania obywatelom potrzebnych informacji i to 
na różnym poziomie skomplikowania i szczegółowości oraz stwarzania im możliwości 
komunikowania się. Potencjał biblioteki to:

doświadczenie w „radzeniu sobie” z informacją naukową:
jej filtrowaniem,
oceną wiarogodności, istotności, aktualności,
przystępnym i zindywidualizowanym przedstawieniem,

znajomość użytkownika, jego potrzeb realizowane przez bezpośrednie kontakty,
zaplecze techniczne (systemy informatyczne, sieci komputerowe, serwery, dostęp do 
Internetu) obecne w zdecydowanej większości dużych bibliotek, zwłaszcza akade-
mickich,
bazy katalogowe, biblioteki cyfrowe, specjalistyczne bazy informacyjne,
fizyczna „przestrzeń” umożliwiająca kontakty międzyludzkie.

Mimo, że rola w tworzeniu SI w Polsce przypisana bibliotekom w oficjalnych doku-
mentach nie jest na pewno rolą na miarę bibliotecznych możliwości i ambicji to jednak 
oddając rację autorom projektów trzeba zauważyć, że usługi biblioteczne zostały do-
strzeżone jako ważny element budowy przyszłości naszego kraju. Precyzyjne znalezie-
nie miejsca dla każdej biblioteki w XXI wieku w społeczności tej ogólnej ale również 
i lokalnej nie jest na pewno proste, ale widać, że są ku temu możliwości zarówno od 
strony potencjału drzemiącego w bibliotekach jak i środków wsparcia ze strony czynni-
ków decyzyjnych.
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Jako podsumowanie powyższych rozważań można zacytować motto z dokumentu  
e-Polska 2020:

A co do przyszłości, zadanie polega
nie na jej przewidywaniu, 
ale umożliwieniu.

Antoine de Saint-Exupery

Można powiedzieć, że autorzy projektów społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
spróbowali przewidzieć przyszłość bibliotek – i to im się nie udało, ale również wskazali 
usługi biblioteczne jako ważny element SI XXI wieku, tym samym więc biblioteki otrzy-
mały szansę nie tylko na przetrwanie, ale i na znaczny rozwój.
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Information Society – what the library in the 21st century  
should know about?

We are usually aware of the slogan “Information Society” (further called SI). But do we 
know what it means and what it covers?
The paper attempts to make the synthesis of the official documents and projects regarding 
the subject field of information society with the special regard to the library services, the 
consequences and the opportunities that emerge for the library in the 21st century.
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Rola biblioteki w procesie wyłączania  
i włączania społecznego

Celem referatu jest pokazanie różnych grup osób, które są wykluczone społecznie z wielu 
przyczyn, m.in. także przez biblioteki i ich regulaminy. Np. niektóre biblioteki wykluczają 
osoby bezdomne, czy biedne, które nie mogą zapłacić za zgubienie książki itp. Równocześ-
nie wskazano, że biblioteki mogą pomóc ludziom w procesie włączania, np. prowadząc 
informacje dla bezrobotnych, biorąc udział w zdalnym nauczaniu, organizując kształce-
nie w zakresie posługiwania się technologią informacyjną, prowadząc szybki serwis typu 
„pytanie – odpowiedź”, dygitalizując swoje zasoby, itp.

W przełomowych momentach lęk przed apokaliptyczną scenerią przyszłości 
zdawał się niekiedy paraliżować biblioteczną klientelę i bibliotekarzy.

(Jurand Czermiński, Cyfrowe środowisko... s. 41)

W wystąpieniu zastanowić się przyjdzie ile lęku pozostało nadal u bibliotekarzy 
i użytkowników, gdy już się przyzwyczailiśmy się do zautomatyzowanych bibliotek, 
choć określenie to nie jest zupełnie prawdziwe, jak i do bibliotek wirtualnych a także 
dyskusji o przyszłości i dalszym rozwoju technologicznym.

Lęk ten dotyczy obecnie może nie tyle wykorzystywania technologii informacyjnej 
w bibliotece lub poza nią, ale właśnie wpływu tej technologii na społeczną rolę placówek 
kultury, które często nazywamy dzisiaj instytucjami pamięci. Nie lubimy, bowiem obna-
żać niektórych faktów i pokazywać, że głosząc idee otwartości zamykamy się na niektóre 
grupy społeczne, że wstydliwie unikamy omawiania pewnych problemów, ponieważ po 
prostu nie umiemy ich rozwiązać. Można by, więc powiedzieć, że charakter owego lęku 
zmienił się tak, jak zmieniły się i zmieniają w dalszym ciągu biblioteki. 

Będzie tu mowa o bibliotece jako przedstawicielce wszystkich typów bibliotek, bez 
względu bowiem na ich rodzaj wszystkie one pełnią lub powinny pełnić społeczne funk-
cje w społeczeństwie. Generalnie nie chodzi tu przecież o „ważenie”, czy większą rolę 
społeczną odgrywa biblioteka naukowa czy publiczna, bo bywa tak, że w danym śro-
dowisku jest w ogóle tylko jedna biblioteka, np. szkolna i wcale tej funkcji społecznej 
nie odgrywa, bo zawiera się w szafie i wypożyczyć w niej można nie wszystkie lektury, 
choć w naszym mniemaniu i ona uczestniczy w procesie komunikacji pomiędzy autorem 
i użytkownikiem.
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A więc „Kto się boi Wirginii Woolf ?” Czyli kto się boi wejść do biblioteki i czuje 
się wykluczony społecznie? Otóż tych grup, czy też indywidualnych osób może być 
w środowisku społecznym wiele a wyłączenie może być spowodowane bardzo różnymi 
przyczynami. Nie sposób, więc opisać wszystkie zjawiska społeczne powodujące taki 
stan rzeczy. Wymieńmy jednak kilka. Mogą to być przyczyny:

zdrowotne,
ekonomiczne,
braki w wykształceniu,
odmienne preferencje życiowe.

Osoby lub grupy wyłączone społecznie to m.in. niepełnosprawni, pokrzywdzeni 
przez los od początku swego życia lub ci, którzy zapadli na chorobę później, czy też 
ulegli jakiemuś wypadkowi. Zaliczyć tu można: niewidomych i niedowidzących, osoby 
z kalectwem ruchu, osoby niesłyszące, osoby cały czas leżące, upośledzone umysłowo, 
niepełnosprawne z powodu wieku. Wyłączenie społeczne może nastąpić także z powodu 
niskich dochodów, problemów szkolnych, problemów rodzinnych, życia w zdeprawowa-
nej społeczności miejskiej lub wiejskiej, bycia więźniem lub eks-więźniem, uciekinie-
rem, bezdomnym, poszukującym azylu, pochodzenia z mniejszości etnicznej. Niektórzy 
zaliczają tu jeszcze: żyjących w pojedynkę rodziców (wdowy, wdowców, rozwiedzio-
nych) osoby z niskimi potrzebami informacyjnymi, osoby ze specjalnymi preferencja-
mi seksualnymi, czyli grupa LGBT (lesbijki, geje, biseksualni oraz transwestyci). Część 
tych grup czy osób nie jest wyłączona przez kogoś lub coś (czyli np. przez bibliotekę), 
ale przez siebie samych, gdy opory psychiczne nie pozwalają im na kontakty z ludźmi. 

Zapewne istnieją jeszcze inne osoby, które można uznać za wyłączone społecznie lub 
odczuwające pewne utrudnienia w kontaktach z kulturą, nauką i technologią, jak np. te, 
które mieszkają w miejscach odległych od większych skupisk kulturalnych lub bezrobot-
ni, których nie stać na uczęszczanie do kin, teatrów, posiadanie komputera z dostępem do 
sieci, czy wreszcie na zakup biletu do muzeum. 

Jak to wspomniano wcześniej, nie chodzi tu o wymienienie wszelkich możliwych 
sytuacji wykluczających społecznie, ale o zwrócenie uwagi na środowisko, w którym 
działa znana nam biblioteka, aby spojrzeć na tę placówkę z nieco innej perspektywy. To 
czy biblioteka jako taka przetrwa i będzie pełniła nadal swe funkcje pośrednika między 
autorem a jego dziełem lub źródła, z którego czerpie się informacje to sprawa naturalnie 
interesująca, ale powinno się bardzo mocno podkreślać znaczenie dostępu do informacji 
teraz i stwarzać ten dostęp teraz, bo on jest między innymi ważny także dla przyszłości 
dla wszystkich, w tym i dla osób, które nazwaliśmy tu wykluczonymi społecznie.

Aby sytuacja była całkiem jasna trzeba dodać, że sama instytucja, obecnie nazywana 
często organizacją, także może być wykluczona nie tyle społecznie, co technologicznie. 
Konsekwencje tego wykluczenia ponosi jednak społeczeństwo. Przyczyną wykluczenia 
technologicznego mogą być przede wszystkim warunki ekonomiczne, czasem także złe 
zarządzanie. Brak funduszy na zakup potrzebnych i aktualnych źródeł oraz urządzeń 
sprawia, że korzystanie z takiej biblioteki staje się mało efektywne. Jednak ideą prze-
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wodnią tego referatu jest raczej poszukiwanie możliwości włączenia całego społeczeń-
stwa do korzystania z zasobów bibliotek, niezależnie od powodów, które te pojedyncze 
osoby czy też grupy osób wykluczyły z grona użytkowników, niż głębsze analizowanie 
przyczyn samego wykluczenia. Problem dostępu do zbiorów czy też do informacji w bi-
bliotece nie jest problemem nowym, gdyż nie pisałby o nim Umberto Eco wyszydzając 
sytuację udostępniania w bibliotece w ten sposób: „Czas między zamówieniem a do-
starczeniem książki winien być bardzo długi. Nie ma potrzeby wypożyczać więcej niż 
jedną książkę”.1 Rozważanie o przyszłości bibliotek i przetrwaniu zawodu bibliotekarza 
ma z pewnością sens, ale nieco ograniczony, ponieważ przepowiadanie przyszłości, jak 
twierdzą niektórzy filozofowie, graniczy zawsze z ryzykiem ośmieszenia się. Wobec tego 
to, o czym mówimy dzisiaj może odnosić się do 5 lub ewentualnie 10 lat w przód, ale nie 
dłużej, ponieważ otaczająca nas rzeczywistość zmienia się szybko, w tym zaś najszybciej 
techniki informacyjne. W tym rozwoju i zmianach bierzemy jednak czynny udział i nie 
można ograniczyć się do zajęcia pozycji obserwatorów, bo to co robią biblioteki i czego 
nie robią to po prostu jest nasze życie i nie wolno nam się od tej działalności odcinać. Jak 
pisze w swej najnowszej książce Jacek Wojciechowski: „Żadna przyszłość bowiem nie 
zrodzi się sama. Trzeba ją aktywnie stworzyć i to taką, żeby była społecznie użyteczna. 
A w tej użyteczności jest właśnie miejsce dla bibliotek”.2

Jurand Czermiński zwraca uwagę na rzecz bardzo istotną we współczesnym bibliote-
karstwie, dotykającą przede wszystkim bibliotekarstwo akademickie. Pisze on mianowi-
cie: „Wśród bibliotekarzy, których znam, wiatr wieje z każdego kierunku. Oni nie wiedzą 
czy stać się wydawcami, nauczycielami na odległość, administratorami systemów Web-
owych, bibliotekarzami zbiorów specjalnych, trenerami, specjalistami od multimediów, 
prawnikami specjalizującymi się w kontraktach, czy po prostu rzucić to wszystko i za-
brać się za robotę w stylu demonstrowanym przez holenderskie konglomeraty wydawni-
cze”.3 Użyteczność niesie z sobą większy ładunek optymizmu, więc warto zastanowić się 
jak biblioteka ma być użyteczna, aby zwiększyć dostęp do swoich zbiorów bez narażania 
ich na straty i jak przyczynić się do włączenia społecznego. Przez włączenie społeczne 
i ekonomiczne można rozumieć pokonywanie sytuacji, w której nastąpiło wykluczenie. 
Od razu należy wspomnieć, że biblioteka i inne instytucje pamięci nie mogą pokonać, 
czy też obejść wielu barier i przyczyn, szczególnie ekonomicznych, a także psycholo-
gicznych, ponieważ jak to już zostało wspomniane same te organizacje są często wyłą-
czone ekonomicznie, co silnie wiąże się z wyłączeniem technologicznym.4 

Można ustalić, że wciąż wzrastająca ilość informacji sprawia, że biblioteki i tak nie 
mogą nadążyć za ładowaniem jej do swoich zasobów. Biblioteki wirtualne i sieci, szcze-
gólnie Internet odciążyły naturalnie tradycyjne biblioteki i przechowują także dużą część 
1 U. Eco: Zapiski na pudełku od zapałek, Poznań 1993, s. 140
2 J. Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006, s. 138
3 J. Czermiński: Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki, Gdańsk 2002. Toż: Dostępny w Internecie: 

http://panda.bg.univ.gda.pl/~jurand/cyfrowe_srodowisko/
4 W. Pindlowa: Technologiczne wyłączenie i włączenie w społeczeństwo informacyjne. W: e-Włączenie czy  

e-wyobcowanie? Pod red. M. Kocójowej. ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego [dokument elektroniczny] Seria III 2006 nr 2. Dostępny na CD-ROM
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informacji. Określenie „przechowują” nie jest tu jednak adekwatne, ponieważ archiwi-
zacja zasobów Internetu nie jest przeprowadzana w sposób systematyczny i duża część 
informacji ginie bezpowrotnie.

Wracając jednak do głównego nurtu naszych rozważań musimy stwierdzić, że tech-
nologia lub, jak się teraz coraz częściej pisze technologie informacyjne są pomocne 
w rozwiązywaniu różnych postaci wykluczenia społecznego.5 Przede wszystkim należy 
tu zwrócić uwagę na pokonanie problemu odległości. Działalność biblioteki może po-
zwolić na korzystanie ze zbiorów osobom mieszkającym w trudnej często do pokonania 
odległości od ośrodków kultury, a także osobom, mającym trudności w poruszaniu się. 
Technika, która może rozwiązać ten problem to dygitalizacja. Niektóre bogatsze biblio-
teki, jak np. Derbyshire Libraries and Heritage w Wielkiej Brytanii łamie bariery dostępu 
przez wypożyczanie laptopów ludziom nieopuszczającym domu, aby mogli korzystać 
z katalogów i serwisów bibliotecznych.6 

Następnym zapobiegającym wykluczaniu ludzi działaniem jest uczenie umiejętno-
ści poszukiwania informacji i nauczanie permanentne. W tych przedsięwzięciach mogą 
uczestniczyć nie tylko biblioteki, ale i pozostałe instytucje pamięci. Ważne słowo mają 
tu do powiedzenia muzea i ich programy przybliżające ludzi do sztuki i jej interpretacji. 
Biblioteki zaś od lat biorą udział w różnego typu kształceniu użytkowników. Wysunięty 
obecnie przez Unię Europejską Information Literacy Programme zmierza do nauczenia 
ludzi poruszania się w świecie informacji, przede wszystkim elektronicznej. Modele ta-
kich programów zapoznających z ICT przygotowała Narodowa Rada Biblioteki w Sin-
gapurze. Są to modele zarówno kursów ogólnych jak i specjalistycznych, np. programy 
specjalne dla uczniów, dla studentów, dla rzemieślników, biznesu i inne. W kontekście 
edukacji, aby przyciągnąć klientów, określa się nowe cyfrowe środki komunikacji jako 
te, które mogą zgromadzić w niewielkiej pamięci olbrzymie ilości informacji, a przez 
wykorzystywanie elementów graficznych ułatwiają zrozumienie tego, co trudno wytłu-
maczyć przy pomocy języka, szczególnie w środowisku wielojęzycznym, i in.

Biblioteki mogą ułatwiać życie bezrobotnym poprzez udostępnianie informacji 
o wolnych miejscach pracy. Niektóre placówki biblioteczne prowadzą specjalnie przygo-
towane serwisy dotyczące możliwości zatrudnienia, np. jak to czyni Publiczna Biblioteka 
w Stuttgarcie w Niemczech prowadząc serwis pt. „Zatrudnienie-Kariera-Biznes”. 

Dla osób, które poszukują swojej tożsamości narodowej, biblioteki mogą stworzyć 
warunki przez zgromadzenie odpowiedniej literatury w języku mniejszości narodowej, 
która znajduje się w zasięgu danej biblioteki. Biblioteki mogą także organizować spe-
cjalne wystawy poświęcone literaturze i sztuce danej mniejszości, ale nie tylko. Warto 
pamiętać, że powinno się budować także mocne podstawy identyfikacji kulturowej dla 
Polaków. Ciekawym przedsięwzięciem jest działalność biblioteki uczelnianej w Nowym 
5 B. Bednarek-Michalska: Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Trendy świa-

towe a Polska, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 2, s. 9 [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://
ebib.oss.wroc.pl/2005/63/michalska.php

6 Study on „Social and economic inclusivness: the role of cultural and memory organisations” [dokument 
elektroniczny]. A draft interim report to the Directorate General Information society. ECOTEC Research 
and Consulting
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Sączu. Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University organizuje wy-
stawy plastyczne, najczęściej są to obrazy i rzeźby polskich twórców, które są następnie 
archiwizowane w sieci i można je oglądać na stronie WWW tej biblioteki. 

Biblioteki wspomagają społeczeństwo także w problematyce ochrony zdrowia. Ta 
dziedzina nie jest jeszcze w Polsce szeroko rozpowszechniona, ale prowadzi się już pra-
ce nad udostępnianiem takich systemów, które mogą poszerzyć świadomość zwykłego 
człowieka jak powinien postępować, by zachować jak najdłużej zdrowie. Naturalnie nie 
zastępują one lekarzy, ich rolą jest skierowanie właśnie do odpowiedniego lekarza, jeżeli 
użytkownik stwierdzi u siebie jakieś niepokojące objawy i poradzenie mu dokąd się ma 
udać oraz ile kosztuje porada lekarska i szereg innych ważnych dla człowieka informa-
cji. Są te serwisy rozwijane przede wszystkim w bibliotekach związanych z medycyną, 
a chodzi o to, aby także pojawiły się one w bibliotekach publicznych.  

Biblioteki, szczególnie publiczne mają zwykle jasno wytyczone cele i misje do speł-
nienia a jeśli nie mogą ich wypełniać, to przyczyną jest często niedofinansowanie a także 
niezrozumienie tej roli u władz. Użytkownik tymczasem, gdy zadaje pytanie, chce mieć 
odpowiedź w miarę szybko, a nie obchodzi go, czy to o co pyta leży w kompetencjach 
biblioteki, archiwum czy muzeum. Można więc zauważyć, że wytworzyło się pewne 
pomieszanie kompetencji, które naturalnie przy dobrej współpracy tych instytucji może 
wyjść użytkownikowi tylko na dobre. 

Wiele zostało zrobione już dla różnych specjalnych grup użytkowników, jak np. dla 
niewidomych, czy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale wciąż te problemy nie są 
rozwiązane.

Biblioteki tworzą więc serwisy, typu „pytanie – odpowiedź”, które powinni służyć 
użytkownikom całą dobę, zatrudniają w tym celu ekspertów z różnych dziedzin, aby 
łatwo było spełnić życzenia zadających pytania. Serwisy takie np. „Ask a Librarian” pro-
wadzi Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Są także próby rozszerzenia takiej 
działalności, gdyż wiąże ona bibliotekę ze społeczeństwem. 

W podsumowaniu tych rozważań, które zaledwie wskazały tylko pewne zagadnienia 
należy podkreślić, że generalnie umiemy zidentyfikować problemy do rozwiązania, ale 
jako główne przeszkody w podejmowaniu nowych wyzwań stają braki finansowe oraz 
brak jakiejkolwiek polityki informacyjnej Państwa. Najlepiej z tych zadań wywiązuje się 
w Europie Wielka Brytania a za oceanem Stany Zjednoczone. 
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The Role of the Library in the Process  
of Social Exclusion and Inclusion

The aim of the paper is to show different groups of people who are excluded from the 
society, also by the libraries and their regulations, due to various reasons. For example, 
some libraries exclude homeless or poor people who cannot pay for lost books, etc.
At the same time it is indicated that the libraries can help people with the process of social 
inclusion, i.e. by providing information for the unemployed people, conducting distance 
learning, organizing training in the use of information technology, running fast service of 
the kind “question – answer”, digitalizing the library resources, etc.
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„Cybrary” to wciąż biblioteka

Referat jest próbą strukturalnego spojrzenia na ewolucje istniejących bibliotek aka-
demickich oraz wyzwań, jakie ten proces stawia przed bibliotekarzami. Przestrzeń 
biblioteki oraz jej funkcje i usługi ulegają rekonfiguracji w kierunku modelu bibliote-
ki hybrydowej. Proces ten przez jednych postrzegany jest jako naturalny etap dosto-
sowania do zmieniającego się środowiska, przez innych jako strategia przetrwania, 
poprzez opinie, iż wyłaniające się biblioteki przestają być zamkniętymi klasztorami 
pełnymi książek i czasopism, a rynkami konkurującymi o klienta. W celu rewizji przy-
szłości bibliotek akademickich posłużono się ogólnym modelem opisu komponentów 
wszystkich bibliotecznych systemów. Na podstawie obserwacji trendów wywodzących 
się z United Kingdom i US spolaryzowano scenariusze związane z funkcją biblio-
tek jako kolekcji zbiorów, jako miejsca fizycznego, ich roli w organizacji informacji 
i ich funkcji usługowych. Problem nie polega na tym, że fundamentalne cele bibliotek 
zmieniają się, ale znaczenia różnych aspektów dając inny kontekst ulegają przesu-
nięciu.
 
Jedną z pierwszych rzeczy, jaką uczestnicy IT Leadership Academy (ITLA) uczą się 

jest to, że istnieją cztery rodzaje przyszłości:
1. przyszłość, która jest linearną ekstrapolacją trendów, które obserwujemy dzisiaj,
2. przyszłość, która jest niespodziewanym i niechcianym scenariuszem – „Oo, nie!” 

– który nas nieprzyjemnie zaskakuje,
3. przyszłość, która jest nieoczekiwanym pożądanym scenariuszem – „Eureka” – kiedy 

jesteśmy mile zaskoczeni,
4. przyszłość, którą kreujemy.

Jeśli chodzi o to jak podchodzono do przyszłości badania ITLA instytucji zarządza-
jących informacją wskazują, że:1

organizacji kreujących swoją przyszłość jest – 16%,
organizacji zdolnych do reagowania z umiarkowaną sprawnością na zmiany – 23%,
organizacji zdolnych do reagowania ale ze znacznym opóźnieniem na zmieniające 
się warunki – 39%,
organizacji niezdolnych do reagowania nietoksycznie na zmiany – 22%.

1 M. A. Thornton: The new normal, Over the Horizon 2005 January/February
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Jak łatwo obliczyć w jednej na pięć instytucji słychać odgłos tykającej bomby, śmier-
telnej pułapki spowodowanej brakiem gotowości na nadchodzące zmiany.

Niebezpieczeństwo tej pułapki dostrzegał Thompson J. przewidując koniec bibliotek 
akademickich już w 1982 roku w „The end of libraries”. Ostrzeżenia głośne i klarowne – 
„adaptacja albo śmierć”2 czasem miały wydźwięk sentymentalny – „The long goodbye”.3 
Scott Carlson w artykule „The deserted library” implikuje, że elektroniczne serwisy czy-
nią budynki biblioteczne zbytecznymi i że takie usługi jak kawiarenki są desperackimi 
próbami utrzymania studentów w murach biblioteki.4

William Miller w „The library as a place: tradition and evolution” sprzeciwia się 
temu konstatując, iż kiedy biblioteki i wzorce korzystania z biblioteki ewoluują, śmierć 
fizycznych bibliotek jest podobnie jak koniec Marka Twain’a i drukowanych materiałów 
wysoce przesadzona.5 

Wilson T. w „Redesigning the university library in the Digital Age” sugerował zmia-
nę roli biblioteki akademickiej w kontekście zmiany parametrów.6

Możemy w równej mierze argumentować, iż biblioteki mają trwałe wartości. Ale nie 
ma wątpliwości, że biblioteki ulegają zmianom, w niektórych przypadkach w przewidy-
wanej formie. 

Brophy P. uważa, że biblioteki stają na progu nowego paradygmatu i kiedy tradycyj-
ne funkcje nie będą zaniechane masowo, biblioteki będą brać bardziej aktywny udział 
w eksploatacji i organizacji informacji oraz wiedzy. Tak, więc problem nie polega na 
tym, że fundamentalne cele bibliotek ulegają zmianie, ale znaczenie różnych aspektów 
dając inny kontekst ulegają przesunięciu.7

Dzisiaj, gdy dla bibliotek akademickich jedynie zmiana jest tym, co jest niezmienne 
(constant)8 szczególnie ceni się rozwiązania, które zachowując dotychczasowe osiągnię-
cia potrafią elastycznie wzbogacać je o elementy, służące zaspokajaniu nowych potrzeb 
i pozostające w zgodzie z najnowszymi trendami rozwojowymi. Główny nacisk nie po-
winien być kładziony jedynie na przetrwanie, ale na umocnienie biblioteki jako serca 
instytucji macierzystej w krajobrazie pełnym transformacji.

Jak biblioteki poradzą sobie z przystosowaniem, włączą nowe udogodnienia i za-
chowają profesjonalne standardy, które serwują dobrze, odnosząc w tym samym czasie 
korzyści z implementowania nowych technologii?

Spójrzmy na ewolucje istniejących bibliotek i wyzwania, jakie to stawia przed bi-
bliotekami. Punkt wyjścia stanowią klasyczne biblioteki, gdzie informacja jest utrzy-

2 G. Penny: Survival strategies in the Learning Age – hybrid staff and hybrid libraries, Aslib Proceedings 
1999 Vol. 51 nr 6, s. 187

3 S. Carlson: College libraries: the long goodbye, The Chronicle of Higher Education 2004 nr 10
4 S. Carlson: The deserted library, The Chronicle of Higher Education 2002 nr 12, s. A31-33
5 W. Miller: The library as a place: tradition and evolution, Library Issues 2002 Vol. 22
6 J. Akeroyd: The future of academic libraries, Aslib Proceedings 2001 Vol. 53 nr 3, s. 79
7 P. Brophy: Towards a generic model of information library services in the Information Age, Journal of 

Documentation 2000 Vol. 56 nr 2, s. 161-184
8 S. Samson, E. Oelz: The academic library as a full-service Information Center, The Journal of Academic 

Librarianship 2005 Vol. 31 nr 4, s. 347
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mywana w formie dokumentów drukowanych i technologia komunikacji (Information 
and Communication Technology) jest ledwie, że używana. Z drugiej strony skali mamy 
całkowicie cyfrowe biblioteki. 
DLACZEGO?

Dlaczego biblioteki stale ewoluują? 
Dlaczego zmiana, adaptacja i dodatkowe zakresy działania w bibliotekach? 
Ewolucja jest głównie zdeterminowana przez wzrastające znaczenie i zastosowanie 
technologii informacji i komunikacji (ICT) oraz informacji dostępnej online.

JAKIE?
Jakie zmiany w ewoluującej bibliotece? 

coraz szerszy zakres źródeł informacji cyfrowych,
większe zastosowanie nowej technologii (ICT),
zintegrowany dostęp do źródeł dostępnych online .

GDZIE?
Gdzie biblioteka uniwersytecka funkcjonuje? 
Gdzie powinna być biblioteka? 
Biblioteka także dostępna poprzez World Wide Web. 

KIEDY?
Kiedy strategia biblioteki powinna się zmienić stawiając czoła ewolucji? 
Wczoraj i permanentnie, ponieważ „zmiana jest jedyną stałą”.

KTO?
Kto powinien wykonywać pracę biblioteczną? 
Czy typ personelu bibliotecznego ulega zmianie? 
Kto może być dobrym uniwersyteckim bibliotekarzem?
Personel powinien być pełen entuzjazmu i chętny: 

do wielokrotnego adoptowania się do nowych metod i środowisk,
do permanentnego kształcenia,
radzenia sobie ze stałą zmianą i ewolucją.

JAK?
Jak zaimplementować nowe funkcje w bibliotece? 
Jak dostosować się do ewolucji?
Zastosowanie większej ilości nowych i modernizowanie egzystujących narzędzi opar-
tych na stale rozwijającej się technologii informacji i komunikacji.

DLA KOGO?
Dla kogo funkcjonują biblioteki? Kto jest aktualnym użytkownikiem/klientem? 
Kto jest potencjalnym klientem? 

bardziej rozproszeni i zróżnicowani użytkownicy,
wzrost liczby użytkowników zdalnych.

Odpowiedzią na te wyzwania są biblioteki hybrydowe. Większość klasycznych bi-
bliotek ewoluuje w kierunku bibliotek hybrydowych, gdzie widzimy klasyczne doku-
menty drukowane i metody zarządzania na równi z bardziej współczesnymi dokumen-
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tami cyfrowymi, bazami danych i systemami zarządzania bazującymi na komputerach 
i sieciach komputerowych. Użytkownicy oczekują dalszej ewolucji oraz udoskonaleń 
tych hybrydowych bibliotek oraz dostarczanych usług.9 

Charles Darwin byłby zdziwiony obserwując jak jego idee określone w The Origin of 
Spacies by Means of Natural Selection znajdują zastosowanie w dziedzinie daleko odda-
lonej od biologicznej sfery – bibliotek akademickich. W The Origin of Spacies by Means 
of Natural Selection Charles Darwin przedstawił swoje obserwacje na temat ewolucji 
gatunków i ich przetrwaniu poprzez adaptację w zmieniającym się środowisku. Według 
niego: „Proces hybrydyzacji jest ważny biologicznie, ponieważ zwiększa różnorodność 
genetyczną (liczbę kombinacji genów) wewnątrz gatunku, co jest niezbędne do zaistnie-
nia ewolucji. Jeśli klimatyczne czy środowiskowe warunki zmieniają jednostki z ustalo-
nymi związkami mogą zostać one wyeliminowane, ale inne z innymi związkami mogą 
przetrwać. Tą drogą wygląd czy zachowanie gatunku stopniowo może ulegać zmianie. 
Ta naturalna hybrydyzacja, która ma szeroki zasięg pomiędzy pewnymi gatunkami czyni 
identyfikacje oraz obliczenie gatunków bardzo trudnym”.10 

Hybrydowy po prostu oznacza mieszankę różnych rzeczy – zazwyczaj dwóch róż-
nych. Użyty przez społeczeństwo bibliotekarzy określa możliwość działania w dwóch 
środowiskach elektronicznym i drukowanym, a dokładniej dotyczy nie tylko połączenia 
drukowanych i elektronicznych zasobów, ale także połączenia lokalnych (local) zasobów 
z „nie-lokalnymi” (non-local) zasobami.11

Sutton S.A. najwcześniej, bo w 1996 roku użył tego pojęcia, charakteryzując biblio-
tekę hybrydową jako taką, w której równowaga między informacją w wersji drukowanej 
i metainformacją w wersji cyfrowej przemieszcza się w niej wyraźnie w kierunku me-
diów cyfrowych.12

Według Chrisa Rusbridge’a biblioteka hybrydowa integruje, czyli łączy w kontekst 
działającej biblioteki, szereg technologii pochodzących z różnych źródeł i eksploatuje 
zintegrowane systemy oraz serwisy, działające zarówno w środowisku elektronicznym, 
jak i tekstowym. Biblioteka hybrydowa powinna integrować dostęp do wszystkich ro-
dzajów zasobów używając różnych technologii ze świata biblioteki cyfrowej i poprzez 
różne media. Nazwa biblioteka hybrydowa odzwierciedla przejściowy stan biblioteki, 
która dzisiaj nie jest ani w pełni drukowana ani w pełni cyfrowa.13

 

9 P. Nieuwenhuysen: Science and technology libraries in evolution: adaptation and synergy for survival and 
success. W: 25th IATUL Annual Conference, Library in the Changing Environment, Krakow, Poland May 
30-June 3. [online] 2004 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.biblos.pk.edu.pl/IA-[online] 2004 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.biblos.pk.edu.pl/IA-
TUL/

10 G. Penny: op. cit., s. 187
11 J. Cornford: Integrating local resources, Library Management 2001 Vol. 22 nr 1-2, s. 19-20
12 S.A. Sutton: Future service models and the convergence of functions: the reference librarian as technician, 

author and consultan. W: The roles of reference librarians: today and tomorrow, ed. K. Low. New York 
1996, s. 125-143

13 C. Rusbridge: Towards the hybrid library, D-Lib Magazine [online] 1998 July/August [dostęp 30.06.2006]. 
Dostępny w Internecie: http://www.dlib.org/dlib/july98/rusbridge/07rusbridge.html
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Podobny pogląd, iż biblioteka hybrydowa jest stanem przejściowym pomiędzy tra-
dycyjną, a elektroniczną biblioteką reprezentowali: Sutton S.A., Oppenheim C. i Smit-
hson D.14

Idea biblioteki hybrydowej oraz hybrydowego profesjonalisty informacji interpreto-
wana jest także jako strategia przetrwania w odpowiedzi na zmieniające się środowisko.15 
Przetrwanie biblioteki akademickiej w Learning Age jest zależne nie tylko od umiejętności 
adoptowania i reagowania na stawiane przed nimi wyzwania, ale od robienia tego szybko.

Inni uważają, że biblioteka hybrydowa to najbardziej prawdopodobny model najbliż-
szej przyszłości. Ten pogląd reprezentował Pinfield S. uważając, że biblioteka hybrydo-
wa jest kontynuacją pomiędzy konwencjonalną i cyfrową biblioteką, gdzie zasoby infor-
macji elektronicznej i bazującej na papierze są używane równolegle obok siebie.16

Biblioteka hybrydowa jest czymś więcej niż tylko interfejsem oferującym zinte-
growane odkrywanie zasobów, niezależnie od tego czy są w formacie analogowym czy 
cyfrowym, czy są lokalne, krajowe czy międzynarodowe. Biblioteka hybrydowa jest 
postrzegana jako środowisko z usługami fizycznymi i wirtualnymi wspierającymi zawo-
dową działalność użytkowników od odkrycia informacji do działań i analizy prowadzo-
nych na dostarczonych zasobach.

Główną koncepcją bibliotek hybrydowych jest koncepcja (Knight, Pinfield, Brophy 
i Fisher) integracji i ujednolicenia – „one stop shop” dla drukowanych i elektronicznych 
zasobów. To oznacza, iż wszystkie zasoby i usługi muszą pracować razem. Jon Knight 
sugeruje konieczność integracji nowych technologii z egzystującymi systemami automa-
tyzacji bibliotek.

Web wydaje się być narzędziem oferującym użytkownikom integrację i ujednolice-
nie. Biblioteki hybrydowe aspirują do prezentacji zasobów informacji (tak elektronicz-
nych, jak i drukowanych, lokalnych, jak i zdalnych) poprzez pojedynczy zintegrowany 
interfejs, który pozwoli końcowemu użytkownikowi zlokalizować książki i czasopisma 
drukowane posiadane lokalnie oraz na sąsiednich stronach i w tym samym czasie dając 
możliwość znalezienia relewantnych źródeł dostępnych online, elektronicznych publika-
cji i zdigitalizowanych materiałów.17

Pinfield uważa, że biblioteka hybrydowa nie powinna być postrzegana jako niełatwa 
faza przejściowa pomiędzy tradycyjną a cyfrową biblioteką, ale jako wartościowy model 
ze swoimi własnymi zasadami, którego użyteczność może być rozwijana i udoskonalana.

W celu ułatwienia technicznej oceny biblioteki oraz dokonania funkcjonalnej analizy 
dokonaliśmy próby zdefiniowania biblioteki na cztery odrębne sposoby:

biblioteka jako kolekcja zasobów,
biblioteka jako budynek lub przestrzeń,

14 C. Oppenheim, D. Smithson: What is the hybrid library? Journal of Information Science 1999 Vol. 25 nr 
2, s. 97-112.

15 G. Penny: op. cit., s. 187
16 S. Pinfield [et al.]: Realizing the hybrid library, D-Lib Magazine [online] 1998 October [dostęp 30.06.2006].D-Lib Magazine [online] 1998 October [dostęp 30.06.2006]. 

Dostępny w Internecie: http://www.dlib.org/dlib/october98/10pinfield.html
17 J. Knight: The hybrid library: books and bytes. The knight’s tale [online] [dostęp 30.06.2006]. DostępnyDostępny 

w Internecie: http://www.ariadne.ac.uk/issue11/knight/
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biblioteka jako funkcja, to jest organizacja informacji,
biblioteka jako serwis.18

Biblioteka jako kolekcja
Pojęcie biblioteki jako kolekcji zasobów wydaje się być trwałym. Nawet w elektro-

nicznym kontekście ciągle istnieje potrzeba określenia granic tak, by adekwatna kolekcja 
spotkała się z potrzebami użytkowników bazy. Na poziomie organizacyjnym licencjono-
wane zasoby będą wymagały selekcji i oszacowania, negocjacji kontraktów i to wszystko 
w kontekście odpowiedniego systemu nawigacyjnego.

Ale definicje granicy kolekcji mogą być znacznie bardziej płynne i mogłyby być 
lepiej zdefiniowane przy pomocy skali niż przez profesjonalną ocenę – skali takich jak 
narodowe lub kolektywne porozumienie, historyczne wzorce użycia lub sprecyzowany 
zakres żądań użytkowników (np. web logs). Określenie zasobów na poziomie grupy na-
ukowej lub cyklu wykładów, czy nawet indywidualnym poziomie może także być po-
trzebne, ale niekoniecznie będzie w gestii bibliotek. Sugeruje to, iż zadania w procesie 
selekcji i organizacji dostępowi stają się mniej akceptowane, tak więc zarządzanie stare-
go stylu kolekcją niewykluczone, że będzie zbyteczne.19

Co do kolekcji książek to wydaje się, że akceptuje się ją jako wiedzę, jako pewnik, 
że będą kontynuowane jako główne źródło materiałów do studiowania z ich właściwą 
wygodą i wyszukiwalnością. Aczkolwiek nie możemy dłużej przyjmować, iż fizyczna 
kolekcja książek będzie w centrum zainteresowania jako dostawca wiedzy, co zakłada-
no nawet niewiele lat temu, natomiast obserwuje się szybki wzrost inicjatyw tworzenia 
zasobów e-książek. Większość z nich jest skierowana, do studentów poszukujących ksią-
żek tekstowych.

Kolejnym zjawiskiem dotyczącym budowania kolekcji jest stały wzrost opublikowa-
nych materiałów wewnętrznie na poziomie indywidualnym lub zespołowym uniwersy-
teckim, co może wyprzedzić tradycyjne publikowanie. Spersonalizowane publikowanie 
będzie podkopywać tradycyjne struktury działalności wydawniczej.

Zaobserwujemy rozrastanie się materiałów wewnętrznych nauczania i szarej litera-
tury, większość z nich bez bibliograficznej kontroli. Zaistnieje potrzeba wykreowania 
struktur radzących sobie z tym pojawiającym obszarem wiedzy i biblioteki wydają się 
być najlepszymi kandydatami do tego.

Ta sama cyfrowa technologia, która może być postrzegana jako zagrożenie egzy-
stencji drukowanych książek oferuje nam możliwości „wydruku na żądanie” – co czyni 
edycje książek łatwiejszym, szybszym i tańszym.20

Ewolucja nowych wzorców komunikacji naukowej poprzez elektroniczne publi-
kowanie ułatwiła dostęp do informacji, promując bardziej bezpośredni kontakt między 
18 J. Akeroyd: op. cit., s. 81
19 J. Akeroyd: op. cit., s. 81
20 B. Frischer: The ultimate Internet Café: reflections of a practicing digital humanist about designing a 

future for the research library in the Digital Age. W: Library as place: rethinking roles, rethinking space. 
Council on Library and Information Resources [online] 2005 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie:Dostępny w Internecie: 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/frischer.html
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twórcami i czytelnikami, a także ułatwiła komunikacje pomiędzy pracownikami nauko-
wymi zaangażowanymi w procesy twórcze. 
Równolegle ten proces spowodował nowe problemy związane z:

ochroną i konserwacją,
archiwizacją elektronicznych informacji,
prawem autorskim,
restrykcjami dostępu do informacji zgodnie z wymaganiami umów licencyjnych.21

Korzyści, jakie oferuje przechowywanie, przekształcanie i udostępnianie cyfrowe 
zachęcają nas do coraz większej zależności od formy cyfrowej. Doszliśmy do punktu 
zwrotnego w wytwarzaniu, dystrybucji i posługiwaniu się zapisaną informacją tworząc 
dwie klasy materiału cyfrowego: wyniki przetwarzania retrospektywnego oraz źródła 
tworzone tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej.

Obserwuje się masowy pęd do retrospektywnego przekształcania naszego dziedzi-
ctwa dokumentalnego w formę cyfrową bez uświadamiania sobie, że potencjalnie na-
rażamy ten wirtualny materiał na zwiększone ryzyko utraty. Absurdalnie digitalizacja, 
pomimo tego, że nacechowana nieodłącznym ryzykiem, doskonale umożliwia rozwiązy-
wanie problemów zachowania i konserwacji oraz dostępu, jakie stwarzają dokumenty na 
kwasowym papierze.

Bazy danych będą utrzymywane tak długo, jak długo będą miały bezpośrednią war-
tość dla ogółu oraz badaczy, ale być może przestaną funkcjonować, gdy osłabnie zainte-
resowanie nimi. Mimo to wiemy, że aktywa informacyjne przechodzą przez różne fazy 
wartości i często odzyskują swoją wartość w przyszłości. W przeciwieństwie do wielu 
źródeł analogowych, te źródła mogą nie przetrwać okresów zaniedbania.

W porównaniu ze źródłami wytworzonymi na nośnikach analogowych, takimi jak 
papier, źródła tworzone w formie digitalnej są delikatne i łatwo mogą stać się nie-
dostępne pod względem fizycznym lub logicznym. Degradacja nośników, na których 
są one przechowywane, utrata funkcjonalności urządzeń dostępu, utrata zdolności po-
sługiwania się danymi, utrata zdolności przedstawiania danych, lub słabe połączenia 
w łańcuchu dokumentacyjnym – wszystkie te czynniki przyczyniają się do tego, że 
źródła stają się niedostępne. Inne czynniki takie jak utrata informacji o kontekście lub 
związku mogą sprawić, że zinterpretowanie źródeł stanie się niemożliwe. Prawdą jest, 
że możliwe jest odzyskanie danych, ale może to być kosztowne, ryzykowne i wymaga-
jące dużego nakładu pracy i nie zawsze kończy się powodzeniem. Dlatego niezbędne 
jest poważne podejście do rozwiązywania problemu zachowania i konserwacji źródeł 
cyfrowych.

Jednym z zagrożeń jest fakt, że choć wiele danych nie jest zależna od zmian danych, 
to niestety to samo nie może być powiedziane o większości oprogramowań. Z drugiej 
strony samo zapewnienie, że cyfry w systemie binarnym pozostają nienaruszone w cza-
sie odświeżania nośników nie gwarantuje, że źródła digitalne mogą zostać odzyskane, 
21 L. Tam, A.C. Robertson: Managing change: libraries and information services in the digital age, Library 
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zinterpretowane, przekształcone i przedstawione. Ogólnie rzecz biorąc, źródło digitalne 
jest na tyle nowym konceptem, że nie zdążyliśmy jeszcze zmierzyć się z jego jakością 
w efektywny i znaczący sposób.22

Bibliotekarze i archiwiści zawsze pracowali nad tym, aby zapewnić, dostęp do źródeł 
przez długi czas gromadząc, dokumentując, zabezpieczając i zarządzając nimi. Jeśli mate-
riały cyfrowe mają pozostać dostępne przez dziesięciolecia, nie wspominając o wiekach, 
należy w nie wbudowywać właściwości umożliwiające zabezpieczenie i konserwację. 
Gdy to tylko możliwe, ich konserwacja musi być integralnym elementem początkowego 
projektowania systemów i projektów, co się zdarza rzadko. Większość digitalnej konser-
wacji, będzie miała zostać przeprowadzona już po stworzeniu zasobu i często wtedy, gdy 
on już nie funkcjonuje.

Ktoś musi chronić wysokiej jakości produkty cyfrowe zagrożone utratą lub tym, że 
staną się niedostępne, jeśli nie będą odpowiednio monitorowanie, zarządzanie i zabez-
pieczane. Dlaczego nie biblioteki naukowe? Wielu bibliotekarzy myśląc o przyszłości 
już zaczęła nad tym pracować.23 Równie trudnym i wymagającym rozwiązania w najbliż-
szej przyszłości jest długoterminowa archiwizacja.24

Biblioteka jako przestrzeń
Biblioteka jako fizyczne środowisko, wydaje się być najmniej prawdopodobnym ob-

szarem egzystującym w cyfrowej przyszłości. Argumentem przeciwstawnym do tej fu-
turystycznej wizji jest raczej ponure doświadczenie studiowania – samotność i izolacja. 
Będziemy wciąż potrzebowali przestrzeni, gdzie użytkownicy mogą przyjść razem jako 
grupa, nawet jeśli pracują samodzielnie. Przestrzeni, która jest komfortowym miejscem 
do myślenia, refleksji i pracy, oferująca szereg udogodnień.25

Uniwersytety dosłownie i w przenośni są w równowadze pomiędzy dwoma świa-
tami. Żyjąc w świecie „wewnętrznym”, świecie klasztoru z jego przeznaczeniem do 
wyższych celów, uniwersytetów myślących i działających nad problemami wielkich 
wewnętrznych interesów, uniwersytety muszą także dokładać starań, aby reagować na 
„świat poza” – świat rynku publicznego z jego wyobrażeniem zmian i z jego chaosem 
życia codziennego.

Biblioteki akademickie tworzą konkretny prototypowy przykład wyobrażenia świata 
zawieszonego w równowadze pomiędzy tymi dwoma światami. Wyłaniają się one z dużych 
klasztorów ze strzeżonymi kolekcjami najbardziej świętych materiałów w demokracje no-
woczesnego społeczeństwa, przepełnionego naciskami rynku na dostępność. Dostarczają 
dostęp do informacji, co jest czytelnie rynkowe i równolegle są centrami cichej, systema-

22 S. Ross: Przesiadka w Wigan: dygitalne zabezpieczenie i konserwacja zbiorów, a przyszłość nauki. DE-DE-
LOS National Event Creating Sustainable Digital Libraries, Warszawa 2003Warszawa 2003

23 M S. Malinconico: Digital preservation technologies and hybrid libraries, Information Services & Use 
2002 Vol.22, s. 159-174

24 R. Ball: Pozyskiwanie informacji naukowej dzisiaj. Publikacje dostępne tylko w formie elektronicznej (E-
only)? W: Seminarium wydawnictwa Elsevier. Warszawa 2006

25 J. Akeroyd: op.cit., s. 82
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tycznej eksploracji i badania; są rezerwuarami kultury jak i miejscem spotkań;26 są sanktu-
ariami dla naukowców i równolegle dostarczają żywotne łącza ze społeczeństwem.27

I tak instytucje akademickie odchodząc od tradycyjnych ról jako „twórców wiedzy” 
musiały stanąć twarzą w twarz wobec bardziej kompleksowego, wielowymiarowego 
świata, którego wymagania gwałtownie zmieniły procesy i zasięg uniwersyteckiej ak-
tywności. Komputery osobiste, Internet, Word Wide Web otworzyły ogromne możliwo-
ści w gromadzeniu, zarządzaniu i dostępności informacji. To z kolei tworzy nowe potrze-
by i nowe typy użytkowników, po których nie można spodziewać się, iż będą siedzieć 
godzinami medytując nad manuskryptami, a raczej zatrzymają się w celu sprawdzenia 
poczty elektronicznej, zrobienia jakiegoś projektu współpracując online, dotrą do artyku-
łu w bazie danych lub po prostu zatrzymają się na kawę.

Projektowanie i planowanie przeszło znaczącą zmianę od początku lat 90. Przestrzeń 
biblioteczna i usługi zostały przekonfigurowane w celu usatysfakcjonowania wzrastają-
cej różnorodności klientów nie tylko tradycyjnych naukowców akademickich. Te trendy, 
równolegle z elastycznie projektowanymi elementami pozwalającymi na rozszerzenie 
technologii wytworzyły „paradygmat zmian” w naszym rozumieniu formy i funkcji bi-
bliotecznych budynków.28

Dwa czynniki szczególnie wymuszają potrzebę takiego paradygmatu. Jeden oczywi-
sty to rewolucja technologii informacyjnej, która nabierała rozpędu od 1960 roku i wybu-
chła w 1993 wraz z debiutem World Wide Web. Następny czynnik mniej spektakularny, 
ale istotny to zmiana w edukacji wyższej polegająca na odejściu od kultury nauczania 
w kierunku kultury uczenia się.29

Koncepcje „paradygmatu zmiany” (paradigm shift) zdefiniował i spopularyzował 
w 1962 roku Thomas Kuhn w „The Structure of Scientific Revolutions”, w którym utrzy-
muje, że postęp naukowy nie jest rewolucyjny, ale raczej jest „serią spokojnych interlu-
diów przerywanych gwałtownymi rewolucjami intelektualnymi” i w czasie tych rewolu-
cji „jedna pojęciowa wizja świata jest zastępowana inną”.

Możemy rozważać pojęcie „paradigm shift” jako zmianę z jednego sposobu myślenia 
w drugi. Ta transformacja inspirowana jest przez katalizatory (agents of change), których 
ostatecznym efektem jest metamorfoza i wcielenie w życie zarówno poprzedniej wiedzy, 
jak i nowych odkryć, które stawiają wyzwania lub je odrzucają.

Odchodząc od tradycyjnej koncepcji biblioteki jako repozytorium, jako centralnego 
magazynu dla materiałów architekci i biblioteczni planiści odkryli nowy paradygmat 
biblioteki jako bogate interaktywne naukowe środowisko. Nowe biblioteki są bardziej 
kompleksowe, wspomagające naukowe środowiska wieloma przestrzeniami, które mogą 
26 L. Cantor, S. Schomberg: Poised between two worlds: the University and Marketplace, Educause Review 

[online] 2003 Vol. 12 nr 21, s. 14 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.educause.edu/Dostępny w Internecie: http://www.educause.edu/
ir/library/pdf/erm0320.pdf

27 J. Huff: Defining the Non-Virtual Library, American Libraries 2003 Vol. 34 nr 10 
28 B.D. Morell: Monastery to Marketplace: a paradigm shift, Library Hi Tech 2003 Vol. 21 nr 3 
29 S. Bennett: Righting the balance. W: Library as place: rethinking roles, rethinking space. Coun-

cil on Library and Information Resources [online] 2005 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie:Dostępny w Internecie: 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/bennett.html
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przybierać formy wielofunkcyjne. Nowa era bibliotecznej konstrukcji zaczęła propago-
wać „information commons” i „learning commons” (powszechność informacji i nauki) 
na równi z „Starbucks” w codziennym życiu biblioteki.

Ten paradygmat zmiany implikuje inne rodzaje użytkownika niż tradycyjni naukow-
cy akademiccy: nowe środowisko powinno być dostosowane do klientów, którzy także 
będą korzystać z unikalnych usług czasami powiązanych, czasami nie z typowymi serwi-
sami oferowanymi przez konwencjonalne biblioteki.30

Ta wyłaniająca się biblioteka nie pozostaje klasztorem pełnym książek i czasopism 
dla naukowców, ale rynkiem konkurującym o klienta przez oferowanie szerokiego wa-
chlarza usług. I jeśli udałoby się zawrzeć to jednym słowem to będzie niewątpliwie „cyb-
rary”.31 Jak wspomnieliśmy wcześniej w każdej metamorfozie istnieją katalizatory zasad-
nicze w procesach zmian. Dla bibliotek akademickich szeroki zakres źródeł informacji 
cyfrowej i nowe technologie działają jako katalizatory w kierunku równowagi pomiędzy 
klasztornymi i rynkowymi rolami współczesnej biblioteki – cybrary. 

Konsekwentnie „cybrary” musi obejmować zarówno klasztorną perspektywę jako 
budynku w celu składowania i udostępniania materiałów i zarządzać budowaniem usług 
i udogodnień tak, by stały się konkurencyjne w technologicznie napędzanym rynku.

Paradygmat zmiany wyłania się z fizycznej transformacji bibliotek z naukowych re-
pozytoriów w kierunku elastycznego, wielokierunkowego, interaktywnego i naukowego 
środowiska, w którym pojawiają się: 

sale konferencyjne,
komputerowe laboratoria,
pokoje seminaryjne,
centra produkujące multimedia,
sale ćwiczeniowe,
kawiarenki i „snake bary”,
galerie artystyczne,
audytoria. 

Jednym z najważniejszych trendów w nowych projektach bibliotek są przestrzenie do 
studiowania grupowego, duża liczba miejsc siedzących z dostępem sieciowym, zapew-
nienie przestrzeni z dostępem bezprzewodowym oraz nowatorskie rozwiązania wnętrz, 
tak by ze zmianą potrzeb w przyszłości łatwo dawały się przekonfigurować.

Zaimplementowanie „commons” (udogodnień życia codziennego, powszechne-
go użytku) w bibliotecznej strukturze jest reakcją na najświeższe wymagania o więk-
szą komputerową dostępność do wielu rodzajów źródeł i przyciąganie różnego rodzaju 
klientów przez biblioteki. Te „commons” zmieniają postrzeganie biblioteki jako miejsca 
30 G.T. Freeman: The Library as place: changes in learning patterns, collections, technology, and use. W: Li-

brary as place: rethinking roles, rethinking space. Council on Library and Information Resources [online] 
2005 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/freeman.htmlDostępny w Internecie: http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/freeman.html

31 N. Clark, G. Saw: Reading Rodski: user surveys revisited. W: 25th IATUL Annual Conference, Library in 
the Changing Environment, Krakow, Poland May 30-June 3 [online] 2004 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny[online] 2004 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny 
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czysto naukowego w środowisko gdzie nauka może być powiązana ze szkoleniem, ko-
munikacją i socjalizacją.32

Kafejki naukowe (the learning cafe) są podobnie jak „information commons” po-
twierdzeniem paradygmatu zmiany. Pojęcie biblioteki zarówno posiadającej jak i będą-
cej kafejką naukową wydaje się pasować do idei Williama Millera - autora jednej z cie-
kawszych rozpraw na temat ewolucji tradycyjnych budynków bibliotek naukowych „The 
library as a place: tradition and evolution”, według którego: biblioteki ewoluują w kie-
runku dodawania nowych obszarów działania, które wzbogacą akademicką społeczność, 
w której one egzystują poprzez wspomaganie procesów uczenia na rozmaite sposoby.

To pasuje do modelu zapewnienia fizycznej przestrzeni osadzonej w komfortowym oto-
czeniu gdzie ludzie czują, że mogą połączyć jedzenie i picie oraz pracę grupową w „cybrary 
cafe” jako miejsce gdzie jest możliwość kontaktu towarzyskiego i przyjazne środowisko 
do nauki, które włącza nowe technologie, ale nie jest przez nią zdominowane.

Aby akademickie instytucje odnosiły sukcesy w przyszłości i obejmowały koncepcje 
społeczeństw uczących się, raczej niż po prostu dystrybutorów rezultatów pracy, instytu-
cje te będą musiały posiadać fizyczną przestrzeń, która dostarczy trochę klasztornej re-
fleksji na równi z egzystowaniem z twardą rzeczywistością rynku publicznego – to będą 
biblioteki innego rodzaju – ani nie całkowicie klasztorne ani napędzane prawami rynku, 
ale jakąś syntezą tych dwóch rodzajów.33

Biblioteka jako funkcja
Kojarzenie biblioteki wyłącznie ze zbiorem książek staje się z wolna metaforą, tak 

jak umownie używamy określenia książka. Wyrażenie biblioteka ma wiele znaczeń, ale 
niezależnie od tego, którą z sygnifikacji tego terminu weźmiemy pod uwagę, a więc 
biblioteka-kolekcja/biblioteka-zbiór, biblioteka budynek, czy też biblioteka-miejsce/bi-
blioteka-instytucja, jest źródłem informacji.34

Będziemy mieli do czynienia z ciągłym zwiększaniem się ilości danych, informacji 
i wiedzy. Rozwój techniczny ułatwia z jednej strony przetwarzanie danych, ale z drugiej 
strony wymaga nabycia umiejętności obsługiwania tych procesów oraz skutecznego za-
rządzania informacja i wiedzą. Biblioteka jako miejsce fizycznej lokalizacji wiedzy i mą-
drości, jest w coraz większym stopniu zastępowana przez bibliotekę zarządzającą infor-
macją elektroniczną, stwarzającą warunki do kształcenia w oparciu o cyfrowe zasoby.35

W systemach informatycznych przechowywane są dane. Odpowiednio przetworzo-
ne, czyli umieszczone w odpowiednim kontekście, dane stają się informacją. Z kolei 
przetworzona informacja staje się wiedzą. A więc z surowych danych, możemy uzy-
32 S. Demas: From the ashes of Alexandria: what’s happening in the college library? W: Library as place: 

rethinking roles, rethinking space. Council on Library and Information Resources [online] 2005 [dostęp 
30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/demas.htmlDostępny w Internecie: http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/demas.html

33 B.D. Morell: op.cit., s. 358-366
34 T. Goban-Klas: Społeczeństwo informacyjne – nadzieje i obawy. W: Biblioteki w społeczeństwie demokra-

tycznym. Forum czytelnicze VII. Warszawa 2000, s. 32
35 R. Ball: Integracja bibliotek i edukacji. W: Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bi-

bliotekarstwie, pod red. Marii Kocójowej. Kraków 2003, s. 151
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skać informacje, wreszcie z informacji, poprzez wykorzystanie ludzkiego doświadczenia 
i intuicji możemy otrzymać wiedzę. Na samym szczycie piramidy pojawia się jeszcze 
czwarty element, – mądrość.36 

Trafne obserwacje poczynił N. Fleming, zwracając uwagę na to iż:
zbiór danych nie jest informacją,
zbiór informacji nie jest wiedzą,
zbiór wiedzy nie stanowi mądrości, 
zbiór mądrości nie musi być prawdą.37

Informacja, choćby było jej w nadmiarze, nie jest synonimem wiedzy. Do jej tworzenia 
niezbędna jest wysoko zorganizowana inteligencja, ponieważ wiedza to nie prosta akumu-
lacja informacji: to zupełnie nowa jakość. Jest ona wynikiem procesu badawczego.

Zagadnienia zarządzania wiedzą nie należy mylić z zadaniem zarządzania bazą da-
nych czy siecią informatyczną. Poprawne zarządzanie informacją może pomagać w wy-
dobywaniu czystej wiedzy z informatycznych baz i banków danych, co znacząco może 
podnieść ich rzeczywistą użyteczność w praktycznych zastosowaniach.38 Informacja ma 
charakter pasywny. Oznacza to, że ośrodki informacji lub portale lokalizują, zdobywają 
organizują, przechowują i zabezpieczają informację, by zapewnić do niej dostęp. Na-
tomiast ośrodki wiedzy przekraczają granice zarządzania informacją, skupiając się na 
jej aktywnym rozpowszechnianiu i wykorzystaniu. Przy czym rozpowszechnianie ozna-
cza „przetrawienie” i integrację informacji pod kątem możliwych zastosowań i użycia. 
Transformowanie pasywnie dystrybuowanej informacji do dynamicznego, interaktywne-
go i wielokanałowego środowiska jest nazywane uczeniem się.39

Jeśli fundamentalną funkcją biblioteki jest organizowanie świata informacji w celu 
dostarczenia łatwego dostępu dla użytkowników to możemy dowodzić, że biblioteki mają 
niekwestionowaną rolę w dostarczaniu relewantnych narzędzi w tym celu jako kontynu-
acja w Web domenie. Budowanie portali, kreowanie i dostarczanie wartości dodanej do 
źródeł internetowych, będą bardzo istotne dla przyszłych edukacyjnych systemów, które 
będą oparte, jak dawniej prowadzone nauczanie, na źródłach. 

To oznacza dostosowywanie, prawidłowe zarządzanie, reformatowanie. Wystąpi 
konieczność aktywności w identyfikowaniu zawartości, rozszerzania, rozpropagowania 
prezentacji źródeł w celu dostosowania się do różnych odbiorców i rynków. W związku 
z byciem nastawionym bardziej na użytkownika, a mniej skoncentrowanym na kolekcji 
czy zdominowaniu funkcjonowaniem.
36 M. Kowalkiewicz: Zarządzanie wiedzą krok po kroku: Czym jest wiedza? Gazeta IT [online] nr 6, 20 

czerwca 2004 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://gazeta-it.pl/archiwum/git09/czym_jest_
wiedza.html

37 N. Fleming: Coping with a Revolution: Will the Internet Change Learning, New Zealand 1996
38 R. Tadeusiewicz: O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego. W: Mi-

krospołeczność informacyjna. Na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Kraków 2001, s. 25

39 H. Achleitner: Społeczeństwo wiedzy i wirtualna edukacja. W: Edukacja na odległość. Nowe technologie 
w informacji i bibliotekarstwie, pod red. Marii Kocójowej. Kraków 2003, s. 19Marii Kocójowej. Kraków 2003, s. 19
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Dotyczy to także prawdziwej możliwości współdziałania pomiędzy bardzo różno-
rodnymi zbiorami danych i nie tylko poprzez przeszukiwanie baz danych czy przeszu-
kiwaniu rozproszonym katalogów, ale na zezwoleniu użytkownikom przemieszczania 
się z jednego dokumentu do drugiego, z jednej idei do drugiej oraz bezkolizyjnego prze-
mieszczania się pomiędzy kolekcjami bez gubienia kontekstu.

Znamy już korzyści wyszukiwania cytowań w e-czasopismach, jako wysoce efek-
tywnym mechanizmem pozyskiwania, choć nieco kompleksowym, które teraz jest jesz-
cze sprawniejsze i wygodniejsze. Będziemy musieli przestawić się na nowy paradygmat 
wyszukiwania dopasowany do nowych informacyjnych źródeł gdzie kolekcje i linki do-
minują, podczas gdy tytuły i artykuły zanikają.

Inicjatywa Google digitalizacji kolekcji dużych bibliotek może głęboko zmienić in-
formacyjną scenę. Niektórzy podejrzewają, że użytkownicy już zdecydowali się na rela-
tywne korzyści Google. Dla wielu studentów biblioteka będzie i już jest niewiele więcej 
poza częścią Internetu. Korzystanie z sieci przewyższa korzystanie z bibliotek, studenci 
używają wyszukiwarek dla większości informacyjnych poszukiwań, tak naukowych jak 
i innych, a Internet jest pierwszym odwołaniem i dla niektórych jedynym i ostatnim. 

Mimo, że Google zdominowały wszystkie wyszukiwarki nie są w stanie zastąpić 
bibliotek oferujących wiarygodne, zweryfikowane, wartościowe zaindeksowane infor-
macje. Wyszukiwanie informacji wymaga umiejętności i Google są takim samym narzę-
dziem dla bibliotek jak dla każdego, kto chce je używać.40

I zanim będziemy ekscytować się budowaniem portali i własnych baz, będziemy 
musieli sobie przypomnieć o korzyściach współpracy i nie próbować kreować instytucjo-
nalnie struktur, kiedy narodowe czy zbiorowe przedsięwzięcia będą funkcjonować.

Biblioteka jako serwis
Jeśli istnieje jeden aspekt przyszłości, który wydaje się mieć uniwersalne potwier-

dzenie to, iż biblioteki będą musiały znacznie bardziej skoncentrować się na usługach 
niż poprzednio i dostarczać wsparcie naukowe na wyższym poziomie dla użytkowników, 
którzy stają się coraz bardziej rozproszeni. Punktem krytycznym usług bibliotecznych 
będą serwisy pomocy informacyjnej w środowisku elektronicznym.

Jeśli wyobrazimy sobie, że wszystkie biblioteki będą miały możliwość dostarczania pra-
wie wszystkiego wtedy poziom i jakość zasobów, poziom obsługi i zaopatrzenia klienta będzie 
głównie decydować o tym czy serwis jest udany czy nie i czy będzie miał powodzenie.41

Strona domowa biblioteki akademickiej reprezentuje nowy portal dla promocji, do-
starczania i wykorzystania bibliotecznych serwisów. Strona jest rampą do informacyj-
nej autostrady z uważnie mapowanymi kierunkami do pożądanej informacji rozwijająca 
właściwe umiejętności. 

Krajobraz informacji (information landscape) staje się coraz bardziej skomplikowa-
ny dla użytkowników. Dlatego bibliotekarze powinni pełnić role przewodników w tym 
stale zmieniającym się krajobrazie. 
40 B. Fister: Google’s diditalization project – What difference will it make? Library Issue 2005 Vol. 25 nr 4
41 J. Akeroyd: op.cit., s. 83
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Zmniejszenie liczby użytkowników odwiedzających fizyczną bibliotekę na rzecz 
dostępu zdalnego powoduje, że mniej użytkowników otrzymuje wsparcie i pomoc 
w bezpośrednim kontakcie z bibliotekarzem tracąc okazje szkolenia w środowisku edu-
kacyjnym.

Dobrze wyszkoleni bibliotekarze odejdą od starych tradycyjnych metod, zaadoptują 
się do nowych warunków, staną się aktywni w procesie ograniczania efektu zmniejszenia 
pośredniczenia w procesie poszukiwań informacji. 

Bibliotekarze mogą wykreować ścieżki efektywnej pomocy i opieki tak w obrębie 
budynku:

jak i cyberprzestrzeni dostarczając nowych usług:42

współudział w zajęciach uniwersyteckich,
usługi bibliograficzne i informacyjne,
wsparcie techniczne przy komputerze przy przeszukiwaniach komputerowych,
kursy online i szkolenia interaktywne 24/7,
pomoc i opieka online,
cyfrowy informacyjny serwis (chat, e-mail Web – formy),
przeszukiwalna baza FAQ (Frequently Asked Questions),
Web portal/gateway,
osoba asystująca przy stacjach roboczych,
konsultacje i sesje doradcze w określonych terminach.

Inną drogą dostarczania bibliotecznych szkoleń dla studentów w środowisku akade-
mickim osiąga się poprzez „course management system”43 z linkami do naukowych prze-
wodników i zawartości biblioteki. Jeśli źródła biblioteczne będą zintegrowane z „course 
management systems” biblioteka będzie mieć także dostęp do narzędzi w obrębie tego 
systemu.44

Użytkownicy nowoczesnej biblioteki uważają, że są świetnie zorientowani techno-
logicznie i potrafią efektywnie przeszukiwać Internet. Ale jest wiele zasad przeszuki-
wania, których nie rozumieją w pełni. Dlatego wciąż istotna jest pomoc w uświadamia-
niu zawartości Web, wpływaniu na zachowania wyszukiwawcze i oferowaniu pomocy 
technicznej, którą mogą zastosować aby ocenić źródła pod względem jakości i trafności 
przeszukiwań.45

Częścią tego programu jest edukacja informacyjno-komunikacyjna, ale od punktu 
gdzie umiejętność wyszukiwania informacji się kończy, a zaczyna proces kształcenia. 
Biblioteczni użytkownicy wymagają nie tylko „information literacy”, ale także umiejęt-
42 J. Agee, P. Antrim: Stone buildings, cyberspace, and the library user, New Library World 2003 Vol. 104 

nr 1194/1195, s. 474-480
43 R.N. Katz: Balancin technology and tradition, EDUCAUSE Review [online] 2003 July/August [dostęp 

30.06.2006]. Dostępny w Internecie: www.educause.edu/ir/library/pdf/erm0343.pdfDostępny w Internecie: www.educause.edu/ir/library/pdf/erm0343.pdf
44 G. Morgan: Faculty use of course management systems, ECAR Key Findings [online] [dostęp 30.06.2006]. 

Dostępny w Internecie: www.educause.edu/ir/library/pdf/ERS0302/ekf0302.pdf
45 L.M. Moyo: Electronic libraries and the emergence of new service paradigms, The Electronic Library 

2004 Vol. 22 nr 3, s. 220-230
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ności „technology literacy”. Wsparcie biblioteczne może pomóc przy wyborze najlepszej 
strategii wyszukiwania.46

Niezbędna jest także informacja spersonalizowana, tak w obrębie murów bibliotecz-
nych jak, i online. Bibliotekarze mogą uczestniczyć w personalizacji dostępu do źródeł 
informacji, jeśli te są osadzone w bardziej „inteligentnych” systemach niż klasyczna bi-
blioteka bazująca na komputerowym oprogramowaniu, mogą łączyć w „pakiety” serwisy 
i źródła skierowując je do specyficznych grup studentów i programów nauczania.

Krytycznym czynnikiem determinującym sukces zdalnego (distance learning), ela-
stycznego, trwającego całe życie uczenie się (longlife learning) jest jakość i poziom 
wsparcia tego procesu, zaoferowanego m.in. przez biblioteki akademickie w formie 
szkoleń i pomocy informacyjnej poprzez telefon, e-mail czy video konferencje.47 Bi-
blioteki będą musiały myśleć kategoriami dzielenia się zasobami, marketingu, tworzenia 
wartości dodanej i kreowania usług na miarę potrzeb tych specyficznych grup uczących 
się według różnych metod kształcenia.48

Wydaje się, że zmiany zachodzące nie dotyczą zarządzania fizycznymi zasobami, 
a idą w kierunku eksploatacji, zaopatrzenia i kreowania ścieżek i połączeń w celu wy-
pełnienia fundamentalnej misji nauczania, badań i innowacji. Takie serwisy będą nawet 
bardziej skoncentrowane na użytkowniku i jego potrzebach niż poprzednio i w dużym 
stopniu wysoce zindywidualizowane.

Proces ten powoduje konieczność przeprowadzenia zmian reorganizacyjnych w sa-
mych bibliotekach, jak również ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
przez ich personel. Biblioteki będą musiały dodać realną wartość do tych procesów w ta-
ki sposób, aby były zarówno wymierne jak i unikalne.

Presja zmian, które aktualnie doświadczamy cechuje nie tylko business, ale także 
inne profesje takie jak bibliotekarskie. Konieczne będzie skierowanie wysiłku personelu 
w kierunku rozszerzenia obszarów działania takich jak: rozwój portalu, utrzymania sieci 
(web support) i w tym samym czasie przeadresowania scentralizowanych funkcji, poszu-
kiwania nowych umiejętności, aby wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom. A to sugeruje, 
iż bibliotekarze muszą zrewidować role i skuteczność działania.49

Należy prognozować, iż biblioteki akademickie będą potrzebować więcej menedżerskie-
go podejścia do pracy w najbliższych latach i w tym samym czasie wykreować klimat gdzie 
stopniowa zmiana jest widziana jako naturalna, a nie jako nacisk, który wywołuje sprzeciw. 
Adoptowanie umiejętności, które są tradycyjnie częścią menedżerskiego portfolio pozwoli 
bibliotecznemu personelowi na każdym poziomie uniwersyteckiej biblioteki być lepiej wy-
posażonym, aby radzić sobie ze zmianą w bieżących i przewidywanych klimatach.50

46 R. Biddiscombe: Learning support professionals: the changing role of subject specialists in UK academic 
libraries, Program: electronic library and information systems 2000 Vol. 36 nr 4, s. 228-235

47 L.M. Moyo, S.E. Cahoy: Meeting the needs of remote library users, Library Management 2003 Vol. 24 nr 
6-7, s. 281-290

48 G. Penny: op.cit., s. 188
49 J. Akeroyd: op.cit., s. 83
50 S. Morgan: Change in university libraries: don’t forget the people, Library Management 2001 Vol. 22 nr 

1-2, s. 58-60
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Niezbędne będzie stworzenie nowych aliansów nawiązanie współpracy z eksperta-
mi pedagogiki, z menadżerami dokumentów, z wydawcami i innymi przedstawiciela-
mi informacyjnego businessu. Co sugeruje, iż bibliotekarze będą musieli mieć większe 
umiejętności i wiedzę niż kiedykolwiek i kontynuować stałe doskonalenie zgodnie ze 
zmianami technologicznymi – Web nie będzie trwać wiecznie. To sugeruje wąską wyspe-
cjalizowaną grupę, dobrze opłacaną, zajmującą się obszarem transferu wiedzy, odrzuca-
jącą przyziemną i zrutynizowaną pracę.

Wypunktowując podsumowanie:
biblioteki będą bardziej funkcjami niż miejscem,
biblioteki staną się bardziej skoncentrowane na użytkowniku niż na kolekcji,
informacja będzie tania, ale o niekwestionowanej jakości,
użytkownicy będą bardziej rozproszeni, stąd niezbędna będzie większa wiedza 
o nich,
biblioteki będą dodawać wartość do informacji w celu zapewnienia bardziej stosow-
nych źródeł,
fundamentalne procesy organizacji informacji będą rozszerzane w kierunku wykreo-
wania skoncentrowanych na użytkownika zindywidualizowanych systemach oferu-
jących wszelkiego rodzaju informacje,
biblioteki będą składać się z mieszaniny profesjonalistów w zmieniających się gra-
nicach i aliansach,
rutynowa praca będzie zanikała zastępowana poszukiwaniami permanentnego do-
skonalenia studenckich doświadczeń.51 

Zaobserwujemy trzy konsekwencje, technologii cyfrowej w bibliotekach naukowych:
w erze cyfrowej biblioteki naukowe nie będą wyjątkowe ze względu na ilość infor-
macji, które mogą oferować swoim użytkownikom, ale ze względu na jakość do-
świadczenia w prezentowaniu tych informacji,
twórcy cyfrowej zawartości będą potrzebować każdego kawałka (bajtu) biblioteki 
tak jak autorzy drukowanych dzieł potrzebowali biblioteki w czasach Gutenberga,
w wieku cyberprzestrzeni, rzeczywista przestrzeń i przykuwająca uwagę architektura 
będzie mieć znaczenie bardziej niż kiedykolwiek.52

W procesie zmian i rozwoju musimy być przygotowani na porażkę. Przegrana nie po-
winna powodować zniechęcenia. Michael Gorman oferuje nam pokrzepiającą sentencje 
Samuela Becketta: „Ever tried. Ever failed. Never mind. Try again. Fail better.”53

51 J. Akeroyd: op. cit., s. 84
52 B. Frischer: op. cit. 
53 M. Gorman: The acadamic library in the Year 2001: dream or nightmare or something in between? Journal 

of Academic Librarianship 1991 Vol. 17 nr 1
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„Cybrary” is still the Library

A structural overview of the evolution of existing academic libraries and of some chal-
lenges that this bring to librarians. Library spaces, functions and services have been 
reconfigured toward the hybrid library, by ones perceive as natural adaptation stage 
in changing environment, by others as survival strategies, through the opinion that the 
emerging library is no longer simply a monastery full of books and journals but market-
places competing for clients. A review of the future of academic libraries that draws ini-
tially on a generic model to describe the components of all library systems. On the basis 
of the trends derived from United Kingdom and US contributions. From this extrapolates 
scenarios relating to the function of libraries as a collection of resources, as a physical 
place, its role in organizing information and its service function. So the problem is not 
that the fundamental purposes of libraries are changing but that the relative importance 
of different context are shifting.
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Czy katalogowanie ma przyszłość?  
Dwugłos względnie uporządkowany

GŁOS PIERWSZY

Małgorzata Kisilowska:  
Katalogować czy nie? Oto jest pytanie

Przedstawiono katalogowanie jako pewien sposób porządkowania wiedzy oraz odbioru 
świata zewnętrznego przez człowieka, co potwierdza konieczność utrzymania tego proce-
su w bibliotekach i placówkach informacji. Większy nacisk należy jednak położyć na jego 
optymalizację w odniesieniu do potrzeb i kompetencji informacyjnych użytkowników, jako 
że umożliwienie użytkownikowi samodzielności w wyszukiwaniach wymaga doskonalenia 
aparatu informacyjno-wyszukiwawczego. Pojawia się również kwestia obiektywności ka-
talogów, np. wobec różnic kulturowych tak między użytkownikami, jak i bibliotekarzami. 

Pytanie tytułowe „Czy przetrwamy?” można interpretować jako pytanie o sens do-
tychczasowych działań bibliotekarskich – nie sens historyczny, ale prospektywny właśnie. 
Które z nich zachowa swój sens i cel w zmieniającej się rzeczywistości? Czy i które prace 
biblioteczne warto kontynuować? A jeśli tak – jak je ukierunkować? Na co zwrócić uwagę, 
aby zapewnić (udowodnić?) ich niezbędność i atrakcyjność? Kwestie te wzięto pod uwagę 
w odniesieniu do katalogowania jako jednego z kluczowych działań bibliotecznych, próbu-
jąc uwzględnić w dalszych rozważaniach punkt widzenia użytkownika i bibliotekarza. 

Czy katalogować? A więc najpierw – czym jest katalogowanie i czemu służy? Jak je 
rozumieć i definiować? Podstawowym celem tworzenia katalogu jest ułatwienie (współ-
cześnie właściwie nawet umożliwienie) użytkownikowi korzystania z zasobów informa-
cyjnych – czy to biblioteki, innej placówki informacyjnej, czy zasobów elektronicznych 
w szerszym rozumieniu. Ułatwienie polegające przede wszystkim na oszczędności czasu 
– przedstawia bowiem (w uporządkowany według przyjętego klucza sposób) skrótowe 
informacje o zasobach i pozwala szybciej zorientować się, czy i jakie poszukiwane treści 
można w zbiorach znaleźć. 

Katalogowanie w szerszym rozumieniu można traktować jako sposób porządkowa-
nia świata, zwłaszcza świata informacji, w której dziś zmuszeni jesteśmy się poruszać. 
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Takie uporządkowane zbiory informacji znajdujemy przecież nie tylko w środowisku 
elektronicznym. Różnorodne oferty produkcyjne, handlowe, usługowe czy rozrywko-
we są porządkowane tak, aby adresatom – potencjalnym nabywcom – ułatwić wybór 
i zachęcić do skorzystania. Przykładem takich działań mogą być chociażby tablice in-
formacyjne w domach handlowych, które zawierają listę dostępnych sklepów, mapę ich 
rozmieszczenia w budynku, a także rodzaje dostępnych asortymentów i usług – najczęś-
ciej poprzez oznaczenie ich odpowiednimi kolorami. W supermarketach znaleźć można 
oznaczenia miejsc dla poszczególnych grup towarów, co pozwala zorientować się w po-
łożeniu poszukiwanego makaronu czy nabiału. W tym przypadku jednak za wyjątek nie 
służący dobru nabywcy, a korzyści oferenta, uznać należy okresowe zmiany ustawienia 
towarów na półkach tak, aby zmusić klientów do dłuższych poszukiwań i zakupienia „po 
drodze” towarów, których wcześniej nie umieścili na swojej „liście zakupów”. Dostępne 
są katalogi aukcyjne, wydawnicze, katalogi firm wysyłkowych i tych rozprowadzających 
swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej. 

Poziom głębszego wtajemniczenia reprezentują ci, którzy potrafią budować katalo-
gi w sposób „wciągający”, angażujący użytkownika, zachęcający go do zajrzenia dalej, 
w głąb, co jeszcze kryje się na kolejnych kartach, stronach, za zakrętem. Wykorzystywane 
są do tego różne narzędzia, odpowiednio do okoliczności. Znów – w sklepie powszechnie 
znanym takim bodźcem jest zapach świeżego pieczywa, sprzedawanego jednak w na-
jodleglejszej części hali sprzedażowej tak, aby klient musiał przejść obok wielu różnych 
innych produktów, zanim dotrze do „wymarzonej” bułeczki. W katalogach portali inter-
netowych stosowane są podchwytliwe nazwy i tytuły, sugerujące często treści bardziej 
pociągające, niż rzeczywista informacja. Oznaczenia kolorystyczne przyciągają wzrok 
i zwracają uwagę na „możliwości”, z których grzechem byłoby nie skorzystać. Można po-
wiedzieć, że cały nasz świat został „skatalogowany” na mapach, aby umożliwić nam prze-
mieszczanie się, orientację w przestrzeni, znajdowanie poszukiwanych miejsc właśnie za 
pośrednictwem mapy, czyli swoistego aparatu informacyjno-wyszukiwawczego. Podobną 
funkcję pełnią również przewodniki turystyczne, pokazując, co warto w danym regionie 
zobaczyć. Trzeba przy tym pamiętać o odmiennościach kultur regionalnych, narodowych 
czy religijnych, które powodują, że te swoiste narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze na 
inne elementy kładą nacisk i w związku z tym mogą różnić się między sobą, w zależności 
od uwarunkowań kulturowych autora i adresata. 

Katalogowanie jako sposób porządkowania świata jest więc jedną z cech nieodłącz-
nych współczesnej kultury. Przy tak rozwiniętej ofercie informacyjnej człowiek nie jest 
w stanie przeszukiwać zasoby wiedzy bez jakiegokolwiek przewodnika, sugerującego 
wartość poszczególnych dostępnych obiektów. Przy czym nie chodzi tu o wartość obiek-
tywną, którą dość rzadko można ustalić. Raczej o opisanie obiektu tyloma jego cechami, 
które ułatwią użytkownikowi stwierdzenie, czy dla jego konkretnych potrzeb (informa-
cyjnych) dany obiekt wartość – subiektywną – w danym momencie posiada, czy też nie. 

Taka sytuacja zdaje się przesądzać, że odpowiedź na pytanie ogólne „Czy katalogo-
wać?” powinna być pozytywna. Otwiera to kolejne kwestie związane z pytaniem o to, 
„jak katalogować?”. 
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Truizmem jest stwierdzenie, że katalogować trzeba tak, aby powstały produkt był 
użyteczny dla odbiorcy. Powinien więc rzeczywiście opierać się na konkretnych, jasnych 
zasadach. Decydującym wydaje się być przyjęcie klucza, według którego uporządko-
wane zostaną wprowadzane do katalogu metainformacje. Klucze stosowane dotychczas 
w katalogach zbiorów bibliotecznych to przede wszystkim uporządkowanie treści we-
dług obowiązujących klasyfikacji nauk oraz zastosowanie terminologii naukowej dla da-
nej dyscypliny. Wymagały one od użytkowników znajomości tej terminologii i choćby 
pobieżnej orientacji w podziale i hierarchizacji nauki. Z pewnością narzędzie takie jest 
łatwiejsze w korzystaniu dla bibliotekarzy, znających z praktyki zawodowej słownictwo 
poszczególnych języków informacyjno-wyszukiwawczych i zasady ich gramatyki. 

Swobodny dostęp do różnego typu i jakości wiedzy w Internecie powoduje koniecz-
ność podejmowania przez biblioteki działalności promocyjnej. Jej celem jest z jednej 
strony zaistnienie w świadomości użytkowników po to, aby potwierdzić sens trwania da-
nej placówki, zwłaszcza w opinii organów finansujących. Drugi cel ma charakter raczej 
edukacyjny i pragmatyczny – chodzi mianowicie o to, aby zapewnić czytelnikom dostęp 
do informacji wiarygodnej, wartościowej, spełniającej kryteria naukowości, a więc aby 
nie ponosili oni kosztów korzystania z informacji niepewnych, nieaktualnych, czy wręcz 
nieprawdziwych, jakich w Internecie znaleźć można ogromną ilość. Realizacja tych ce-
lów odbywa się dziś m.in. poprzez publiczne udostępnianie katalogów w środowisku 
sieciowym, co pozwala użytkownikowi na przeglądanie ich z dowolnego komputera i w 
dogodnym dla niego czasie. Często również zapewniony jest kontakt z bibliotekarzem, 
umożliwiający zadawanie pytań czy wyjaśnianie kwestii wątpliwych. 

Promocyjny – czyli zachęcający do korzystania – charakter działań katalogowych to 
również taki dobór słownictwa i gramatyki oraz taka konstrukcja formalno-merytoryczna 
interfejsu, które tę samodzielność poszukiwań umożliwiają, a przede wszystkim – nie 
zniechęcają do niej. Konieczne jest zadbanie o aktualne indeksy odsyłające od terminów 
nieprzyjętych w słowniku do tych obowiązujących, wyjaśnienie podstawowych zasad 
gramatyki (liczba i rodzaj gramatyczny rzeczowników, kolejność wyrazów w haśle itp.), 
pokazywanie możliwości haseł powiązanych z poszukiwanym wyrażeniem. Większość 
tych rozwiązań jest w dziś bibliotekach stosowana. 

Kolejnym krokiem może być podjęcie konkretnej współpracy z użytkownikami, do-
tyczącej doboru słownictwa, jego uporządkowania oraz możliwych zastosowań przyję-
tych terminów. Taką potrzebę zgłaszają zarówno konkretne grupy zawodowe, jak i samo-
dzielni użytkownicy. Przykładem wspólnego projektu niech będzie porozumienie zawarte 
między zarządem Programu ICNP®1 a grupą Sigma Theta Tau International2 w 2004 
roku. Program ICNP® (International Classification for Nursing Practice®), realizowany 
przez International Council of Nurses, ma na celu zbudowanie klasyfikacji zawodowej 
terminologii pielęgniarskiej, wykorzystywanej przede wszystkim w elektronicznej do-
kumentacji pacjenta oraz w szeroko rozumianej komunikacji zawodowej. Prace trwają 
od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, w roku 2005 zaproponowano kolejną wersję 
1 ICNP® [online] [dostęp 19.04.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.icn.ch/icnp.htm 
2 STTI [online] [dostęp 19.04.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.nursingsociety.org/
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klasyfikacji, która tłumaczona jest na języki narodowe i testowana w różnych krajach 
świata. Zaletą tego narzędzia opisu pracy pielęgniarek jest jego zgodność ze standardem 
modelu terminologii zdrowotnej ISO FDIS 18104 Integration of a reference model ter-
minology for nursing oraz „przekładalność” przyjętych terminów na pojęcia stosowane 
w innych, znanych klasyfikacjach, przede wszystkim amerykańskiej NNN (Nanda, NIC 
& NOC). Trwają prace nad jej „przekładalnością” również na SNOMED CT oraz UMLS 
Metathesaurus National Library of Medicine. 

Problem zastosowania terminologii ICNP® w UMLS to szerszy problem zbieżności 
terminologii przyjętej w praktyce zawodowej (w tym przypadku tzw. terminologii kli-
nicznej) ze słownictwem naukowym, które – jak już wspomniano – jest zazwyczaj pod-
stawą słownika języków informacyjno-wyszukiwawczych. Ponadto terminologia uży-
wana w katalogowaniu dokumentów musi spełniać dwa warunki: publicznej dostępności 
oraz „maszynowej czytelności”, czyli dostosowaniu do potrzeb przetwarzania kompute-
rowego. 

Ewentualne wykorzystanie terminologii ICNP®, znanej wielu pielęgniarkom z ca-
łego świata, w słowniku obsługującym m.in. serwis Medline, ułatwi im swobodniejsze 
korzystanie z tego źródła informacji. Swoboda ta wynikać będzie z większego poczucia 
pewności jeśli chodzi o zakres stosowanego pojęcia, a w związku z tym, pozwoli na ko-
rzystanie z większego zasobu słów, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie od systemu 
odpowiedzi bardziej zbliżonych do zgłaszanych potrzeb informacyjnych. Większa sku-
teczność powoduje poprawę pewności siebie i stanowi zachętę do dalszych poszukiwań, 
a więc częstszego korzystania z danego katalogu i dostępnych w ten sposób zasobów 
wiedzy. 

Dostosowanie słownictwa do możliwości i potrzeb leksykalnych konkretnej grupy 
użytkowników, np. przedstawicieli jednego zawodu, w specjalistycznych systemach in-
formacyjnych, jest oczywiście łatwiejsze niż realizacja tego założenia w katalogach ob-
sługujących zasoby uniwersalne. Autorzy katalogów stają tu przede wszystkim przed ko-
niecznością wyboru między słownictwem naukowym i potocznym, codziennym, jakim 
najczęściej posługują się użytkownicy bibliotek publicznych, a także przed problemem 
wieloznaczności pojęć, w zależności od kontekstu ich zastosowania. 

Pozostawienie, a nawet zapewnienie użytkownikom dużej samodzielności w poru-
szaniu się po katalogach i zbiorach bibliotecznych wymaga więc – paradoksalnie – do-
skonalenia aparatu informacyjno-wyszukiwawczego, aby z jednej strony dostosowywał 
się do ich kompetencji informacyjnych, umożliwiał – często pomimo niewielkich takich 
kwalifikacji – faktyczne znalezienie odpowiedzi na stawiane pytanie. Potwierdza to więc 
konieczność coraz lepszego katalogowania rosnących zasobów informacyjnych. 

Kolejne pytanie, nabierające wagi wraz z kurczeniem się współczesnego świata 
w „globalną wioskę”, dotyczy wielu możliwych sposobów katalogowania, w zależności 
od kraju czy regionu położenia zbiorów oraz pochodzenia bibliotekarzy. Jest to więc 
pytanie o kulturowy wymiar katalogu, jaki może się ujawniać w różnych aspektach: po-
cząwszy od wyboru języka informacyjno-wyszukiwawczego, poprzez rozbudowanie po-
szczególnych działów, a na doborze terminologii skończywszy. Należy założyć, że każde 
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katalogowanie ma taki wymiar, a więc w kształcie aparatu informacyjnego ujawnia się 
lokalizacja danego zbioru oraz sposób postrzegania świata przez bibliotekarzy. Przykła-
dem zderzenia kultur może być przeniesienie do porządkowania zbioru ogólnodostępne-
go BUW klasyfikacji Biblioteki Kongresu, które spowodowało początkową konsternację 
i zagubienie użytkowników. Można sobie również wyobrazić różnice w zasobności dzia-
łów dotyczących medycyny zwanej w świecie zachodnim „niekonwencjonalną” między 
Europą a Dalekim Wschodem. Podobne problemy dotyczyć mogą interpretacji pojęć 
przyjętych jako podstawowa leksyka danego JIW. 

Czy uwarunkowania kulturowe stanowią wadę katalogu? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest chyba ani prosta, ani jednoznaczna. Bezkrytyczne przenoszenie obcych wzorców 
uznaje się za błędne w odniesieniu do każdego działania, dotyczy to więc również kata-
logowania. Natomiast zróżnicowanie poziomu szczegółowości JIW w poszczególnych 
działach czy dziedzinach powinno być traktowane jako zaleta, jako że umożliwia od-
zwierciedlenie szczególnego rozwoju piśmiennictwa (a więc teorii i praktyki) w danym 
zakresie, pokazując jednocześnie różnice, jakie istnieją między poszczególnymi kultu-
rami nie tylko jeśli chodzi o aspekt czysto kulturalny, ale również dokonania naukowe 
i zawodowe. Ważne jest natomiast, aby JIW i cały aparat informacyjno-wyszukiwawczy 
pozostawał narzędziem obiektywnym, a więc oddającym treść zbiorów, natomiast nie 
narzucającym jej interpretacji. Ograniczenie w tym zakresie dotyczyć więc może nie 
tyle pochodzenia kulturowego bibliotekarzy, ile przestrzegania przez nich dyscypliny 
i etyki zawodowej w procesach katalogowania tak, aby stworzone przez nich narzędzie 
pozostawało obiektywne. 

Warunek obiektywności dotyczy również konieczności nieulegania modom na pew-
ne tematy. Można sobie na przykład wyobrazić, że popularne dziś wyrażenia „społeczeń-
stwo informacyjne” czy „zarządzanie wiedzą” – ze względu na swoją aktualność oraz 
liczbę zapytań zgłaszanych przez użytkowników – mogą nieoczekiwanie często poja-
wiać się w opisach katalogowych dokumentów. 

Powraca więc pytanie – jak katalogować, aby narzędzia wyszukiwawcze nadążały za 
zmianami w nauce, dorobku wydawniczym i potrzebach informacyjnych użytkowników? 
Jeżeli uznamy katalog za klucz do świata wiedzy – czy możliwa jest indywidualizacja 
narzędzia poprzez dopasowanie go do potrzeb użytkownika? Czy możliwe jest stworze-
nie wielu kluczy do jednego zamka i jednych drzwi? Czy raczej chodzi o to, aby część 
otwierająca pozostała ta sama, zawsze skuteczna, a zmieniać się może uchwyt klucza 
tak, aby pasował do różnych dłoni i odpowiadał odmiennym gustom? Manipulacja może 
się wtedy dokonywać w obrębie interfejsu/ maski, dochodząc nawet do wykorzystywa-
nia różnego słownictwa, odpowiednio do stwierdzonego na podstawie badań (ankieta, 
analiza wyszukiwań itp.) profilu użytkownika. Poziom szczegółowości opisu też zależeć 
może nie tylko od zawartości dokumentu, ale od poziomu szczegółowości zapytania in-
formacyjnego złożonego przez użytkownika.

Tak czy inaczej – klucz trzyma w ręku użytkownik, ale ten klucz musiał być kiedyś 
zrobiony. Profil podstawowy być może przygotowano w produkcji masowej, ale indywi-
dualny szlif musiał nadać mu ślusarz. 
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Is there the future of cataloguing?  
Fairly-ordered dialogue

 The text refers to cataloguing as a method of organizing knowledge and perceiving the 
world. This confirms the necessity of maintaining this process in libraries and information 
centers. However, its optimalization in regard to information needs and competencies of 
the users shall be emphasized, as offering them individual searching requires improve-
ment of information retrieval tools. There is also a question of catalogues’ objectiveness, 
for example in the light of cultural differences among the users and the information pro-
fessionals. 

GŁOS DRUGI

Jadwiga Woźniak-Kasperek:  
Czy katalogowanie przedmiotowe ma przyszłość? 

Głos w dyskusji na temat przyszłości katalogowania przedmiotowego. Próba odpowie-
dzi na pytania: Co przemawia za, a co przeciw stosowaniu haseł przedmiotowych; Czy 
uprawnione jest dziś mówienie o końcu epoki słowników i indeksowania kontrolowa-
nego?

Podejście przedmiotowe do dokumentów bibliotecznych ma ponad pięćsetletnią tra-
dycję. Źródła katalogu3 i opracowania przedmiotowego sięgają bowiem średniowiecza. 
Istotny rozwój teorii i praktyki nastąpił jednak dopiero w wieku XIX w Stanach Zjedno-
czonych, w Europie w wieku XX. Wyodrębniła się kategoria tematu i dzisiaj nam zna-
na forma katalogu przedmiotowego. Zmieniło się także jego przeznaczenie. Pierwotnie 
celem katalogu przedmiotowego było doprowadzenie czytelnika od wyrazu głównego 

3 Terminy katalog przedmiotowy, katalogowanie przedmiotowe, opracowanie przedmiotowe, język ha-
seł przedmiotowych należą do tego samego pola asocjacyjnego specjalistycznego języka bibliotekarzy 
i pracowników informacji, choć różnią się znaczeniami. Termin katalog przedmiotowy jest kilkaset lat 
starszy od terminu język haseł przedmiotowych. Ten drugi oznacza pewien abstrakcyjny system (język), 
który można wykorzystać do uporządkowania informacji w dowolnym miejscu, podczas gdy pierwszy 
(katalog) odnosi się do jakiejś konkretnej realizacji języka. Z kolei opracowanie przedmiotowe obejmuje 
zarówno katalogowanie, jak i inne formy tworzenia reprezentacji obiektów informacyjnych, w których 
kluczową rolę odgrywa identyfikacja i nazwanie przedmiotu. W referacie będę się posługiwać wszystkimi 
wskazanymi terminami, bo zależy mi na zwróceniu uwagi na ich wzajemną zależność oraz na ciągłość 
i niezmienność podstaw teoretyczno-metodologicznych poruszanej problematyki, a co za tym idzie, istoty 
i wartości katalogu przedmiotowego (także języka haseł przedmiotowych, katalogowania i opracowania 
przedmiotowego), choć, trzeba to uczciwie zapowiedzieć, de facto więcej uwagi poświęcę językowi haseł 
przedmiotowych niż jakiejś jego konkretnej realizacji w postaci katalogu czy praktycznego działania, 
jakim jest katalogowanie czy opracowanie przedmiotowe.
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do tytułu, czyli udzielanie informacji o konkretnym dziele. Nowa funkcja polega na sku-
pianiu literatury o określonych przedmiotach pod wyrazami (tematami), nazywającymi 
te przedmioty. Porzucenie zasady opisu dzieła pod wyrazem głównym tytułu uwolniło 
katalog przedmiotowy od szeregu kłopotów wynikających na przykład z różnojęzyczno-
ści tytułów i doprowadziło do powstania katalogów przedmiotowych w językach naro-
dowych. Z czasem pojawiły się odsyłacze, a także określniki.

Za pierwszą próbę katalogu przedmiotowego na gruncie polskim przyjęto uważać 
indeks przedmiotowy do katalogu alfabetycznego Biblioteki Towarzystwa Lekarskie-
go w Warszawie, opracowany w 1854 r. przez Stanisława Grabowskiego. Wspomina-
jąc o początkach opracowania przedmiotowego w Polsce trzeba również wymienić Bi-
bliografię polską Karola Estreichera, która poczynając od pierwszego tomu wydanego 
w 1872 r. uwzględniała w układzie krzyżowym obok autorów i tytułów odsyłacze przed-
miotowe. Praktykę tę zachowano i udoskonalono we wszystkich następnych tomach, 
tworząc w ten sposób podwaliny pod tradycję katalogu krzyżowego w Polsce. W pierw-
szej połowie XX w. można odnotować na terenie Polski wiele prób tworzenia katalogów 
przedmiotowych i bibliografii w układzie przedmiotowym lub z indeksami przedmioto-
wymi. Największym osiągnięciem były jednak prace teoretyczne4 i praktyczne5 Adama 
Łysakowskiego, twórcy polskiej teorii katalogu przedmiotowego. Czy wielowiekowa 
tradycja i mocne podstawy teoretyczne katalogowania przedmiotowego są gwarancją 
jego przydatności, skuteczności i przetrwania? 

Mój głos w dyskusji na temat przyszłości katalogowania ma charakter jedynie przy-
czynku do tej problematyki, dlatego uwagę skupię tylko na dwu zagadnieniach: 

1. co przemawia za, a co przeciw stosowaniu haseł przedmiotowych?
2. czy biorąc za przykład problemy, z jakimi borykają się użytkownicy katalogów 

przedmiotowych, uprawnione jest mówienie o końcu epoki słowników i indeksowa-
nia kontrolowanego?

Co przemawia za, a co przeciw stosowaniu haseł przedmiotowych?
Słownictwo języków haseł przedmiotowych (JHP) składa się z tematów i określni-

ków. Tematy i określniki albo mają postać identyczną z wyrażeniami języka naturalnego, 
np. Biblioteki szkolne, albo do nich podobną, np. Skóra (anat.). Podobieństwo formy 
(równokształtność) tematów i określników do wyrażeń języka naturalnego nie zawsze 
idzie w parze z identycznością znaczenia, np. temat Opowiadanie w JHP Biblioteki Na-
rodowej oznacza zarówno utwór, który w języku polskim nazywamy opowiadaniem, 
jak i utwór, który nazywamy nowelą. Użytkownicy katalogów na ogół nie są świadomi 
występowania tego zjawiska zwanego sztucznością semantyki języka informacyjnego. 
A nawet jeśli byliby, to nie ma pewności, że świadomość przekładałaby się na praktykę 
zachowań informacyjnych. Dlatego trzeba bardzo dbać, by sztuczność semantyki języ-
ka informacyjnego nie przekraczała granicy zdrowego rozsądku. Swoista naturalność 
słownictwa katalogu przedmiotowego (w przeciwieństwie do na ogół sztucznej notacji 
4  A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria, Warszawa 2002
5  A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy: podręcznik, Warszawa 1946
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symboli klasyfikacyjnych) bezwzględnie przemawia na jego korzyść, choć z drugiej stro-
ny może być źródłem nieporozumień i frustracji użytkowników. Nadmierna sztuczność 
języka, a co za tym idzie, i katalogu, prowadzi z jednej strony do obniżania się efektyw-
ności wyszukiwania, z drugiej zaś – do „ucieczki” użytkowników od takich języków. 

W wypadku języków o słownictwie paranaturalnym, do których m. in. należy język 
haseł przedmiotowych, trzeba w sposób szczególny troszczyć się, żeby znaczenia po-
szczególnych haseł nie odbiegały zbyt daleko od znaczeń odpowiadających im wyrażeń 
języka naturalnego. Użytkownik odnajdując „znajomy” termin w katalogu, będzie się 
bowiem skłaniał ku przypisaniu mu znaczenia takiego samego lub bliskiego znaczeniu, 
jakie termin ten ma w języku naturalnym (lub w idiolekcie danego użytkownika). 

Odnajdując np. hasła Zwierzęta – domy mieszkalne6 i Zwierzęta – pomieszczenie 
mieszkalne7 że zapewne będzie się zastanawiał, czym różni się dom mieszkalny zwie-
rzęcia od pomieszczenia mieszkalnego, nie mówiąc o tym, że w potocznej polszczyźnie 
określenie mieszkalny łączone jest na ogół z nazwami budynków, pomieszczeń, lokali 
itp. przeznaczonych do zamieszkania przez ludzi, a nie zwierzęta. 

Źródłem nadmiernej sztuczności semantyki najczęściej bywa duża liczebność słow-
nictwa języka, znacznie przekraczająca liczebność zasobu aktywnego systemu leksykal-
nego człowieka. W takich sytuacjach trudno jest nie przekroczyć granicy dopuszczal-
nej sztuczności. Z drugiej strony istnieje prawdziwa potrzeba stałego aktualizowania, 
w tym powiększania i uszczegóławiania, słownictwa języków informacyjnych. Sposo-
bem zmniejszania negatywnych skutków tych jednak sprzecznych interesów mogłoby 
być obowiązkowe zaopatrywanie słowników języków informacyjno-wyszukiwawczych 
w część (a właściwie podczęść) rzeczową (systematyczną), jak to się obligatoryjnie dzie-
je w językach deskryptorowych. Ale konia z rzędem temu, kto zrobiłby nie budzącą 
protestów systematykę liczącej kilka, kilkanaście tysięcy jednostek terminologii o nie-
ograniczonym zakresie.

W moim odczuciu na niekorzyść haseł przedmiotowych bardziej od sztuczności se-
mantyki przemawia sztuczność gramatyki wyrażająca się w postaci reguł określających 
kolejność poszczególnych elementów w haśle, a jeszcze bardziej, w postaci odstępstw 
od tych reguł. Użytkownik nie kończy kursu języka obcego, jakim jest dla niego język 
haseł przedmiotowych. Uczy się metodą prób i błędów oraz analogii. Dlatego odstęp-
stwa i wyjątki są dodatkowym, poważnym utrudnieniem w posługiwaniu się językiem 
i katalogiem. Nakłady poniesione na stworzenie systemu reguł gramatycznych i jego 
implementację na ogół nie zwracają się w postaci wzrostu efektywności i satysfakcji 
użytkownika Użytkownicy rzadko sami formułują kompletne hasła przedmiotowe. Naj-
częściej szukają w katalogu albo przeglądając indeks (na przykład) przedmiotowy, albo 
posługując się słowami kluczowymi, także tymi, które zostały wyekstrahowane z haseł. 

6 Hasło Zwierzęta – domy mieszkalne stosuje się w JHP KABA do prac ogólnych na temat legowisk, gniazd, 
miejsc bytowania itp. zwierząt, o ile nie mają one własnej nazwy gatunkowej.

7 Hasło Zwierzęta – pomieszczenie mieszkalne stosuje się do prac na temat budynków przeznaczonych jako 
pomieszczenia mieszkalne dla zwierząt, budowanych przez człowieka. Do prac na temat poszczególnych 
typów budynków dla zwierząt stosuje się właściwe hasła, np. Stajnie, Kurniki, Obory.
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W pierwszym z przypadków znaczenie ma kolejność jednego czy dwu elementów hasła, 
w drugim – kolejność w ogóle nie ma znaczenia. 

Z pozoru mogłoby się zatem wydawać, że mamy do czynienia z następującą alter-
natywą: albo kontynuować dotychczasową praktykę, albo jej zaniechać i zacząć coś 
nowego, lepszego. Wielomilionowe zbiory dokumentów są już opracowane w różnych 
językach haseł przedmiotowych. Faktu tego nie można zignorować, tak jak nie można 
skazać na zapomnienie, wymazać z dorobku ludzkości wiedzy zawartej w książkach, 
czasopismach i innych dokumentach bibliotecznych. Porzucenie narzędzi lingwistycz-
nych, jakimi są m. in. systemy haseł przedmiotowych, przypominałoby trochę archi-
wizację, polegającą na zapisaniu danych w jakimś programie, a następnie wycofaniu 
programu z „rynku”. Dziś, moim zdaniem, z jednej strony należałoby zastanowić się, co 
zrobić, aby „uczłowieczyć” wyszukiwanie w indeksach przedmiotowych, z drugiej zaś, 
co i jak zmienić w podejściu do indeksowania, by było prostsze i skuteczniejsze w wy-
szukiwaniu. Wydaje się, że od zaraz można byłoby wziąć pod uwagę dwa rozwiązania. 
Jedno to zaopatrywanie rozwiniętych haseł przedmiotowych o „nienaturalnej” budowie 
w odsyłacze zarówno całkowite, jak i uzupełniające, wyliczające i orientacyjne, tworzą-
ce most między naturalnym językiem użytkownika a sztucznym językiem informacyj-
nym. System odsyłaczy utworzony do obsługi słownika języka, także w postaci kartoteki 
wzorcowej, i tam dobrze spełniający swoją rolę na ogół nie wystarcza w katalogu, gdzie 
potrzeba wskazać związki między zdaniami języka (hasłami przedmiotowymi) a nie jego 
jednostkami leksykalnymi (tematami i określnikami). Na przykład, hasło Języki irańskie-
pismo-historia prosi się o odsyłacz Historia pisma irańskiego8; hasło Osobowość-bada-
nie-metody o odsyłacz Metody badania osobowości itd. Innym rozwiązaniem mogłoby 
być takie stworzenie zmodyfikowanego interfejsu wyszukiwawczego do istniejących baz 
z opisami przedmiotowymi, który z udzielanych przez użytkownika odpowiedzi na zada-
wane przez system pytania sam układałby hasła przedmiotowe. Wyraźnie należy jednak 
zaznaczyć, że wskazane tu propozycje nie są rozwiązaniami prospektywnymi, a próbami 
zminimalizowania coraz wyraźniej odczuwanego przez użytkowników dyskomfortu ko-
rzystania z indeksów przedmiotowych. Obok tych działań niezbędne są prace skierowane 
ku przyszłości. Jednak nie jedno zamiast drugiego, ale jedno obok drugiego, jak długo 
będzie to rozsądne i potrzebne.

Czy uprawnione jest mówienie o końcu epoki słowników  
i indeksowania kontrolowanego?

Pobieżna obserwacja zachowań informacyjnych użytkowników Internetu sprawia, 
że coraz częściej formułuje się opinie o rychłym upadku wszelkich form kontroli słow-
nictwa na rzecz swobodnych słów kluczowych. Niewątpliwie słowa kluczowe są po-
wszechnie wykorzystywane przy przeszukiwaniu zasobów Webu, co nie znaczy, że ni-
gdzie tam nie ma słownika choćby w postaci pierścienia synonimów. Jeśli wyszukiwarka 
8 Pomijam tu kwestię „czystości” merytorycznej hasła, o której można dyskutować, ale bardziej na gruncie 

nauki niż katalogu przedmiotowego.
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w odpowiedzi na błędnie wpisany wyraz pyta: Czy chodziło Ci o..., to znaczy, że jednak 
dysponuje jakąś wiedzą słownikową (inna sprawa, jak wyrażoną), na mocy której przy-
puszcza, że „użądzenie” to semantycznie to samo co „urządzenie”. Rosenfeld i Morville 
w Architekturze informacji9 poświęcili sporo miejsca tezaurusom, słownikom kontrolo-
wanym i metadanym pokazując, w jaki sposób kontrolowany słownik pozwala połączyć 
różne systemy (organizacyjny, etykietowania, nawigacyjny, wyszukiwania itd.) jednego 
serwisu w celu zwiększenia jego funkcjonalności i wydajności. W mojej opinii, rozsądna 
kontrola nazewnictwa stosowanego do reprezentacji obiektów informacyjnych, w tym 
dokumentów bibliotecznych, i do wyszukiwania jest potrzebna i pożądana. Za niebez-
pieczne uważam mówienie, że panaceum na wszelkie bolączki opracowania w bibliote-
kach są słowa kluczowe. Słowa kluczowe są ważne, potrzebne i nie do odrzucenia, ale 
nie są jedynym i wyłącznym narzędziem, jakim możemy i powinniśmy się posługiwać. 
Są rozwiązaniem komplementarnym, propozycją dodatkową do efektywnego wykorzy-
stania w określonych sytuacjach informacyjno-wyszukiwawczych, np. przy swobodnym 
przeszukiwaniu pełnego tekstu. Wiedza słów kluczowych nie może i nie powinna być 
jedyną wiedzą systemu. Pozostawmy użytkownikom komfort posługiwania się słowami 
kluczowymi w dialogu z systemem, ale zadbajmy o to, żeby w tle wspomagała procesy 
wyszukiwania przezroczysta wiedza systemu. „Metadane i słowniki kontrolowane są do-
skonałymi soczewkami, przez które widać sieć wzajemnych powiązań między systema-
mi. W wielu rozległych serwisach sterowanych przez metadane, słowniki kontrolowane 
są klejem utrzymującym razem poszczególne systemy. Zaś działający w tle tezaurus po-
zwala na ukrycie szwów przed użytkownikiem korzystającym z narzędzi udostępnionych 
na pierwszym planie”.10 Powinniśmy czerpać z doświadczeń naszego zawodu i nauki. 
Nie chodzi o bezkrytyczne powielanie dotychczasowych modeli. Serwisy WWW, intra-
nety, biblioteki cyfrowe żyją w środowisku, które wymaga nowych, w pewnym sensie 
rewolucyjnych, rozwiązań, stwarzając jednocześnie warunki sprzyjające tym rozwiąza-
niom. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej szansy. Ale nie mniejszym zniszczyć to, 
co było dobre w opracowaniu rzeczowym, tylko dlatego że pochodzi sprzed ery google 
i amozon.

Analizując istniejące obecnie języki informacyjne można odnieść, moim zdaniem 
uzasadnione, wrażenie, że są one silnie obciążone tradycją zarówno katalogów kartko-
wych, jak i technologii oraz mocy sprzętu komputerowego z lat sześćdziesiątych. Na 
przykład, indeksowanie tylko do niektórych pól formatu było podyktowane ogranicze-
niami wczesnych systemów komputerowych i, co za tym idzie, przewidywanym czasem 
realizacji wyszukiwania. Przeszłość ciąży nie tylko na językach informacyjno-wyszu-
kiwawczych; także na formatach opisu dokumentów i postrzeganiu elementarnej jed-
nostki opisu. Należałoby zastanowić się, czy dokument-obiekt fizyczny jest dziś dalej 
optymalną jednostką opisu i wyszukiwania. Czy nie należałoby zastąpić, przynajmniej 
w opracowaniu rzeczowym, opisu jednostki fizycznej opisem jednostki informacji? Opis 
np. książki jako całości miał uzasadnienie, gdy system umożliwiał dostęp jedynie do 
9 L. Rosenfeld, P. Morville: Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice 2003
10 L. Rosenfeld, P. Morville: op.cit., s.107
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całej książki. Dziś w rzeczywistości bibliotek cyfrowych dostępne stają się fragmenty, 
porcje treści (zawartości), z których część z pewnością warta jest zaopatrzenia we własną 
identyfikację metadanową wspieraną potencjałem słów kluczowych. Jako przykład wy-
razistszy od książek weźmy dokumenty dźwiękowe. Najstarsze z nich charakteryzowały 
się niewielką pojemnością pozwalającą na umieszczenie na jednym nośniku (obiekcie fi-
zycznym) jednego utworu. Z czasem, gdy pojemność nośnika uległa zwiększeniu tak, że 
na pojedynczej płycie winylowej, taśmie czy płycie CD można było umieszczać więcej 
utworów, nadal stosowano wypracowany model katalogowania. Było to powodowane 
kilkoma czynnikami, wśród których znaczenie zapewne miały istniejące wzorce, utarte 
ścieżki opisywania tego typu dokumentów, konieczność utrzymania katalogu kartkowe-
go w rozsądnym rozmiarze, przewidywane problemy z meliorowaniem coraz większego 
zbioru informacyjnego itp. Rozwiązania z katalogów kartkowych przeniesiono na kata-
logi komputerowe, a w pierwszej kolejności na format MARC, skutkiem czego realizacja 
pewnych poszukiwań staje się, jeśli nie niemożliwa, to bardzo trudna. 

Istnieje pilna potrzeba rewizji poglądów na istotę, mechanizmy i narzędzia opra-
cowania rzeczowego oraz sposoby zapisu charakterystyk rzeczowych. Zmiany są po-
trzebne i nieuniknione. Jednym z ich warunków wydaje się być współpraca bibliotekarzy 
m.in. z lingwistami formalnymi, psycholingwistami, specjalistami od sztucznej inteli-
gencji czy sieci neuronowych. Tak jak minęła era „gabinetowych uczonych”, tak mija era 
splendid isolation w bibliotekach, o czym nikogo, a zwłaszcza bibliotekarzy, nie trzeba 
przekonywać. Specjaliści w zakresie gospodarki zauważyli, że w związku z Internetem 
następuje zacieranie różnic między producentem a odbiorcą. W sieci, która przestała być 
miejscem informacyjnym, stając się forum realnej użyteczności także w zakresie wymia-
ny gospodarczej, zamiast tylko reklamować produkty stwarza się klientom możliwość 
indywidualnego np. projektowania ubiorów przez sieć, jak w przypadku oferty spodni 
firmy Levi Strauss Co. – Twoja Indywidualna Para. A może i my moglibyśmy zaprosić 
użytkowników do współtworzenia naszych produktów i usług informacyjnych? Dziś jest 
dobry czas, żeby z nadzieją i odwagą spojrzeć w przyszłość.

Is there the future of subject cataloguing?

The paper presents the author’s opinion on the future of subject cataloging. She tries to 
answer two questions: What are the pros and cons of subject headings systems; Is this the 
relevant time to announce the end of controlled indexing and indexing vocabularies? 
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Koegzystencja bibliotek cyfrowych i tradycyjnych 
w akademickich systemach biblioteczno-informacyjnych 

w perspektywie najbliższych 10 lat

Przedstawiono zadania bibliotek cyfrowych i tradycyjnych w kontekście zmian na rynku 
wydawniczym i potrzeb użytkowników, a także potrzeb uczelni. Biblioteki oferują zbiory 
drukowane i elektroniczne, ale przede wszystkim powinny oferować udział w obsłudze 
badań naukowych (eScience) i procesów dydaktycznych (Virtual Learning Environment). 
Ten rodzaj działań pozwoli im nie tylko przetrwać w 21 wieku, ale też da możliwość dla 
dalszego rozwoju. Niezbędna jest zmiana form działania, położenie nacisku na szkolenia, 
obsługę informacyjną oraz personalizowanie oferty, a także na zmianę struktur orga-
nizacyjnych i metod pracy. Decydujące dla przetrwania bibliotek akademickich będzie 
przekonanie uczelni, że biblioteki mogą być przydatne dla efektywnej realizacji zadań 
uczelni.

Biblioteki szkół wyższych gromadzą i udostępniają piśmiennictwo naukowe dostęp-
ne w wersji drukowanej oraz elektronicznej, a także w postaci mikroform. Stosowane 
metody i procedury biblioteczne, uwzględniają z jednej strony specyfikę różnych typów 
zbiorów, a z drugiej potrzeby użytkowników, poszukujących konkretnych treści. Taki 
sposób koegzystencji różnych typów zbiorów w jednej instytucji utożsamiany jest często 
z modelem hybrydowym biblioteki. Wydaje się jednak, że współczesne biblioteki szkół 
wyższych w Polsce, dokonały tylko nieznacznych zmian w swoich strukturach organi-
zacyjnych i metodach pracy. Nie można zatem mówić o w pełni hybrydowym modelu 
ich funkcjonowania. Bardziej adekwatne więc wydało się użycie w tytule tego referatu 
określenia „koegzystencja”.

Decydujące znaczenie dla kształtowania struktury organizacyjnej bibliotek akade-
mickich mają potrzeby ich macierzystych uczelni oraz sposób w jaki realizują zadania 
systemu biblioteczno-informacyjnego. Zatem na postawione w tytule konferencji pyta-
nie „Czy przetrwamy?” należy szukać odpowiedzi nie tylko w odniesieniu do zagrożeń 
wynikających z nowej technologii informacyjnej i bibliotecznej, ale także, a może nawet 
przede wszystkim w odniesieniu do potrzeb zgłaszanych przez uczelnie. Kondycja bi-
bliotek akademickich jest uzależniona przede wszystkim od warunków przetrwania ich 
jednostek macierzystych. W tym względzie natomiast, obok zagrożeń wynikających roz-
woju Internetu (rozwój kształcenia na odległość), o wiele istotniejszymi są problemy wy-
nikające z malejącej liczby potencjalnych studentów, niekorzystnych zasad finansowania 
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i zbyt małych nakładów na naukę i dydaktykę, a także ciągle jeszcze zbyt wolnych zmian 
w badaniach naukowych i procesach dydaktycznych realizowanych na uczelniach.

Dynamiczny rozwój Internetu oraz oferowanych w nim usług wyszukiwawczych, 
a także możliwość dostępu do różnorodnych dokumentów i kolekcji elektronicznych 
stanowi nowe wyzwanie dla bibliotek, szczególnie ważne wobec udziału w tych proce-
sach aktywnych użytkowników bibliotek szkół wyższych. Wieloletnie doświadczenie 
bibliotekarzy tych bibliotek w gromadzeniu i udostępnianiu różnych typów dokumen-
tów upoważnia ich do oferowania nie tylko zbiorów gromadzonych lokalnie w bi-
bliotece, ale także do promowania usług obejmujących wyszukiwanie i udostępnianie 
szeroko rozumianej informacji elektronicznej, a także do tworzenia własnych bibliotek 
cyfrowych.

Biblioteki cyfrowe i tradycyjne
Współczesne biblioteki cyfrowe bazują na trzech kategoriach zbiorów:
zbiory własne, wśród nich głównie:

zbiory specjalne (stare druki, zbiory XIX i początek XX wieku, wieloletnie ciągi 
czasopism. ryciny, rękopisy, dokumenty życia społecznego itp.) – czyli zbiory do 
których dostęp w tradycyjnych bibliotekach był utrudniony, a także tych, których 
przechowywanie i związane z tym procesy konserwatorskie wymagają przeniesie-
nia zawartych na nich treści na nośnik elektroniczny
skrypty i podręczniki z wydawnictw uczelnianych
materiały własne pracowników przeznaczone do zajęć dydaktycznych (zwykle ist-
niejące tylko w wersji elektronicznej)
doktoraty i prace dyplomowe

licencjonowane zasoby elektroniczne udostępniane przez wydawców i dostawców 
z serwerów zewnętrznych na zasadach określonych w umowie
linki do polecanych zasobów Internetu (w tym do recenzowanych czasopism „open 
access”).

Biblioteki cyfrowe to z jednej strony zbiory własne, które po digitalizacji mogą być 
łatwiej udostępniane (zbiory specjalne, skrypty), a z drugiej strony zasoby całkowicie 
pozostające poza kolekcją biblioteczną, licencjonowane na czas określony, udostępniane 
czasowo z serwerów zewnętrznych. Obie te kategorie z punktu widzenia użytkownika 
stanowią integralną część kolekcji bibliotecznej, ale z punktu widzenia bibliotekarzy wy-
magają odmiennej organizacji i metod pracy, a w konsekwencji odmiennych kwalifikacji 
bibliotekarzy realizujących te usługi. 

Dokumenty wspomagające dydaktykę dotychczas gromadzone w bibliotekach to 
przede wszystkim skrypty i podręczniki akademickie. Jednak coraz częściej pracownicy 
dydaktyczni zalecają studentom korzystanie z niepublikowanych materiałów tworzących 
tzw. pakiety dydaktyczne przygotowywane dla konkretnego kursu, które mogą stanowić 
składnik uczelnianej biblioteki cyfrowej. Włączone do kolekcji elektronicznej bibliotek, 
stają się ważnym składnikiem oferty edukacyjnej uczelni. 
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Jeszcze inną funkcję pełnią wykazy (spisy) polecanych przez bibliotekę adresów 
URL. Potoczna opinia, że Internet to globalny śmietnik, w którym wymieszane są treści 
wartościowe merytorycznie i zupełnie nieważne, błędne lub wręcz szkodliwe, skłania bi-
blioteki do podjęcia próby wskazywania tych zasobów, które są godne polecenia, oferują 
treści zgodne z profilem tematycznym danej jednostki, mogą zastępować podstawowe 
wydawnictwa informacyjne. Tworzenie i aktualizacja polecanych adresów stanowi nowe, 
ważne zadanie dla bibliotek, tym trudniejsze im więcej oferują adresów i im większa jest 
dynamika ich zmian, a w konsekwencji częstotliwość ich aktualizacji.

Polityka gromadzenia i doboru zbiorów tradycyjnych była i jest ściśle związana 
z profilem dydaktycznym i naukowym uczelni. Standardem jest stały i dość równomierny 
przyrost stanu zbiorów. Do tych warunków dostosowane są pomieszczenia biblioteczne 
i ich wyposażenie, struktury organizacyjne bibliotek, stan zatrudnienia oraz kwalifikacje 
bibliotekarzy. Biblioteki cyfrowe tworzone przez digitalizację zasobów własnych są częś-
ciowo włączone w te tradycyjne procesy. Jednak zarówno nowy sposób pozyskiwania 
dokumentów elektronicznych (własna produkcja wydawnicza), jak i konieczność wdro-
żenia odrębnych zasad ich opracowania, udostępniania i przechowywania, może stwa-
rzać w bibliotekach problemy organizacyjne. Istotna różnica pomiędzy stanem zbiorów 
tradycyjnych i elektronicznych polega, przede wszystkim na niewspółmiernie szybkim 
tempie przyrostu zasobów cyfrowych, a w konsekwencji na zwielokrotnieniu problemów 
organizacyjnych związanych z ich tworzeniem, opracowywaniem i przechowywaniem.

Podobne problemy stwarza jednorazowy zakup licencji na dostęp do dużego pakie-
tu (np. do sześciu tysięcy tytułów) czasopism elektronicznych. W większości bibliotek 
nie ma możliwości technicznych i osobowych do ich właściwego opracowania, a nawet 
przygotowania rzetelnej informacji dedykowanej do konkretnej małej grupy użytkowni-
ków, o interesujących dla nich nowościach. Jest to tym trudniejsze im krótszy jest czas 
na jaki zawarto umowę na udostępnianie bazy. 

Wszystkie wymienione problemy wskazują, że biblioteki tradycyjne nie są przygo-
towane organizacyjnie do zapewnienia sprawnego funkcjonowania bibliotek cyfrowych. 
Pozostaje pytanie o proporcje nakładów finansowych ponoszonych na tworzenie i utrzy-
mywanie bibliotek cyfrowych i funkcjonowanie bibliotek tradycyjnych, w porównaniu 
potrzeb i oczekiwań uczelni.

Zamiany na rynku wydawniczym
Nawet jeśli dostrzegamy olbrzymi przyrost zasobów cyfrowych, to nie zaobserwowa-

no równoczesnego załamania tradycyjnej produkcji wydawniczej. Biblioteki są więc na-
dal zobligowane do gromadzenia zbiorów drukowanych, ale też gromadzą równocześnie 
zbiory na takich nośnikach, jakie zapewniają największy komfort użytkowania i najlepiej 
spełniają oczekiwania użytkowników. Najlepszym przykładem dynamiki następujących 
zmian jest organizacja dostępu do czasopism naukowych. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił 
zdecydowany odwrót od zakupu wersji drukowanych czasopism, mimo że są one ciągle 
dostępne na rynku, na rzecz wersji elektronicznych, do których dostęp jest zdecydowanie 
wygodniejszy. Równolegle zmienia się rynek wydawniczy czasopism i praktycznie brak 
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obecnie nowych tytułów czasopism naukowych, które są wydawane tylko w wersji dru-
kowanej. Natomiast wiele tytułów jest dostępnych tylko w wersji elektronicznej. 

Zdecydowanie wolniej zmiana ta następuje na rynku wydawniczym książek, a już 
najpóźniej zmiany te będą widoczne na polskim ryku wydawniczym.

 1976-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2003

Tytuły 

książki naukowe 3 314 3 125 3 470 5 315 6 485

podręczniki szkół wyższych 1 411 1 138 1 166 1 628 1 772

Nakład (w tysiącach)

książki naukowe 7 081 7 351 3 837 5 215 5 483

podręczniki szkół wyższych 3 563 1 966 1 418 1 806 1 638

Tabela 1. Przeciętna roczna liczba tytułów książek publikowanych w Polsce.  
Ruch wydawniczy w liczbach XLIX 2003. Warszawa 2004 s.86

Tabela 1. Określa przeciętną roczną liczbę tytułów książek naukowych publikowa-
nych w Polsce. Przedstawione dane nie tylko nie wykazują tendencji spadkowej, ale 
przeciwnie wskazują na systematyczny wzrost zarówno ogólnej liczby tytułów, jak 
i podręczników akademickich. Lekki spadek dotyczy tylko średniego nakładu poszcze-
gólnych tytułów, co jednak może oznaczać raczej szansę dla dalszej egzystencji biblio-
tek, w których będę te wydawnictwa intensywniej wykorzystywane.

Rys. 1. Łączna liczba tytułów wydanych w UK w latach 1998-2002 
Academic and Professional Publishing Market Statistics. 2004 p. 2

Podobne tendencje, jak w Polsce, można zaobserwować na przykładzie liczby tytu-
łów wydawanych w Wielkiej Brytanii (Rysunek 1). O ile jednak dane dotyczące rynku 
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wydawniczego w Polsce dotyczą tylko książek publikowanych w wersji drukowanej, 
o tyle na rynku wydawniczym Wielkiej Brytanii zbiory drukowane są często dostępne 
także w wersji elektronicznej. 

Tak długo jak będą produkowane wydawnictwa drukowane, tak długo biblioteki będą 
je gromadziły w tej postaci, niezależnie od zapewniania dostępu do zbiorów cyfrowych. 
Oznacza to, że wraz z rozwojem zasobów cyfrowych zadania bibliotek ulegają zwielo-
krotnieniu, a nie redukcji. To czy przeważy udostępnianie zasobów drukowanych czy 
elektronicznych zależy przede wszystkim od potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Usługi biblioteczno-informacyjne w szkołach wyższych
System biblioteczno-informacyjny w szkołach wyższych obsługuje trzy sfery funk-

cjonowania uczelni: system badań naukowych, dydaktykę oraz administrację.

System badań naukowych
Podstawą systemu badań naukowych pozostaje wymiana informacji i doświadczeń 

pomiędzy twórcami nauki. W dobie rozwiniętego Internetu, pozostaje on podstawowym 
medium zapewniającym bezpośrednią komunikację pomiędzy konkretnymi osobami 
specjalizującymi się w badaniach o podobnej tematyce. Łatwość z jaką pracownicy na-
ukowi mogą docierać do cyfrowych wersji interesujących ich publikacji, w czasopis-
mach naukowych, repozytoriach instytucjonalnych, czy przez bezpośrednią wymianę 
elektronicznej korespondencji z autorami publikacji sprawia, że pośrednictwo bibliote-
ki w pozyskiwaniu piśmiennictwa naukowego staje się coraz mniej odczuwalne. Upo-
wszechnienie dostępu do czasopism elektronicznych sprawiło, że pracownicy naukowi 
coraz rzadziej przychodzą do bibliotek. Tym samym w środowisku naukowym pojawia 
się nieuprawniona i szkodliwa opinia, że biblioteki są ogniwem zbędnym lub mało zna-
czącym w systemie komunikacji naukowej.

Przydatność bibliotek może być łatwiej dostrzeżona wszędzie tam, gdzie wspoma-
gają one techniczną obsługę systemu badań naukowych. Gromadzenie, rejestrowanie, 
porządkowanie i dostarczanie informacji o dorobku naukowym instytucji i poszczegól-
nych osób jest jednym z tych zadań. Gromadzenie publikacji i tworzenie repozytoriów 
elektronicznych wersji dokumentów będących dorobkiem naukowym jej pracowników, 
jest przykładem koegzystencji zadań bibliotek cyfrowych i tradycyjnych. Nie są to dla 
bibliotek zadania nowe. Nawet jeśli obejmują również gromadzenie danych istniejących 
w rozległej sieci dostępnej przez Internet, to jednak metody i technika ich pozyskiwania 
i porządkowania pozostają niezmienne od lat.

Bezpośredni udział bibliotek w procesie badań naukowych, pomoc w obsłudze wirtu-
alnych laboratoriów, gromadzenie i udostępnianie bezpośrednio wyników eksperymen-
tów naukowych, upowszechnianie niepublikowanych baz danych – dopiero tego typu ak-
tywność bibliotek będzie nowym zadaniem, obejmującym udział w merytorycznej części 
procesu badawczego, wymagającym od bibliotekarzy nowych kwalifikacji, a także metod 
udostępniania gromadzonych zasobów. Będzie realnym udziałem bibliotek w tworzeniu 
wirtualnej nauki (eScience). 
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Dydaktyka
Drugą sferą funkcjonowania uczelni jest organizacja dydaktyki. Miejsce biblioteki 

w dydaktyce uczelni określa zapotrzebowanie na udostępnianie skryptów i podręczników 
akademickich, a studenci są podstawową grupą użytkowników bibliotek akademickich. 
Pozornie więc ta sfera działań biblioteki pozostaje na najbliższe lata „niezagrożona”.

Rysunek 2: Najczęściej polecane studentom źródła lektur 
Academic and Professional Publishing Market Statistics. 2004 p.5

Jak wykazano na rysunku 2, wśród lektur polecanych studentom ciągle jeszcze do-
minują zasoby drukowane. Jednak wraz z rozwojem Internetu do najczęściej polecanych 
studentom źródeł dołączyły zasoby elektroniczne, w tym dostępne w sieci zasoby nieli-
cenjonowane i pełnopłatne, oraz tzw. pakiety dydaktyczne („course pack”). Oznacza to 
zasadniczą zmianę w sposobie obsługi tej kategorii użytkowników bibliotek. 

Tam gdzie funkcjonuje uczelniany systemem zarządzania tokiem studiów, wśród 
wykazu kursów, harmonogramu zajęć i informacji o warunkach i trybie ich zaliczenia, 
oferowana jest zazwyczaj nie tylko lista lektur, ale także pełne teksty tych dokumentów 
lub odesłania do ich lokalizacji. Zastosowanie takich systemów sprawia, że w świado-
mości użytkowników, biblioteki przestają istnieć na zasadzie odrębnej jednostki usługo-
wej. Oferta bibliotek cyfrowych, będąca elementem wirtualnej przestrzeni edukacyjnej 
(Virtual Learning Environment) dostępna jest niezależnie od dni i godzin funkcjonowa-
nia tradycyjnej biblioteki oraz od tradycyjnych źródeł informacji o zbiorach, jakimi są 
katalogi biblioteczne. 

Drugim obok udostępniania najważniejszym zadaniem tradycyjnych bibliotek było 
zawsze prowadzenie szkoleń dla użytkowników. Zajęcia z przysposobienia bibliotecz-
nego dla studentów I roku studiów, a także zajęcia z zakresu informacji naukowej, czy 
szkolenia indywidualne dotyczące wyszukiwania informacji w konkretnych typach źró-
deł, są typowymi przykładami działalności bibliotecznej. Wraz ze zmianami technolo-
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gicznymi, wprowadzeniem do obsługi bibliotek akademickich dużych zintegrowanych 
systemów bibliotecznych, a także udostępnianiem w systemie on-line elektronicznych 
baz bibliograficznych, czy też pełnotekstowych czasopism elektronicznych – zakres pro-
wadzonych szkoleń ulegał zmianie, zmieniły się metody i techniki prezentacji stosowane 
na zajęciach, jednak podstawowa idea, polegająca na wskazaniu i nauczeniu metod wy-
szukiwania informacji nie uległa zmianie. 

Działania współczesnych bibliotek określane mianem „library assistance” (gotowość 
do pomocy) czy „information literacy” (nauczanie umiejętności informacyjnych) w swych 
podstawowych treściach nie stanowią nowości i nie powinny być utożsamiane z poja-
wieniem się zasobów cyfrowych i dostępem do Internetu. Jednakże zarówno możliwości 
technologiczne, jakie daje np. technologia nauczania na odległość czy też taka organiza-
cja sieci, aby użytkownik miał zapewnioną pomoc 24 godziny na dobę przez siedem dni 
w tygodniu sprawia, że stopniowo w bibliotekach następują zmiany organizacyjne zmie-
rzające do dostosowania organizacji pracy do nowych form oferowanych usług.

Obowiązujące obecnie standardy nauczania obligują uczelnie do prowadzenia na 
poziomie licencjatu 30 godzin w semestrze zajęć z zakresu technologii informacyjnej. 
Zakres tych zajęć powinien w dużej części pokrywać się ze szkoleniami realizowanymi 
dotychczas przez biblioteki. Skoro zatem zajęcia te stają się obowiązkowe dla tak licznej 
grupy słuchaczy i jednocześnie mogą być tak bardzo sprofilowane na konkretne kierunki 
studiów, to wydaje się że biblioteki powinny odpowiadać nie za ich prowadzenie, a raczej 
za szkolenie kadry dydaktycznej prowadzącej te zajęcia (Train The Trainer) – stanowiło-
by to nowy element działań biblioteki i wzmocniłoby jej pozycję w uczelni.

Administracja
Trzeci element systemu szkolnictwa wyższego stanowi administracja uczelni. Sto-

pień powiązania z nią biblioteki akademickiej jest uzależniony od sposobu zarządzania 
uczelnią. Funkcjonujący w Polsce od 2005 roku system finansowania badań naukowych, 
w tym system przyznawania dotacji na badania statutowe, prowadzi do decentraliza-
cji zarządzania jednostkami podstawowymi w szkole wyższej. W konsekwencji wpro-
wadzone zasady pogarszają możliwości podejmowania na uczelni działań wspólnych, 
umożliwiających efektywniejsze gospodarowanie zasobami finansowymi. Wyjątkowo 
negatywnie wpływają też na prowadzenie spójnej polityki gromadzenia zbiorów, reali-
zowanej centralnie dla wszystkich jednostek uczelni. Wydzielenie części kolekcji przy-
datnych dla konkretnych specjalności i odpowiedni podziału kosztów ich zakupu stanowi 
na tyle skomplikowane zadanie, że jego wynik nigdy nie satysfakcjonuje wszystkich 
zainteresowanych stron. 

Z punktu widzenia sposobu finansowania zasobów bibliotek, skutki pozyskiwania 
i tworzenia zbiorów tradycyjnych i cyfrowych można określić następująco:

zbiory tradycyjne (drukowane) – ich zakup generuje koszty, ale też dzięki zapisom 
w inwentarzach zwiększa majątek szkoły, wartość zbiorów jest uwzględniana przy 
ocenie jednostek i akredytacji kierunków nauczania, może mieć realny wpływ na 
wysokość pozyskanej dotacji – zatem zbiory tradycyjne mają znaczenie dla uczelni,
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licencjonowane zbiory cyfrowe – generują koszty ogólne, nie mają wpływu na war-
tość majątku szkoły; nie są uwzględniane przy ocenie jednostek podstawowych, mogą 
być brane pod uwagę przy akredytacji kierunków nauczania; w tym rozumieniu nie 
mają znaczenia dla uczelni, ale mają dla pracowników naukowych,
zbiory cyfrowe własne (digitalizacja) – generują koszty ogólne i osobowe (bezosobo-
we), a także wymagają nakładów aparaturowych i tylko w tym zakresie mogą być po-
strzegane jako działania zwiększające majątek szkoły; mogą być przedmiotem oceny 
komisji akredytacyjnych, o ile obejmują materiały dydaktyczne dla danego kierunku; 
w sensie administracyjnym nie są dostrzegane przez uczelnię.

W polskich szkołach wyższych nie funkcjonują jeszcze zintegrowane systemy za-
rządzania uczelnią. Biblioteka główna szkoły wyższej uczestniczy w pozyskiwaniu da-
nych o jednostkach uczelni tylko wówczas, kiedy albo dysponuje zcentralizowanym sy-
stemem ewidencji danych o dorobku naukowym, albo dostarcza wiarygodnych danych 
o liczbie i wartości zbiorów stanowiących zaplecze edukacyjne dla akredytowanych 
kierunków lub dla podlegających ocenie jednostek naukowych. Biblioteki uczestniczą 
też w centralnym organizowaniu i rozliczaniu kosztów zakupu licencji na bazy danych, 
czy prenumeraty czasopism. Trzeba jednak przyznać, że nie są to zadania kluczowe dla 
uczelni, a koszty generowane przez biblioteki, szczególnie wobec planowanych zmian 
w przydziale dotacji dydaktycznej mogą stać się istotnym argumentem za redukcją za-
dań, a w konsekwencji ograniczeniu budżetów bibliotek. Oznaczałoby to, że Polsce za-
sady finansowania uczelni, a nie nowoczesne technologie informacyjne, czy Internet, 
stanowią największe zagrożenie dla funkcjonowania bibliotek.

Warunki przetrwania bibliotek
Powracając zatem do postawionego w tytule konferencji pytania „Czy przetrwamy?” 

należałoby wskazać kilka najważniejszych warunków, które uzasadnią istnienie bibliotek 
w strukturach uczelni. 

Wtopienie się w strukturę uczelni
W części poświeconej zadaniom systemu biblioteczno-informacyjnego wskazano 

przykłady działań podejmowanych przez biblioteki, przydatnych z punktu widzenia 
uczelni. Im bardziej usługi oferowane przez biblioteki będą wynikały ze zgłaszanych 
przez uczelnię potrzeb, im bardziej będą z nimi organizacyjnie i funkcjonalnie powią-
zane, tym większa szansa nie tylko na przetrwanie biblioteki, ale także na ich rozwój. 
W piśmiennictwie fachowym coraz częściej podkreśla się konieczność takiego „wtopie-
nia się” (wniknięcia) bibliotek w strukturę jednostki macierzystej, aby traktowane były 
jako element integralny, niezbędny dla realizacji podstawowych zadań uczelni. 

Taki sposób działania nie ogranicza tradycyjnych zadań realizowanych przez biblio-
tekę, ale zmienia sposób ich realizacji. Do najważniejszych zadań bibliotek będzie nale-
żało nie gromadzenie zbiorów, czy tylko ich udostępnianie, a przede udział w obsłudze 
realizowanych na uczelni badań naukowych w takim zakresie, w jakim będzie to przy-
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datne dla odbiorców końcowych tych usług. Jedną z form tego udziału może być two-
rzenie profilowanych systemów dostępu do informacji i zasobów będących efektem prac 
naukowych (bazy danych wyników eksperymentów naukowych, portale dziedzinowe, 
rejestracja dorobku naukowego). W dydaktyce najistotniejszym zadaniem pozostanie do-
starczanie pakietów dydaktycznych, w których już wkrótce będą przeważały dokumen-
ty elektroniczne, a zadaniem bibliotek będzie dostarczenie informacji o ich lokalizacji 
(adresie) i zapewnienie stałego do nich dostępu. 

Podstawowym zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego na uczelni pozosta-
nie prowadzenie permanentnej edukacji informacyjnej i promowanie wśród społeczno-
ści uczelni umiejętności informacyjnych, a także udział w tworzeniu programów zajęć 
dydaktycznych i szkoleniu kadry dydaktycznej, w celu stworzenia warunków dobrego 
przygotowania studentów do samodzielnego pozyskiwania informacji naukowej i wy-
szukiwania piśmiennictwa fachowego. Ważnym zadaniem pozostanie też zobowiązanie 
bibliotek do zapewnienia stałej gotowości do świadczenia usług informacyjnych (w sy-
stemie 24/7).

Personalizacja usług bibliotecznych i informacyjnych
Stosowana obecnie polityka uzupełniania zbiorów, a szczególnie polityka gromadze-

nia czasopism, powinna ulec zmianie i zdecydowanie dążyć w kierunku formuły „just 
in time”, czyli kupowane powinny być tylko zbiory na konkretne zamówienie, w chwili 
gdy są one potrzebne. W praktyce oznacza to, że przykładowo gromadzenie wielolet-
nich ciągów czasopism, czasem powinno być zastępowane zakupem kopii pojedynczych 
zamówionych artykułów. Pozwoli to wyeliminować koszty przechowywania i opraco-
wania zbiorów, a jednocześnie umożliwi zaspokojenie potrzeb informacyjnych konkret-
nych użytkowników. Biblioteki muszą umieć określić w jakich przypadkach opłacalne 
jest kupowanie konkretnych tytułów czasopism, na jakich warunkach warto kupować 
pakiety czasopism (oferowane konsorcjom), a kiedy zdecydowanie lepiej jest kupować 
kopie pojedynczych artykułów (jedną z opcji, oferowaną przez dostawców książek, jest 
kupowanie dostępu do dokumentu na czas określony np. na 2 tygodnie). 

Realizowanie polityki zakupu jednostkowego artykułu wydaje się też być zgodne 
z kierunkami rozwoju czasopism naukowych, które wraz z przejściem na wersję elek-
troniczną coraz częściej będą podlegały zmianie z wydawnictw periodycznych, na wy-
dawnictwa permanentnie uzupełniane, bez oznaczonej częstotliwości ukazywania się, 
z aktualizacją w miarę pojawiania się nowych materiałów. Przyjęcie takiego modelu 
wydawniczego będzie sprzyjało zmianom w polityce gromadzenia czasopism, podobnie 
jak przejście na model czasopism „open access” udostępnianych bezpłatnie w Interne-
cie, prowadzi do wyeliminowania konieczności przechowywania tych zbiorów lokalnie 
w bibliotekach, daje więc oszczędności nie tylko na etapie gromadzenia.

Tryb funkcjonowania bibliotek, „na żądanie”, nakłada na nie obowiązek usprawnie-
nia bezpośredniej komunikacji z użytkownikiem, oferowania mu sprofilowanej, dedyko-
wanej dla niego informacji. Najłatwiej to osiągnąć docierając z ofertą bezpośrednio do 
zainteresowanych, gdyż skuteczność rozsyłania standardowych grupowych listów elek-
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tronicznych jest znacznie niższa, niż przekazywanie informacji w sposób indywidualny, 
za pośrednictwem telefonu czy w bezpośredniej rozmowie. 

Zmiana metod i organizacji pracy w bibliotekach
W ślad za zmieniającymi się zadaniami powinna iść modyfikacja struktur organi-

zacyjnych bibliotek, w taki sposób by były one ściślej powiązane ze strukturami uczel-
ni, aby istniały jednostki (stanowiska pracy), do bieżących kontaktów z tymi sferami 
funkcjonowania uczelni, które wyznaczają podstawowe zadania dla bibliotek. Pozwoli 
to na wdrożenie w pełni hybrydowego modelu biblioteki, przygotowanej do oferowania 
nie tylko różnych typów zbiorów i usług, ale też obsługi różnych grup użytkowników, 
w sposób zgodny z oczekiwaniami jednostki macierzystej.

Wprowadzane zmiany pozwolą również na zdefiniowanie nowych zadań, w tym na 
przykład związanych z tworzeniem bibliotek cyfrowych (zadania edytorskie, promocja 
wydawnictw, zadania archiwizacyjne), a także na określaniu kierunków rozbudowy usług 
informacyjnych (np. wyodrębnienie stanowisk dla bieżącej aktualizacji stron domowych, 
tworzenia i bieżącej aktualizacji portali dziedzinowych, zapewnienia bieżącej pomocy 
użytkownikom, zarówno lokalnie, na miejscu w bibliotece, jak i w trybie kontaktów 
elektronicznych). Jednocześnie taka kompleksowa modernizacja umożliwi redukowanie 
zadań, z których realizacji można w bibliotece zrezygnować lub które można znacząco 
zredukować, np. dzięki nawiązaniu współpracy z innymi ośrodkami lub zleceniu realizacji 
zadania w formie usługi outsourcing, a także dlatego, że ustała celowość ich realizacji.

Modernizacja sposobu i zakresu świadczonych usług nakłada na bibliotekarzy obo-
wiązek większej kreatywności, otwartości na nowe działania i umiejętności lepszego 
postrzegania potrzeb użytkowników. Ten ostatni wymóg oznacza, że częściej niż do-
tychczas, i zapewne bardziej profesjonalnie, należy badać potrzeby i oczekiwania aktual-
nych i potencjalnych użytkowników bibliotek. Warto na przykład zbadać czy dynamicz-
ny rozwój lokalnie tworzonych bibliotek cyfrowych w celu udostępniania w Internecie 
kolekcji specjalnych jest tylko efektem możliwości technicznych bibliotek i warunków 
jakie stwarza prawo autorskie w odniesieniu do kolekcji historycznych? Czy zaowoco-
wało to rozwojem badań naukowych nad tym zbiorami? Biblioteki powinny dyspono-
wać narzędziami do badania rzeczywistego wykorzystania zasobów cyfrowych, a nie 
tylko do zliczania liczby odwiedzających konkretne strony Internetowe. Podobne pyta-
nie powinno dotyczyć wykorzystania dostępu do bieżących czasopism elektronicznych, 
których liczba wielokrotnie przewyższa liczbę prenumerowanych w wersji drukowanej 
tytułów, a liczba „ściągniętych” artykułów może świadczyć o dynamice rozwoju badań 
naukowych na uczelni. Badania takie można by następnie wykorzystać do zdefiniowania 
aktualnej polityki gromadzenia. Wszystko to pozwoli z jednej strony na optymalizację 
nakładów ma biblioteki, a z drugiej na zwiększenie efektywności oferowanych usług.

Zmiany w sposobie działania bibliotekarzy powinny być dostrzegane również przy 
wdrażaniu nowych form komunikowania się z użytkownikami. Należy położyć nacisk 
na dostosowanie sposobu porozumiewania się do form używanych przez grupę, do której 
komunikat jest kierowany. Podniesie to skuteczność przekazywanych informacji i będzie 
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stanowiło zachętę do dalszych kontaktów, do postrzegania biblioteki jako środowiska 
przyjaznego, w którym łatwo pozyskać niezbędne informacje. 

Istotne modyfikacje są potrzebne na poziomie stosowanych metod i standardów opra-
cowania zbiorów i możliwości przeszukiwania źródeł bibliotecznych. W świecie Interne-
tu standardem staje się wyszukiwanie maksymalnie uproszczone, dotarcie do dokumen-
tu w 2-3 krokach, tworzenie portali dziedzinowych i stosowanie wyszukiwarek, które 
umożliwiają równoległe przeszukiwanie wielu różnorodnych zbiorów dokumentów. 

W bibliotekach natomiast dominuje rozdzielanie informacji o różnych kategoriach 
zbiorów, przy czym kryteria tego podziału nie są dla użytkowników jasne. Z jednej stro-
ny istnieje zasada, że katalogi OPAC rejestrują razem książki i czasopisma, bez wzglę-
du na nośnik na jakim są publikowane (razem są druki, mikroformy, dokumenty elek-
troniczne i audiowizualne), z drugiej zaś strony tworzone są odrębne listy dostępnych 
czasopism elektronicznych (w tym tych prenumerowanych, do których biblioteki mają 
prawa archiwalne, a często mają je także w wersji drukowanej). Odrębne są systemy 
dostępu do bibliotek cyfrowych rejestrujące (w innym standardzie) elektroniczne wersje 
tych dokumentów, których oryginały mają opisy w katalogach (OPAC lub tradycyjnych 
kartkowych). 

Stwarza to sytuację, w której użytkownik musi przeszukać kilka odrębnych źródeł 
informacji by odnaleźć potrzebny dokument. Nie jest to proste, gdyż każde źródło two-
rzone jest wg odrębnych reguł i standardów, zwykle stosują też różne języki informacyj-
no-wyszukiwawcze. Ujednolicenie tych zbiorów i zasad ich tworzenia powinno być trak-
towane jako jedno z ważniejszych zadań w grupie poprawy zasad komunikacji pomiędzy 
użytkownikiem a biblioteką.

Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy
Nowe zadania związane zarówno z rozwojem technologii informacyjnej, jak i potrze-

bami zgłaszanymi przez uczelnie wymagają, aby pracownicy bibliotek systematycznie 
podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Stwierdzenie to nie musi być wspierane żad-
nymi dodatkowymi argumentami. Celowe natomiast może być wskazanie szczególnie 
przydatnych kierunków kształcenia zawodowego dla bibliotekarzy.

Najważniejszym kierunkiem dla podnoszenia kwalifikacji pozostaje poznawanie no-
wych technik w zakresie informacji naukowej, bibliotekarstwa, a także zastosowań tech-
nik informatycznych na gruncie bibliotecznym. 

Bezpośrednia komunikacja z użytkownikami o wąsko specjalistycznym profilu zain-
teresowań, wymaga aby bibliotekę w tych kontaktach reprezentował bibliotekarz dzie-
dzinowy, przygotowany nie tylko w zakresie zagadnień związanych ogólnie z informacją, 
ale także dobrze zorientowany merytorycznie w danej dziedzinie. Pracownicy o takiej 
specjalizacji mają już w bibliotekach dobrze zdefiniowane obowiązki i zadania, ale ich 
liczebność nie odpowiada nowym potrzebom jakie stwarza konieczność większego pro-
filowania usług i kierowania jej do wąskiej grupy użytkowników.

Kolejna grupa specjalistów niezbędnych do rozwijania usług bibliotecznych w 21 
wieku to specjaliści od marketingu i tworzenia nowego wizerunku biblioteki. Tu prak-
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tycznie brak doświadczeń na gruncie polskich bibliotek akademickich, gdyż zasady fi-
nansowania bibliotek, a szczególnie bibliotek szkół wyższych nie wymuszają na nich 
podejmowania takich działań na zewnątrz. Jednak wraz z rozwojem zadań związanych 
z marketingiem wewnątrz instytucji macierzystej, wzrośnie zapotrzebowanie na ten typ 
specjalistów.

Natomiast zdecydowanie największe zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji 
powinno dotyczyć dydaktyki zagadnień informacji naukowej. Jednak w tej dziedzinie nie 
wystarczy już posiadanie wiedzy w zakresie technik informacyjnych, ważniejsze jest zdo-
bycie umiejętności i doświadczeń w zakresie specyficznej metodyki obejmującej: kształ-
cenie na odległość, kształcenie dorosłych, kształcenie kadry nauczającej. Od pozyska-
nia tych kwalifikacji zależy uznanie (zaakceptowanie) aktywnego udziału pracowników 
bibliotek w procesach dydaktycznych i badaniach naukowych prowadzonych na uczel-
niach.

Podsumowanie
Wydaje się, że mimo dostrzeganych braków i zaniedbań, a także zagrożeń płynących 

z „samowystarczalności” oferty Internetu, wizja istnienia w 21 wieku bibliotek uczel-
nianych przedstawia się dość optymistycznie. Zmianie mogą ulec kierunki i formy dzia-
łania, ale zapotrzebowanie na usługi biblioteczne i informacyjne w szkołach wyższych 
będzie istniało, jeśli nie w sferze oferowanych zasobów, to zapewne jako przyjazna loka-
lizacja, miejsce gdzie można pracować grupowo, gdzie na wyciągniecie ręki są dostęp-
ne różnorodne wydawnictwa i Internet, a także fachowa obsługa, która zapewni pomoc 
w wyszukiwaniu informacji.

Skuteczność działań bibliotek akademickich zależy od:
1. Przekonania uczelni macierzystych o przydatności bibliotek we wspomaganiu bieżą-

cej pracy uczelni i jej wtopieniu się w zintegrowany system zarządzania uczelnią.
2. Ukierunkowania działań bibliotek na pomoc w pozyskiwaniu informacji, a także ofe-

rowaniu nowych metod kształcenia w zakresie nawigowania po zbiorach informacji 
i zasobach naukowych, bez dążenia do kompletności gromadzenia.

3. Zmiany metod działania bibliotek i ich szybkiego dostosowywania się do bieżących 
potrzeb i zadań, a także umiejętności redukcji i ograniczania zadań, których realiza-
cja nie jest celowa.

4. Umiejętnej współpracy z innymi ośrodkami, w taki sposób, aby efekty tej współ-
pracy przyczyniały się do poprawy warunków obsługi wielu grup użytkowników, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych.

Biblioteki powinny umieć uzasadnić swoje istnienie efektywnością funkcjonowania, 
tj. dostosowaniem modelu kosztów do oferowanych usług i oczekiwań użytkowników 
macierzystej instytucji. Problem koegzystencji zbiorów drukowanych, elektronicznych 
i mikroform będzie wówczas miał znaczenie tylko dla zapewnienia odpowiednich metod 
udostępniania, zasad wewnętrznej organizacji pracy biblioteki oraz określania właści-
wych proporcji budżetu przeznaczonego na obsługę każdej z tych kolekcji.
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Perspectives for next 10 years of digital and traditional  
libraries coexistence in academic library systems

Task for digital and traditional libraries were described on the basis of changes of edi-
torial environment, users and universities needs and expectations. Libraries offer elec-
tronic and paper documents, but they should rather concentrate on support for eScience 
and virtual learning environment. These activities allow them not only to exist in 21 
century, but also to give perspectives for further improvement. Academic libraries need 
new forms of activities, focus on information literacy and information assistance services, 
offer more personalized services, modify organization structures and methods of work. 
But the most important task for libraries is to be embedded in university environment to 
improve university services. 
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Ewa ParzonKa, ElżbiEta PiEńKowSKa

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Biblioteka Główna

Biblioteka przyszłości, ale jakiej?1 
Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne

Znaczenie procesu globalizacji, globalizacja wiedzy i przejawy procesu globalizacji 
w bibliotekach. Zmiany organizacyjne: modernizacja, homogenizacja lub hybrydyzacja 
w bibliotekach. Rola Internetu jako najważniejszego narzędzia globalizacji. Przebudowa 
systemu gospodarczego, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo oparte na wiedzy. 
Powstawanie nowych zawodów. Procesy demograficzne: prognoza do 2030 r., starzenie 
się społeczeństwa, nowe kategorie użytkowników. Znaczenie kapitału społecznego. Za-
grożenia dla równomiernego rozwoju społeczeństwa, zwiększanie się obszarów biedy. 
Wpływ warunków ekonomicznych i demograficznych na przyszłość bibliotek w Polsce.

„W czasach stabilizacji wszystko ma nazwę i wszystko jest na swoim miejscu, 
bardzo niewiele można podważyć. W czasach zawieszenia mamy natomiast 
olbrzymią siłę i moc wpływania na życie osobiste, zawodowe i instytucjonalne. 
Potrzebujemy tylko poczucia sensu, jasnej idei, jasnej wizji drogi, jaka jest przed 
nami. Mój Boże, w jakich fantastycznych czasach żyjemy!” 

( J. Naisbitt: Megatrendy, s. �01)

Wstęp
Słowa Johna Naisbitta, przyjęte za motto referatu, trafnie i wciąż aktual-

nie odzwierciedlają rzeczywistość. Żyjemy w świecie pełnym ustawicznych  
i dynamicznych zmian, dokonujących się w sferze ekonomicznej, politycznej, kulturowej  
i społecznej. W codziennej pracy bibliotekarz zauważa, lecz nie zawsze analizuje prze-
miany zachodzące w otaczającym go świecie. Tymczasem ważne jest, aby poszukiwał 
o nich wiedzy, żeby przystosować się do zmieniających się warunków.

W referacie przedstawiono zagadnienia i zjawiska najbardziej adekwatne dla prezen-
tacji postawionego problemu. Najważniejsze zagadnienia to: globalizacja, globalizacja 
wiedzy, procesy globalizacji w bibliotekach, Internet jako narzędzie globalizacji, przebu-
dowa sytemu gospodarczego, uwarunkowania demograficzne. Ponadto opisane procesy 
i tendencje zmian, występujące we współczesnym świecie, mają być próbą odpowiedzi 
na pytanie: jaką przyszłość niosą one bibliotekom.

1 Opracowanie wspólne przy 50% udziale każdego z autorów
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Globalizacja – proces zmieniający życie 
Określenie pojęcia globalizacji nie jest proste. W bogatej literaturze przedmiotu ist-

nieje wiele różnych definicji, akcentujących różnorodne ujęcia i podejścia do procesu 
globalizacji. Pełną, ekonomiczną, definicję tego procesu podała Anna Zorska: „Globa-
lizacja działalności gospodarczej jest to dokonujący się na świecie długofalowy proces 
integrowania coraz większej liczby krajowych gospodarek ponad ich granicami, dzięki 
rozszerzaniu oraz intensyfikowaniu wzajemnych powiązań (inwestycyjnych, produk-
cyjnych, handlowych, kooperacyjnych), w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy 
system ekonomiczny o dużej współzależności i znaczących reperkusjach działań po-
dejmowanych / toczących się nawet w odległych krajach”.2 Wybitny socjolog, Piotr 
Sztompka, nieco inaczej definiuje to pojęcie: „globalizacja jest to proces zagęszczania 
i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycz-
nych, militarnych, kulturowych i ideologicznych między społecznościami ludzkimi, 
co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się 
w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej 
i ponadnarodowej”.3

Inny socjolog, profesor Edmund Wnuk-Lipiński wymownie określa globalizację 
„żywiołem”. „To proces, nad którym nikt nie sprawuje kontroli, globalizacja jest jak 
rzeka. Bieg rzeki można uregulować, ale nie ma takiej siły, która zapanowałaby nad nim 
w pełni. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy coraz więcej lokalnych zdarzeń wpływa 
na inne lokalne zdarzenia w zupełnie innej części świata”.4 

Proces globalizacji tworzony przez zjawiska lub działania o wymiarze ogólnoświa-
towym charakteryzuje się m.in.: przyspieszaniem dystrybucji dóbr i usług, a tym samym 
zwiększaniem do nich dostępu, zwiększaniem roli instytucji i korporacji ponadnarodo-
wych, zmianą koncepcji „suwerenności państwa”, ekspansją różnych kultur i zmianą 
w świadomości społecznej: z jednej strony zwiększaniem jednolitości a z drugiej – za-
grożeniem tożsamości kulturowej, zwiększaniem różnic społecznych zarówno w skali 
światowej jak i w poszczególnych państwach.5

Z wyliczenia skutków, jakie niesie globalizacja wynika, że ma swoich zwolenników 
i przeciwników. Wspomnieć należy, że ci pierwsi uważają iż przez globalizację następuje 
dyfuzja osiągnięć technologicznych, a za nimi bogactwa i dobrobytu, co niweluje podzia-
ły, osłabia nacjonalizmy i każe patrzeć na ludzkość jako pewną całość, zamieszkującą 
wspólną planetę. Natomiast przeciwnicy oceniają ją jako promowanie doraźnych intere-
sów i maksymalizację krótkookresowych zysków kosztem rozwiązywania najważniej-
szych kwestii społecznych i gospodarczych. Naruszona zostaje równowaga społeczna, 
następuje spadek zatrudnienia i płac, wzrost bezrobocia i umasowienie ubóstwa przy 
jednoczesnym obniżeniu standardów socjalnych. Narastają sprzeczności pomiędzy tech-
2 A. Zorska: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, War-

szawa 2002, s. 20
3 P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 598
4 E. Wnuk-Lipiński: Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004, s. 57, 318
5 M. Osadnik: Kontrowersje wokół rozumienia globalizacji. W: Problemy i kontrowersje wokół globalizacji,  

Cz. 1, pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Katowice 2003, s. 9-20



SESJA II – Funkcje bibliotek w zmieniającej się rzeczywistości 99

nologicznym i komunikacyjnym ujednolicaniem świata a jego kulturowym, religijnym 
i politycznym zróżnicowaniem. 

Pierwsze centra techniczne i cywilizacyjne stanowiły kraje Triady, czyli Stany Zjed-
noczone, Europa Zachodnia i Japonia. Próbują je gonić kraje określane mianem „tygry-
sów azjatyckich”.6 Kraje Unii Europejskiej usiłują zmniejszyć dystans wobec Stanów 
Zjednoczonych dzięki swej Strategii Lizbońskiej. Prognozy zakładają, że do roku 2040 
Chiny i Indie wyprzedzą pod względem rozwoju gospodarczego Stany Zjednoczone.7

Kraj Pozycja w 2005 Pozycja w 2004 Zmiana pozycji
Singapur 1 2 1
Irlandia 2 1 -1
Szwajcaria 3 3 0
USA 4 7 3
Holandia 5 4 -1
Kanada 6 6 0
Dania 7 10 3
Szwecja 8 11 3
Austria 9 9 0
Finlandia 10 5 -5
Czechy 15 14 -1
Francja 18 15 -3
Niemcy 21 18 -3
Węgry 23 26 3
Hiszpania 26 24 -2
Polska 31 31 0
Ukraina 39 43 4
Rosja 52 44 -8
Chiny 54 57 3
Indie 61 61 0

Tabela 1. Ranking wybranych krajów wg wskaźnika globalizacji (GI)8

Kazimierz Kuciński proponuje rozszerzyć ekonomiczne pojęcie globalizacji na 
szersze – globalizm, którego cechy to: równomierne, świadome, dalekowzroczne i spra-
wiedliwe wykorzystywanie czynników produkcji, aktywne komunikowanie intencji, po-
zwalające na zrozumienie sensu podejmowanych działań i ich celu, wzajemną pomoc 
w potrzebie, wynikającą z głębokiego poczucia solidarności, dążenie do wyrównania 
szans, uczciwe wykorzystywanie wiedzy dla dobra ludzi i przyrody. Autor zwraca rów-
6 Miano „tygrysów azjatyckich” uzyskały następujące kraje: Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Malezja, 

 [przyp. aut.]
7 L.W. Zacher: Globalizacja jako zagadnienie interdyscyplinarne. W: Ekonomiczne i społeczne aspekty 

globalizacji, pod red. K. Kucińskiego. Warszawa 2004, s. 93-109
8 A.T. Kearney: Foreign Policy [online], Globalization Index Data and Methodology 2005 [dostęp 

02.07.2006] Dostępny w Internecie: http://www.atkearney.com
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nież uwagę na skutki, które niesie globalizacja, pisząc: „ to zarazem słodkie rodzynki dla 
20% mieszkańców Ziemi, jak i gorzkie migdały dla pozostałych 80%. Rzecz w tym, by 
związana z nią „słodycz” nie była zbyt wielka, a „gorycz” – nazbyt dojmująca”.9

Dlatego też zachodzące zmiany gospodarcze i kulturowe, towarzyszący im chaos 
i niepewność jutra rzutują na środowisko bibliotekarskie. Warto zauważyć, że w ostat-
nich latach na łamy czasopism bibliotekarskich wróciły tematy odnoszące się do po-
prawy wizerunku zawodu bibliotekarskiego, jakości pracy, etyki zawodowej, potrzeby 
zmian w kształceniu przyszłych adeptów zawodu oraz ustawicznego dokształcania się 
bibliotekarzy.

Ranking krajów według wskaźnika globalizacji mierzonego na podstawie integracji 
danego kraju w sferze gospodarki, polityki, technologii i życia społecznego przeprowa-
dziły: firma A.T. Kearney i magazyn Foreign Policy. Ranking jest oparty na dwunastu 
zmiennych zgrupowanych w czterech kategoriach: integracja gospodarcza, kontakty oso-
biste, technologia i zaangażowanie polityczne. Zestawienie uwzględnia kraje skupiające 
85% ludności świata i wytwarzające ponad 96% światowej produkcji. 

Pozycja Polski nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. Stanowi to dobry sygnał, 
biorąc pod uwagę, że procesy globalizacji postępują z roku na rok. Zachowanie ubiegło-
rocznej pozycji świadczy o tym, że stajemy się coraz bardziej zglobalizowanym krajem. 

Globalizacja wiedzy
Światową tendencją jest ogólne podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. 

Polska pod tym względem znajduje się na szarym końcu Europy (tylko około 10% spo-
łeczeństwa posiada wykształcenie wyższe).10 Czy Polska jest przygotowana do udziału  
w Unii Europejskiej w zakresie nauki i technologii? Próbę odpowiedzi sformułowała 
Ewa Okoń–Horodyńska określając warunki poprawy w tym zakresie poprzez: znaczne 
zwiększenie wysiłku edukacyjnego społeczeństwa i poprawy finansowania szkolnictwa 
i nauki, poszerzenie elit naukowych i zwiększenie ich roli kulturotwórczej, dalszej roz-
budowy infrastruktury innowacyjności, z wykorzystaniem doświadczeń europejskich, 
związania z tymi celami odpowiednich zmian instytucjonalnych i prawnych, dostoso-
wanie systemów edukacji i nauki w Polsce do standardów europejskich.11 Priorytetem 
w kształceniu staje się kreowanie innowacji, jako podstawowego czynnika określają-
cego poziom konkurencyjności i społeczeństwa, do którego odnoszą się sformułowane 
przez Edmunda Wnuka-Lipińskiego kategorie: światowy rynek, relatywizacja, moder-
nizacja lub detradycjonalizacja, homogenizacja lub hybrydyzacja.12 

9 K. Kuciński: Społeczny kontekst globalizacyjnych uwarunkowań konkurencyjności. W: Ekonomiczne 
i społeczne aspekty globalizacji, pod red. K. Kucińskiego. Warszawa 2004, s. 7, 137

10 W. Wereda: Nowe koncepcje i teorie zarządzania w XXI wieku - uwarunkowanie w Polsce, Zeszyty Na-
ukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej 2004 nr 16, s. 165. Obecnie (wg 
informacji prasowych w 2006 r.) jest to 11% społeczeństwa [przyp. aut.].

11 E. Okoń-Horodyńska: Edukacja a umiejętność funkcjonowania w układzie globalnym. W: Problemy i kon-
trowersje wokół globalizacji, Cz. 1, pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Katowice 2003, s. 90-100

12 E. Wnuk-Lipiński: Oblicza globalizacji - konceptualizacja pojęcia. W: Globalizacja i co dalej, pod red.red. 
S. Amsterdamskiego. Warszawa 2004, s. 15-30Warszawa 2004, s. 15-30
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Globalizacja wiedzy wpływa na programy kształcenia w uczelniach na świecie. Na-
stępuje dyfuzja programów nauczania, przejawiająca się w ich ujednolicaniu, czyli homo-
genizacji (głównie w naukach ścisłych) lub hybrydyzacji, oznaczającej wbudowywanie 
elementów globalnych w specyfikę programów narodowych lub regionalnych (częściej 
występuje w naukach społecznych i humanistycznych). Szkolnictwo wyższe może być 
traktowane jako światowy rynek edukacyjny. W USA wprowadzono uniwersytety for 
profit, w Polsce nastąpił rozwój uczelni prywatnych poddanych rygorom rynkowym. 
Wprowadzenie komputera i Internetu zbliżyło wszystkie uczelnie na całym świecie, nie-
wątpliwie zwiększając ich możliwości działania, a zmniejszając koszty. Do przyspie-
szenia w globalizowaniu się wiedzy najbardziej przyczynił się Internet, który umożliwił 
prowadzenie badań w zespołach uczonych całego świata.

Globalizacja nauki i wiedzy ma dwa oblicza, z jednej strony prowadzi do coraz więk-
szego zróżnicowania środowiska naukowego, a z drugiej - jednocześnie postępująca in-
ternacjonalizacja uczelni wyższych i wzrost mobilności uczonych prowadzi do dyfuzji 
wyższej jakości.

Procesy globalizacji w bibliotekach
Biblioteki pełnią dwie podstawowe funkcje: informacyjną w powiązaniu z dydak-

tyczną, oraz kulturoznawczą i socjalizującą. Pierwsza z nich dominuje w wypowiedziach 
teoretyków i praktyków bibliotekarstwa, szczególnie w kontekście wpływu procesu glo-
balizacji na przyszłość bibliotek. 

Procesy globalizacji w bibliotekach są różnorodne i zależą od typu biblioteki. Naj-
bardziej widoczne są w bibliotekach uczelnianych, które włączone w strukturę uczelni 
podlegają takim prawom jak uczelnia. Do zjawisk globalizacji występujących w bibliote-
kach zaliczane są m. in.: dostęp do informacji, rozumiany nie tylko jako odpowiednia po-
lityka gromadzenia zbiorów, ale współpraca z innymi bibliotekami, poprzez konsorcja, 
wymianę międzybiblioteczną nawet w zakresie kopii cyfrowej. Elementy polityki infor-
macyjnej, jak: standardy, regulacje prawne, bezpieczeństwo danych, ochrona własności 
intelektualnej, zachowanie prawa do prywatności oraz badanie jakości działań biblio-
tecznych i marketing biblioteczny wymieniane są jako cechy globalizacji.13 Do zatarcia 
różnic między bibliotekami może doprowadzić budowanie społeczeństwa informacyjne-
go, opartego na wiedzy. Z drugiej strony różnice te mogą się potęgować w zależności od 
zadań i obszarów działania biblioteki.

O zachodzących obecnie przeobrażeniach w formach działania bibliotek piszą teore-
tycy i praktycy bibliotekarstwa.14 Potwierdzają oni tezę, że globalizacja w bibliotekach 
pozostaje w ścisłym związku z globalizacją wiedzy: „Najbliższym otoczeniem dla bi-
blioteki akademickiej jest uczelnia, która pozostaje też głównym stymulatorem zmian 
zachodzących w bibliotece i sama także się zmienia [...]. Procesy zachodzące we współ-
czesnych bibliotekach, zwłaszcza uczelnianych, należy zatem rozpatrywać w szerszym 

13 W. Pindlowa: O zjawisku globalizacji coraz bardziej widocznym w pracy bibliotek. W: Biblioteki naukowe 
w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność : materiały konferencyjne. Poznań 2005, s. 48-49

14 m. in.: W. Pindlowa, J. Wojciechowski, G. Piotrowicz
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kontekście dokonujących się przemian społecznych i cywilizacyjnych. Polska zmierza 
do budowy społeczeństwa informacyjnego, charakteryzującego się nie tylko przyspie-
szonym obiegiem informacji oraz informatyzacją, ale też wyraźnym wzrostem zapo-
trzebowania społecznego na otwarty dostęp do informacji, nieograniczony przez czas 
i lokalizację”.15 Autorka tej tezy zwraca również uwagę na powstawanie bibliotek hy-
brydowych, które łączą elementy biblioteki cyfrowej z biblioteką tradycyjną. Biblioteki 
hybrydowe, łączące świat rzeczywisty z wirtualnym, stały się już faktem. 

Zjawisko homogenizacji, jedno z cech procesu globalizacji, występuje i stopniowo 
poszerza się w bibliotekach polskich. Proces ten zaczął się od ujednolicania przepisów 
dotyczących opisu bibliograficznego i opisu rzeczowego, poprzez wprowadzane tech-
nologie, protokoły umożliwiające wymianę informacji, tworzenie konsorcjów bibliotek 
(np. ALEPH, VTLS). Szczególnym efektem globalizacji bibliotecznej jest Narodowy 
Uniwersalny Katalog bibliotek uczelnianych i akademickich tworzony metodą współ-
katalogowania.

Podłoże zachodzących procesów ma uzasadnienie ekonomiczne: zmniejsza koszty 
pracy, przyspiesza dostęp do informacji. Należy tu podkreślić rolę Internetu, który umoż-
liwia te procesy. Nowoczesne techniki informacyjne pozwoliły użytkownikom uzyskać 
dostęp do zasobów globalnych, co wymaga od bibliotek zmian organizacyjnych, posze-
rzania usług, ciągłego „uczenia się”.

W ostatnich latach daje się również zaobserwować przenoszenie pojęć, pierwotnie 
zarezerwowanych dla szeroko pojętych zjawisk ekonomicznych, na grunt nomenklatury 
bibliotekarskiej, np.: globalizacja gospodarki – globalizacja w bibliotekach, strategie za-
rządzania przedsiębiorstwem – strategie zarządzania biblioteką, integracja gospodarcza 
– zintegrowane systemy biblioteczne, itp. Coraz częściej w stosunku do usług świadczo-
nych przez biblioteki stosuje się pojęcia, a nawet instrumenty marketingowe, takie jak: 
promocja, dystrybucja, produkt, klient, itp.16 

Odrębne zagadnienie stanowią różnice w finansowaniu, występujące w różnego typu 
bibliotekach, hamujące ich rozwój i sprowadzające je do roli bibliotek lokalnych. Poli-
tyka finansowa organów założycielskich ma ogromny wpływ na działalność bibliotek; 
niedofinansowana biblioteka nie spełnia oczekiwań użytkowników, więc są one prze-
noszone na inne biblioteki w środowisku.17 Powiększenie obszarów działania biblioteki 
leży w interesie organu założycielskiego, korzystnie wpływa na jej obraz w środowisku, 
stanowiąc istotny argument, aby zwiększać nakłady na bibliotekę. 

Zatem procesy globalizacji prowadzą do jeszcze większego zróżnicowania sytuacji 
ekonomicznej bibliotek. Zmiany z nich wynikające polegać będą na modernizacji, homo-
genizacji lub hybrydyzacji bibliotek, przy czym w lepszym położeniu są biblioteki szkół 
wyższych, zwłaszcza państwowych, aniżeli biblioteki publiczne czy szkolne. Dzieje się 
tak dlatego, że uczelnie podlegają ocenie komisji akredytacyjnych, która obejmuje rów-

15 G. Piotrowicz: Polskie biblioteki uczelniane u progu XXI wieku, Roczniki Biblioteczne 2003 R. 47, s. 4-5
16 J. Sójka: Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu 1994 z. 136
17 W. Pindlowa: op. cit., s. 47



SESJA II – Funkcje bibliotek w zmieniającej się rzeczywistości 103

nież biblioteki. Samorządy lokalne natomiast, dysponując szczupłymi finansami, muszą 
dokonywać wyborów i tym samym z reguły oszczędzają na kulturze. Za przykład może 
tu służyć raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2004, który wykazał, że 
tylko 3,39% bibliotek z ogólnej liczby 8663 jest skomputeryzowanych w 100%.18

2000 2002 2004

Liczba bibliotek publicznych  
i ich filii 8946 8858 8663

W tym skomputeryzowanych
 i komputeryzujących się 831 1336 2223

Procent skomputeryzowanych
i komputeryzujących się 9,3% 15,08% 25,66%

Liczba bibliotek  
skomputeryzowanych w 100% 294

Procent skomputeryzowanych  
w 100% 3,39%

Tabela 2. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych w Polsce19

Godne uwagi i zastosowania są postulaty zaproponowane przez Jacka Wojciechow-
skiego, który uważa, że biblioteka ma szansę na istnienie tylko wtedy, gdy: „ przedsta-
wi ofertę: łatwo osiągalną – bezpłatną lub tanią – maksymalnie różnorodną – możliwie 
kompletną; zaoferuje to, czego nie oferuje nikt inny: mediacje w komunikacji – pomoc, 
poradę i porękę w komunikacji – przysposobienie komunikacyjne – informację lokalną 
(środowiskową), informację zindywidualizowaną – szanse lokalnych (środowiskowych) 
spotkań kameralnych”.20

Internet jako narzędzie globalizacji 
Postęp naukowo-techniczny to zarówno przyczyna, jak i skutek globalizacji (sprzę-

żenie zwrotne). Technologie ICT (Information & Communication Technologies) kierują 
społeczeństwa i gospodarki w stronę globalizacji, przyczyniając się do wzrostu tempa 
wymiany informacji i spadku kosztów transakcji. Warto przytoczyć ilustrujące to zjawi-
sko fakty: w 1860 roku przesłanie dwóch słów przez Atlantyk kosztowało 40 dzisiejszych 
dolarów, obecnie za tę cenę można przesłać całą zawartość Library of Congress.21 Koszt 
gromadzenia informacji o objętości jednego megabitu w pamięci komputera zmniejszył 
się około 30 000 razy, a przesłanie miliona bitów 1 250 000 razy w latach 1970–2000.22

18 K. Winogrodzka: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2004, Bibliotekarz 2005 nr 2, s. 5
19 K. Winogrodzka: op. cit.
20 J. Wojciechowski: Idee i rzeczywistość. Bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa 2002, s. 36
21 R. Żelazny: Globalizacja jako proces przepływów technologii, wiedzy i informacji – sprzężenia zwrotne. 

W: Problemy i kontrowersje wokół globalizacji, Cz. 1, pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Katowice 2003, s. 87
22 R. Żelazny: op. cit.
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Najsilniejszym narzędziem globalizacyjnym jest Internet, ostatnio stosowany we 
wszystkich aspektach życia. Umiejętność korzystania z tego medium sprzyja uczest-
nictwu w gospodarce opartej na wiedzy oraz w życiu społecznym. Internet łączy stałą 
obecność informacji z szybkością jej przekazywania, natychmiastowością odbioru i mul-
timedialnością. Stał się urzeczywistnieniem mcluhanowskiej idei globalnej wioski.23

W kraju, w którym rozpoczął się proces globalizacji dynamizm tempa przyrostu 
użytkowników Internetu ilustruje tabela 3. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

36% 44% 50% 55% 59% 68,3%

Tabela 3. Tempo przyrostu użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych
w latach 1999–2003 24

Zasoby informacji dostępnych w Internecie również rosną z błyskawiczną szybko-
ścią. W 1996 roku Internet zawierał około 70 milionów stron. Przypuszcza się, że w 2020 
roku w Internecie będzie zawarta cała ludzka wiedza i wszystkie doświadczenia miesz-
kańców Ziemi, dotychczas gromadzone przez 5 tysięcy lat pisanej historii. Skutki po-
wstania Internetu można porównać do konsekwencji wynalezienia druku przez Guten-
berga; do chwili obecnej komputery zwiększyły swoje możliwości 10 miliardów razy, 
a moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy.25

Liczba internautów
(w mln)

Odsetek całości populacji
(w%)

Świat 813 12,7
USA 201 68,8
Afryka 13 1,4
Azja 258 7,1
Ameryka Północna 222 68,3
Ameryka Południowa 56 10,3
Australia i Oceania 15 48,5
Europa 231 31,6

Tabela 4. Dostęp do Internetu na świecie w 2004 r.26

23 M. McLuhan: Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 144, 458
24 Measuring Globalization, Globalization Index [online] 2005 May/June [dostęp 02.07.2006]. Dostępny 

w Internecie: http: //www.atkearny.com
25 M. Kaku: Wizje czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa 2000, s. 50, 80.
26 Raport Strategiczny IAB Polska. Internet 2004, Polska, Europa i świat, Brief 2005 nr 5(68), s. 10
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Liderem w zakresie poziomu korzystania z zasobów internetowych pozostaje w dal-
szym ciągu Ameryka Północna, utrzymująca się na poziomie 68,3%. Najczęściej w sieci 
można spotkać internautów z Azji, stanowią już grupę liczącą 258 mln osób (stanowi to 
7,1% populacji). Najbliższe lata będą sprzyjać umacnianiu pozycji Azji w tym zakresie 
głównie za sprawą Chin i Indii.27

Wzrost liczby użytkowników Internetu świadczy o szybkim rozwoju dostępu do nie-
go i pozwala porównać osiągnięcia Polski z innymi krajami w tym zakresie. Kto obecnie 
w Polsce korzysta z nowych technologii? Okazuje się, że aż 26% Polaków korzysta za-
równo z komputera, Internetu, jak i z telefonu komórkowego.28 Badania przeprowadzone 
na zlecenie Rady Monitoringu Społecznego wykazały, że z komputera korzysta 43,1% 
badanych, a z Internetu 33,4%. Z nowych technologii nie korzysta 41,4% badanych. Ist-
nieje duży związek pomiędzy korzystaniem z nowych technologii a czynnikami społecz-
no-demograficznymi.29 Decydujące znaczenie ma wykształcenie oraz status społeczno-
zawodowy. Wśród osób, które mają wyższe wykształcenie z komputera korzysta 75%, 
a z Internetu 65%, a jeszcze więcej wśród osób uczących się: analogicznie: 90% i 84%. 
Znaczna liczba osób, które posiadają komputer i dostęp do Internetu ( ponad 41%), nie 
korzysta z tych technologii, co świadczy o tym, że brakuje im odpowiedniej motywacji, 
potrzeby korzystania lub umiejętności.

Kraj
Liczba użytkowników Interne-

tu ( w tys.) w latach:
Przyrost nowych
użytkowników w 
latach 2000-2004

Odsetek całości 
populacji

1998 2003
Czechy 400 3.100 170,0% 26,4%

Francja 3.704 21.900 194,7% 41,5%

Hiszpania 1.733 9.789 161,6% 32,5%

Holandia 3.500 8.500 177,1% 66,2%

Niemcy 8.100 39.000 93,6% 56,2%

Polska 1.581 8.970 220,4% 23,5%

Szwecja 2.961 5.622 66,1% 74,3%

Węgry 400 2.400 235,7% 23,8%

Tabela 5. Rozwój dostępu do Internetu w wybranych krajach UE w latach 1998– 200430

27 op. cit.
28 D. Batorski: Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje. W: Diagnoza 

społeczna 2005, pod red. J. Czapińskiego, T. Panek. Warszawa 2006, s. 269-293
29 D. Batorski: op. cit., s. 270
30 Measuring Globalization, Globalization Index, Internet Users data [online] 2005 [dostęp 02.07.2006]. 

Dostępny w Internecie: http://www.atkerney.com. Toż: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004, 
Polska, Europa i świat, Brief 2005 nr 5(68), s. 10
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IAB Polska (Interactive Advertising Bureau) opracowało raport pt. „Internet 2004,„Internet 2004, 
Polska, Europa i świat”.31 Z raportu wynika, że w 2004 roku dostęp do Internetu miało 
blisko 813 mln osób na świecie. Liderami w skali globalnej są Szwecja (74% internau-
tów) i Holandia (66%). W Polsce od grudnia 2003 do grudnia 2004 roku przybyło ponad 
milion nowych internautów. Dostęp do sieci posiada w naszym kraju 23,5% populacji. 
IAB szacował, że w 2005 r. liczba internautów w Polsce osiągnie 10 mln.32 Najliczniejszą 
grupę polskich internautów stanowią uczniowie i studenci (37,2%).

Wszechobecność Internetu w różnych dziedzinach życia zmusza biblioteki do doce-
nienia roli, jaką spełnia we współczesnym świecie. Niestety, jeszcze dla wielu polskich 
bibliotek nadal pozostaje on narzędziem nieosiągalnym lub wręcz nieznanym (dotyczy 
to niektórych bibliotek publicznych a także szkolnych).33

Przebudowa systemu gospodarczego: gospodarka oparta na wiedzy 
(GOW), społeczeństwo oparte na wiedzy (SOW)

Zasadniczym czynnikiem, od którego zależy dziś wzrost gospodarczy, stał się kapitał 
ludzki, a czynniki tradycyjne: ziemia, zasoby naturalne, siła robocza i kapitał mają zna-
czenie drugorzędne.34 

We współczesnej gospodarce coraz większą rolę odgrywa przemysł wysoko zaawan-
sowanych technologii, wykorzystujący osiągnięcia naukowo-badawcze w różnych dzie-
dzinach. Gospodarka oparta na wykorzystaniu zasobów naturalnych ustępuje miejsca 
„nowej gospodarce”. Terminem tym określa się gospodarkę opartą na wiedzy, w której 
motorem rozwoju są innowacje i nowoczesna technologia. Jej ważnymi atrybutami są: 
konkurencja w skali światowej oraz stałe zmiany technologiczne i organizacyjne, wyko-
rzystujące komputeryzację. W rozwoju nowej gospodarki wielką rolę odgrywa partner-
stwo i współpraca sektora prywatnego oraz państwowego.35 Nowa gospodarka zmierza 
w kierunku wysoce zintegrowanego i powiązanego elektronicznie systemu, określanego 
niekiedy jako „gospodarka cyfrowa”. Wiedza jest obecnie źródłem tworzenia dobrobytu 
i najważniejszym czynnikiem produkcji. 

Nowa gospodarka ma wiele nazw: gospodarka cyfrowa, informacyjna, oparta na wie-
dzy, „high-tech economy”, e-economy. W terminologii angielskiej określa się ją „kno-
wledge based economy”. Obecnie kształtującym się społeczeństwom też nadaje się nowe 
nazwy: społeczeństwo informacyjne, cybernetyczne, „high-tech society”, społeczeństwo 
oparte na wiedzy.

Główną cechą GOW jest nadrzędna rola wiedzy we wzroście gospodarczym kraju, 
rosnący potencjał naukowy i techniczny oraz wspieranie tych dziedzin, które decydują 
31 Polski internet rośnie w siłę, Magazyn Internet 2005 Czerwiec nr 117, s. 50-52
32 op. cit., s. 50
33 Zob.: Tabela 2. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych Polsce, [Por.:] K. Winogrodzka; Raport o stanie 

automatyzacji bibliotek publicznych 2004, Bibliotekarz 2005 nr 2, s. 5
34 J. Bielawski: Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, Sprawy Międzynarodowe 

2000 nr 1, s. 34
35 L.W. Zacher : Społeczne wymiary „nowej gospodarki”, Nowe Życie Gospodarcze 2002 nr 9, s. 4
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o konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym. 
Pod względem rozwoju GOW przodują Stany Zjednoczone. Aby zniwelować dystans 

Unia Europejska opracowała Strategię Lizbońską, którą przyjęto w 2000 roku. Strate-
gicznym celem UE jest osiągnięcie w ciągu 10 lat pozycji najbardziej konkurencyjnej 
i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, osiągającej zrównoważony wzrost gospo-
darczy, tworzącej miejsca pracy oraz spójność społeczną. Ustalenia z Lizbony zostały 
potwierdzone w czasie sesji Rady Europejskiej w Barcelonie, w marcu 2002 roku, oraz 
w Brukseli w marcu 2003 roku.36 

Rozwój krajowego systemu nauki i techniki, podnoszenie jakości społecznego po-
tencjału intelektualnego są warunkiem osiągania sukcesu gospodarki opartej na wiedzy. 
Ma ona kluczowe znaczenie również dla przyszłości Polski.37 Uzasadnień jest kilka. Po 
pierwsze bazą materialno-techniczną przyszłego społeczeństwa informacyjnego, któ-
re wypiera cywilizację przemysłową, będzie gospodarka oparta na wiedzy. Po drugie 
wiedza i informacja są kluczem do innowacyjności, która z kolei jest czynnikiem na-
pędowym współczesnej gospodarki. Po trzecie tempo rozwoju współczesnej nauki jest 
ogromne. Ocenia się, że zasób wiedzy podwaja się co pięć lat.38 Przejawem działań na-
szego rządu regulującym sprawy informatyzacji są m. in. akty prawne.39 

Kolejne, a niespotykane dotychczas w takiej skali zjawisko, to pojawianie się nowych 
zawodów i zmiana charakteru zawodów tradycyjnych. Wzrost konkurencyjności na ryn-
ku powoduje poszukiwanie przez nowoczesne firmy pracowników o coraz wyższych 
kwalifikacjach. Ocenia się, że w dekadzie lat 90–ch powstało na świecie więcej nowych 
zawodów, niż w ciągu poprzednich 40 lat; były one związane z techniką komputerową. 
Charakterystyczne jest pojawienie się na rynku pracy kategorii „pracownika wiedzy” 
(knowledge worker)40 - pracownika o wysokim poziomie kwalifikacji, z wyższym wy-
kształceniem, wysoką specjalizacją i zdolnościami do samodzielnej pracy, kreatywnego. 
W USA do tej kategorii pracowników zalicza się obecnie 1/3 ogółu zatrudnionych, za 25 
lat ten odsetek ma wynieść 2/3. Kategoria „pracowników wiedzy” wypiera z rynku pracy 
USA pracowników o kwalifikacjach prostych i manualnych. 

Zmiany na rynku pracy przejawiają się w nowych formach zatrudniania. Można się 
zastanowić czy nietypowe formy zatrudnienia znajdą zastosowanie odnośnie pracowni-
ków biblioteki, czy zostanie zastosowana inna opcja, polegająca na zróżnicowaniu zawo-
du bibliotekarskiego poprzez wprowadzenie różnych specjalizacji. Szerokie traktowanie 
36 M. Rymsza (red.): Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku? Warszawa 

2005, s. 196
37 A. Kukliński: Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku (szkic memoriału). 

W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, pod red. A. Kuklińskiego. Warszawa 
2001, s. 13-20

38 A. Karpiński: Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy, Polska 2000 Plus 2004 
nr 1, s. 20-21

39 Najnowsze akty prawne to: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. Dziennik Ustaw 2005 nr 64, poz. 565, [oraz]: Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz 
rozliczania środków finansowych na informatyzację, Dziennik Ustaw 2006 nr 53, poz. 388

40 A. Karpiński: op. cit., s. 21
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profilu zawodu bibliotekarza, jak to jest we Francji 41, daje możliwość jego mobilności 
zawodowej. 

Wstępne wyniki badania rynku pracy na Dolnym Śląsku42 określiły, jakie zawody 
będą poszukiwane i czego pracodawcy będą oczekiwać od pracowników. Jako zawo-
dy przyszłości wymieniane są te związane z Internetem, jak np. e-bibliotekarz.43 Nowe 
branże, które będą się rozwijać to np. e-biznes, telepraca, e-administracja, e-zdrowie, 
e-learning. Najbardziej oczekiwane przez pracodawców cechy pracowników to: specja-
listyczna wiedza i umiejętności, staż pracy, doświadczenie zawodowe, określone wy-
kształcenie, sumienność, dyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, krea-
tywność, samodzielność, pracowitość, chęć do pracy i zaangażowanie.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku i w związku z tym otwarcie 
możliwości korzystania z funduszy strukturalnych dają szansę na wyrównywanie pozio-
mów w zakresie budowania GOW w naszym kraju. Powstają i są wdrażane programy 
operacyjne realizowane dzięki pomocy środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, czy programu URBAN.44

Uwarunkowania demograficzne
Narodowy spis powszechny z 2002 r.45 wykazał, że zmienia się struktura demogra-

ficzna ludności Polski. Według prognozy w 2030 roku liczba ludności w naszym kraju 
będzie się wahała wokół 37 mln. Prowadzi do tego kilka czynników takich jak: emigracja 
(w ciągu 4 ostatnich lat wyemigrowało z Polski 96 tysięcy osób), wzrost liczby gospo-
darstw domowych jednoosobowych (liczba wzrosła o ponad 1 mln, tj.o 50%), co ozna-
cza odchodzenie od tradycyjnego modelu rodziny, wzrost liczby tzw. „układów partner-
skich”, których spis odnotował ok. 200 tysięcy. Liczba urodzeń do 2020 roku będzie się 
wahać, a następnie zmniejszy się znacznie, ponieważ w wiek rozrodczości wejdą mało 
liczne roczniki urodzone na przełomie XX i XXI wieku. Liczba ludności zmniejszy się 
do 2020 roku w stosunku do stanu obecnego o milion osób, a w następnym dziesięciole-
ciu o kolejne półtora miliona. Malejąca dzietność i wzrastająca długość życia prowadzić 
będą do starzenia się społeczeństwa. Niektóre problemy społeczne ulegną zaostrzeniu. 

41 Por. informacje na oficjalnych stronach organizacji i szkół bibliotekarskich we Francji, np.: http://abf.
asso.fr, http://www.carrieres-publiques.com. Zawody dotyczące badań i informacji podzielone są na 13 
gałęzi, w tym dwunasta obejmuje zawody związane z informacją, komunikacją i publikacją. Kategoria 
A wyszczególnia: inżynier do spraw badań, inżynier do spraw nauki, asystent-inżynier (m.in. do spraw: 
dokumentacji naukowej i technicznej, bibliotekoekonomii, wydawnictw naukowych, nawiązywania sto-
sunków naukowo-technicznych, tłumaczeń naukowych, oraz bibliotekarza), [tłum. aut.]

42 Inżynierowie są w cenie, Politechnika Wrocławska bada lokalny rynek pracy, Gazeta Wyborcza 30 marca 
2006 nr 76, Dod. „Gazeta Dolnośląska”, s. 8

43 Źródło: badania wrocławskiej Akademii Ekonomicznej i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 
„Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy”. [Por.] A. Karpiński: Przyszłość gospodarki 
opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy, Polska 2000 Plus 2004 nr 1, s. 30-31

44 M. Rymsza (red.): op. cit., s. 197-201
45 A. Rajkiewicz: Wyniki spisu powszechnego z 2002 r., a strategia długookresowa, Polska 2000 Plus 2004 

nr 1, s. 11-19
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Zauważalna jest już likwidacja szkół, szczególnie w małych miejscowościach, będąca 
efektem zmniejszającej się liczby dzieci i młodzieży. 

Spis ujawnił również pewną tendencję napawająca optymizmem, dotyczącą kształce-
nia i upowszechnienia wykształcenia. Według spisu liczba osób z formalnym wykształ-
ceniem wyższym wzrosła w całej gospodarce z 1,8 mln w roku 1988 do 3,2 mln w 2002 
roku, a więc prawie się podwoiła.46

W następnych kilkunastu latach zmniejszy się napór na rynek pracy, powodując za-
hamowanie, a następnie zmniejszenie skali bezrobocia w Polsce. W okresie do 2020 roku 
będzie następował wzrost liczby pracujących, przy czym przewidywany jest stopniowy 
spadek bezrobocia z 19,9% w 2002 roku do 11,1% w 2020 roku. Nastąpi wzrost zatrud-
nienia i wydłużenie się okresu aktywności zawodowej wśród osób starszych wskutek 
wzrostu ich kwalifikacji.47 

2005–2006 2007–2013 2014–2020

Populacja ( w tys.) 32 038 32 429 32 365

Aktywni (w tys.) 17 104 17 087 17 118

Pracujący ( w tys.) 14 135 14 632 15 083

Bezrobotni ( w tys.) 2 969 2 455 2 035
Współczynnik aktywności zawodowej  
(w %) 53,5 52,8 53,0

Wskaźnik zatrudnienia (w %) 44,2 45,3 46,7

Stopa bezrobocia (w %) 17,5 14,4 11,9

Tabela 6. Stan populacji i sytuacja na rynku pracy osób w wieku 15 lat i więcej48

Zmiany demograficzne w najbliższych latach dotyczyć będą liczby ludności w wieku 
produkcyjnym i poprodukcyjnym. Do 2010 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym 
(obecnie 23,8 mln) wzrośnie o prawie milion, a w wieku poprodukcyjnym zwiększy 
się z obecnych 5,8 do 6,8 mln osób.49 W ciągu 20 lat liczba ludności w wieku produk-
cyjnym będzie maleć do 20,8 mln w 2030 roku, a w wieku poprodukcyjnym zacznie 
wzrastać, aż do 9,6 mln. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 
osób w wieku produkcyjnym zwiększy się z 60 do 72. Stąd wniosek, że obciążenie eko-
nomiczne wzrośnie o 1/5. Spis wykazał, że kluczowym problemem stanie się utrzymanie 
populacji ludzi w wieku emerytalnym, co niesie istotne konsekwencje natury ekonomicz-
nej i społecznej. Wywrze to wpływ na system świadczeń społecznych monitorowanych 
przez państwo oraz na rynek dóbr i usług koniecznych do zaspakajania potrzeb tej grupy 
ludzi (usługi medyczne, usługi związane ze spędzaniem czasu wolnego).

46 A. Rajkiewicz: op. cit., s. 19
47 Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2005, s. 210
48 op. cit. 
49 Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Warszawa 2004, s. 16
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Reasumując stwierdzić należy, że wyniki spisu powszechnego z 2002 roku zmu-
szają do zastanowienia się nad przyszłością naszego kraju. Starzenie się społeczeństwa 
polskiego w wyniku niskiego poziomu dzietności, przy jednoczesnym wzroście liczby 
ludności do 65 lat i więcej, doprowadzą do zmian w strukturze ludności: nastąpi spadek 
liczby ludności do 2030 roku o około 2,5 mln w stosunku do 2000 roku, wzrost przecięt-
nego wieku obywatela Polski do 45,5 lat w 2030 roku i wzrost współczynnika obciążenia 
demograficznego50 do 37% w 2030 roku wobec 19% obecnie.

Przedstawione wyniki spisu powszechnego z 2002 roku i założenia poczynione w cy-
towanej prognozie demograficznej pozwalają przypuszczać, że w niedalekiej przyszło-
ści zmieni się profil użytkownika biblioteki. Konieczność zmiany zawodów zmusi ludzi 
do nabywania nowych umiejętności poprzez ustawiczną edukację, a tendencja do upo-
wszechnienia wykształcenia na pewno zwiększy liczbę osób zainteresowanych usługami 
świadczonymi przez biblioteki.

Z prognoz demograficznych wynikają też określone wnioski dotyczące skutków spo-
łecznych rozwoju demograficznego, tzn.: „bezrobocie i jego redukcja w świetle wyżu de-
mograficznego w Polsce, (...), edukacja społeczeństwa polskiego, która wymaga poważ-
nych inwestycji w kapitał ludzki w powiązaniu z rynkiem pracy UE, (...), ludność Polski 
na tle krajów UE jest stosunkowo młoda, natomiast stan jej zdrowia, długość trwania 
życia, stopień edukacji, warunki życia i pracy głęboko różnią Polskę od krajów UE”.51

Odrębnym problemem demografii społecznej jest powiększający się obszar biedy, 
który skłania bibliotekarza do poznania tej problematyki. Bieda rodzi procesy dezintegra-
cji kraju i marginalizacji społeczeństwa. Pośrednio rzutuje na efektywność ekonomiczną 
gospodarki. Głównym źródłem ubóstwa w Polsce jest bezrobocie. W okresie 1996-2004 
nastąpił znaczny wzrost ubóstwa. W 2003 roku odsetek osób żyjących w gospodarstwach 
domowych, w których poziom wydatków był niższy od minimum socjalnego w naszym 
kraju, a więc granicy określającej sferę niedostatku i ostrzegającej przed ubóstwem, 
kształtował się na poziomie 59%.52

Biblioteka, jako instytucja użytku publicznego jest predysponowana do pełnienia 
ważnej roli w środowisku, jest w stanie je stymulować. Jeśli prawa rynku zdominują 
ludzkie stosunki, to zniszczą te cechy osobowe, które warunkują sprawne działania spo-
łeczne. W tym kontekście znaczenia nabiera teoria kapitału społecznego, a więc sieci po-
wiązań między zasobami ludzkimi.53 Uważa się, że kapitał społeczny jest podłożem roz-
woju kapitału intelektualnego. Kapitał społeczny to stosunkowo nowe pojęcie w nauce, 
jeszcze w pełni nie wykrystalizowane, ale umożliwiające badanie roli danej organizacji 
w środowisku, np. biblioteki, która ze swej natury jest związana ze społecznością lokal-
50 Współczynnik obciążenia demograficznego to stosunek liczby osób w wieku emerytalnym do liczby osób 

w wieku produkcyjnym [przyp. aut.]
51 R. Rauziński: Stałe i czasowe migracje zagraniczne a rynek pracy w Polsce. W: Społeczne i regionalne 

aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji, pod red. Z. Mikołajewicz. 
Opole 2004, s. 38

52 Polska 2005, Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2005, s. 75
53 Jest to nowe pojęcie do oceny stanu spójności społecznej. [Por.] L. Frąckiewicz, A. Rączaszek (red.): Ka-

pitał społeczny, Katowice 2004, s. 7
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ną. W tego powodu można przewidywać udział biblioteki w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego.

Podsumowanie
Megatrendu, dominującego w XXI wieku, jakim jest globalizacja, nie można zatrzy-

mać. Przebiegające w ramach globalizacji procesy są stosunkowo nowe i dynamicznie 
się zmieniają. Globalizacja ogarnia wszystkie dziedziny życia społecznego, zatem wnika 
też w działalność bibliotek. W środowisku bibliotekarzy proces ten wymusza obserwo-
wanie i szukanie przyczyn globalizacji, rozumienie zmieniającej się rzeczywistości i cią-
głe uczenie się, w celu znajdowania nowych rozwiązań. 

Biblioteki, podobnie jak inne organizacje, podlegają prawom rynku. Omówienie po-
ruszonych zagadnień pozwala wysnuć trzy podstawowe wnioski:

1. Wobec wzrastającej roli wiedzy i wykształcenia we współczesnym świecie biblioteki 
powinny przygotowywać się do zmieniających się oczekiwań użytkowników i obec-
na oferta będzie dla nich niewystarczająca. Przyszły czytelnik – użytkownik – klient 
biblioteki będzie lepiej przygotowany do korzystania ze zdobyczy techniki, a więc 
bardziej wymagający54, należy więc dostosować jakość i charakter usług świadczo-
nych przez biblioteki do zmian, jakie przyniosą zaprezentowane zjawiska.

2. Państwa przodujące pod względem gospodarczym, stawiają na wiedzę. Biblioteki od 
zawsze były i są „magazynami wiedzy”, potencjał w nich tkwiący pozwala radzić 
sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Wszechobecność Internetu, wymogi 
gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego wymusza 
zmianę podejścia do roli bibliotekarzy, ich ustawiczne podnoszenie kwalifikacji jest 
bezdyskusyjne. Bibliotekarz przyszłości powinien umieć poruszać się wśród coraz 
większej liczby informacji przy pomocy coraz nowocześniejszych narzędzi służą-
cych ich wyszukiwaniu.

3. W związku z widoczną pauperyzacją naszego społeczeństwa biblioteki powinny speł-
niać też rolę instytucji niwelującej różnice w dostępie do wiedzy, co z kolei umoż-
liwiłoby wielu osobom podniesienie kwalifikacji, pozwalając wyjść im z marazmu 
i ubóstwa. 

Autorki są przekonane, iż biblioteki przetrwają, chociaż będą ulegać przekształce-
niom, zgodnym z duchem czasu. Przekonanie to wynika z funkcji i roli, jaką pełnić będą 
w budowie społeczeństwa wiedzy. 

Nadchodzi epoka, w której spełnią się ludzie ambitni i nastawieni na sukces, gotowi 
do nieustannego rozwoju, ciągłego uczenia się, zmian specjalności i nabywania kolej-
nych umiejętności. Godne zapamiętania stają się słowa japońskiego futurologa Michio 
Kaku, brzmiące jak przesłanie, a zarazem przestroga:

 „Każda dziedzina aktywności ma swoich wygranych i przegranych. Wygrają 
te państwa i narody, które docenią wagę naukowego przełomu. Ci zaś, którzy 

54 W latach 90-tych wprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązkowy przedmiot: tech-
niki informacyjne [przyp. aut.]
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odniosą się do niego z lekceważeniem, znajdą się zapewne na obrzeżach 
globalnej gospodarki XXI wieku”.55
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Library of the Future, but What Future? 
Economic and demographic conditions

The meaning of the globalization process, globalization of knowledge and symptoms of 
globalization in libraries. Organizational changes: modernization, homogenization or 
hybridization in libraries. The role of the Internet as the most important globalization 
tool. Reconstruction of the economic system, knowledge–based economy, knowledge–
based society. New professions formation. Demographic process: forecast till the year 
2030; growing old of the society, new categories of users. The meaning of social capital. 
Threats for the equal society development, increasing of the poverty areas. The influence 
of the economic and demographic conditions on the future of libraries in Poland.
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anna donnErSbErg, Maria SzczygiEł

Politechnika Krakowska
Biblioteka Główna

Personal Management w bibliotece?

W dzisiejszym świecie biblioteki ogromną wagę przywiązują do kwestii optymalnego za-
spokojenia potrzeb użytkownika. Powszechnie uważa się, że wizerunek bibliotek w naj-
większym stopniu zależy od opinii o nich. Czy do końca tak jest? Jakie inne czynniki wpły-
wają na kształtowanie pozytywnego wizerunku tej instytucji? Czy są one równie istotne, 
czy może nawet ważniejsze? Jak będzie w przyszłości? Autorki referatu skupią się na 
problemie zarządzania personelem w bibliotece. Poruszone zostaną aspekty: kierowania 
i zarządzania, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów, wewnętrznego 
public relations. Omówione zostaną również zasadnicze elementy kształtujące wizerunek 
organizacji. Zaprezentowane zostaną rezultaty badań przeprowadzonych wśród pracow-
ników oraz studentów dwóch akademickich bibliotek Krakowa. Wyniki tych badań po-
zwolą na konfrontację wyobrażeń na temat wizerunku biblioteki pomiędzy jej otoczeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym. 

Wstęp
W dzisiejszym świecie biblioteka naukowa musi stawiać czoła coraz nowszym wy-

zwaniom. Nie wystarczy efektywnie obsługiwać użytkowników. Ich potrzeby i oczeki-
wania rosną a zadaniem biblioteki jest ich spełnianie w optymalnym stopniu. Użytkow-
nik pragnie przebywać w instytucji nowoczesnej, spotykać się z pełnym zrozumieniem 
i zaangażowaniem jej pracowników. Niezwykle istotne jest więc wypracowanie przy-
jaznej atmosfery. Stopień zaspokojenia oczekiwań użytkowników jest ściśle związany 
z wizerunkiem biblioteki. Jej pozytywny obraz bezpośrednio wpływa na nastawienie 
czytelników do instytucji i oferowanych przez nią usług. Chętniej bowiem odwiedzamy 
miejsca, które kojarzą nam się dobrze. Philip Kotler określa wizerunek jako zbiór prze-
konań, myśli i wrażeń danej osoby o obiekcie.1 Każda biblioteka mniej lub bardziej świa-
domie pracuje na swoją reputację, niestety bardzo często odbiega ona od ideału. Często 
wynika to ze złych doświadczeń oraz panujących stereotypów, które przez lata głęboko 
zakorzeniły się w świadomości ludzkiej. Biblioteka w wielu przypadkach jawi się jako 
miejsce mało przyjazne, ponure z antypatyczną obsługą, która nic nie robi.

Co zatem uczynić, aby zbudować pozytywny wizerunek biblioteki? Po pierwsze 
należy zdać sobie sprawę z faktu, że wizerunek ten nie funkcjonuje w próżni, jest nie-
rozerwalnie związany z zagadnieniami Public Relations (PR) i Personal Management 
(PM). Dziedziny te wzajemnie się przenikają i należy omawiać je łącznie. Trzeba także 
podkreślić, że wizerunek powstaje w wyniku komunikacji użytkowników z pracownika-
1 P. Kotler: Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 549
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mi i nie jest czymś jednolitym, może wyglądać różnie w zależności od grupy otoczenia 
i kontekstu. 

1. Wizerunek biblioteki – przesłanki praktyczne
W rzeczywistości funkcjonują dwa rodzaje znacznie różniących się wizerunków. 

Pierwszym to wizerunek własny, który stanowi odzwierciedlenie postrzegania biblioteki 
przez jej kierownictwo i pracowników (z uwzględnieniem tego, jak wg nich jest ona od-
bierana przez otoczenie zewnętrzne). Drugi to wizerunek obcy, czyli sposób postrzegania 
instytucji przez jej otoczenie zewnętrzne (władze uczelni, studentów, instytucje współ-
pracujące, środowisko lokalne itp.).

Biblioteka z przyszłością musi zwrócić większą uwagę na kwestie związane z własną 
orientacją marketingową. Należy położyć nacisk na wprowadzenie nowoczesnych metod 
zarządzania w tym także efektywnego Public Relations. Każda większa firma komercyjna 
zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów PR, których głównym zadaniem jest 
praca nad odpowiednim wizerunkiem instytucji. Zdajmy sobie sprawę z tego, iż kształ-
towanie pozytywnego obrazu jest fundamentalnym elementem polityki firmy. Tak właś-
nie powinno być w bibliotekach. Muszą one eksponować swoją publiczną tożsamość. 
O bibliotece akademickiej nie można mówić w oderwaniu od jej instytucji macierzystej 
- uczelni. Wizerunek tych dwóch placówek powinien być spójny zarówno pod względem 
wizualnym (nawiązujące logo, kolorystyka) jak i misji oraz priorytetów. Pracując z użyt-
kownikiem jesteśmy w stanie wpływać na kształtowanie dobrych wspomnień związa-
nych nie tylko z biblioteką, lecz także z ogółem procesu edukacji wyższej. Ogromne 
wyzwanie stoi przed kierownictwem biblioteki, musi ono zadecydować, czy kwestie PR 
nadal będą traktowane marginalnie, czy też zostanie zbudowana zupełnie nowa polityka 
organizacyjna. Idealnym stanem byłoby utworzenie odrębnego stanowiska pracy dla spe-
cjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i PRu. Osoba ta byłaby odpowiedzialna 
za całokształt działań podejmowanych w celu wypracowania optymalnego wizerunku 
biblioteki, kreowanie go jest procesem ciągłym, składa się on z kilku podstawowych 
elementów:

badanie stanu wyjściowego,
ustalanie celów,
planowanie programu naprawczego,
realizacja planu,
ocena przebiegu realizacji planu.

Ustalenie stanu wyjściowego jest konieczne do obrania właściwego kierunku zmian 
na lepsze. Pomocne przy jego ustalaniu jest przeprowadzenie badań statystycznych przy 
wykorzystaniu odpowiednich technik badawczych. Dobrze byłoby również zbudować 
idealny model wizerunku, do którego biblioteka będzie starała się dążyć. Punktem wyj-
ściowym jest tu wyraźne zdefiniowanie celów, następnie sporządzenie programu napraw-
czego. Program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w omawianym procesie, to właśnie 
tam wyznacza się konkretne metody, techniki, kalkuluje budżet i ustala osoby odpowie-
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dzialne za jego realizację. Ocena skuteczności takiego planu nasuwa wiele trudności, 
wynikających głównie z braku możliwości ilościowego przedstawienia efektów. Proble-
mem jest również fakt, iż skutki realizacji procesu nie są widoczne od zaraz, lecz dopiero 
po jakimś czasie. Ocena końcowa polega głównie na konfrontacji stanu obecnego z wyi-
dealizowanym modelem. Po dokonaniu oceny cały proces należy konstruować od nowa, 
ponieważ cele biblioteki związane z wizerunkiem na przestrzeni czasu ulegają znaczą-
cym modyfikacjom; tym samym zmianom poddają się pozostałe elementy procesu.

2. Personal Management a kształtowanie wizerunku
Czy Personal Management (PM) nie jest konieczne do funkcjonowania biblioteki? 

Czy może ona sprawnie prosperować pomijając kwestie zarządzania personelem? Od-
powiedź jest jednoznaczna: NIE! Wizerunek biblioteki w znaczącej mierze kreowany 
jest przez jej pracowników; to właśnie na nich powinna skupiać się także polityka PR 
w bibliotece. Za pomocą skutecznego zarządzania personelem można osiągnąć więk-
szość fundamentalnych celów. Odpowiednie kierowanie pracownikami może przyczy-
nić się do kształtowania i utrzymywania jak najlepszego obrazu biblioteki w oczach 
jej użytkowników, jest także w stanie pomóc w kontaktach z władzami, sponsorami 
i społecznością lokalną. Nawet najlepiej wykwalifikowani pracownicy nie będą działać 
sprawnie bez odpowiedniego systemu reguł. Dlatego bardzo ważną rolę w życiu orga-
nizacji spełnia zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL). Niezbędne jest ustalenie odpo-
wiedniej strategii personalnej biblioteki, która musi polegać na sformułowaniu własnej 
filozofii zarządzania personelem, określeniu długofalowej wizji pożądanego stanu oraz 
związanego z tym systemu działań taktycznych. Taktyka powinna zapewnić optymalne 
wykorzystanie zasobów ludzkich tak, aby w określonym czasie zagwarantować realiza-
cję wyznaczonych przez bibliotekę priorytetów. Już w 1950 roku Peter Drucker napisał: 
„An effective Management must direct the vision and effort of all managers towards 
common goal”2 (tł. efektywne zarządzanie musi skupiać wizję i wysiłek wszystkich za-
rządzających na wspólnym celu). ZZL można więc zdefiniować jako strategiczne i spój-
ne podejście do zarządzania pracującymi w organizacji ludźmi, którzy indywidualnie 
i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Jako najważniejsze elementy PM 
wymienić możemy:

pozyskiwanie i zatrzymanie wykwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze zmoty-
wowanych pracowników,
podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi – ich potencjału i zdolności 
– poprzez zapewnienie szkoleń i ciągłych szans rozwoju,
umożliwienie kierownictwu osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez zaangażowa-
nie personelu,
stworzenie klimatu umożliwiającego utrzymanie produktywnych i harmonijnych re-
lacji między kadrą kierowniczą a pracownikami, sprzyjających rozwijaniu się poczu-
cia wzajemnego zaufania,
stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej,

2 M. Armstrong: A handbook of human resource Management, Londyn 1990, s. 2
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spajanie i integracja zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju 
biblioteki,
wpajanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, czyli przekazywanie nieformalnego 
wzoru wartości, określonych norm, przekonań, postaw i założeń, które kształtują za-
chowanie ludzi i sposoby realizacji zadań,

Specjaliści w zakresie PM powinni wchodzić w skład zespołu zarządzającego bibliote-
ką i przyjmować odpowiednie role – od liderów po osoby ułatwiające działalność innym. 
Zarządzający zasobami ludzkimi muszą rozumieć kluczowe czynniki decydujące o suk-
cesie instytucji oraz posiadać jasną wizję tego jak ZZL może wspierać jej strategię. Osoba 
pełniąca rolę Personal Manager’a musi rozumieć środowisko, w jakim działa biblioteka 
i naciski, jakim podlega. Manager jest zobowiązany do edukowania pracowników w za-
kresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i pomagania w rozwiązywaniu konfliktów 
wewnętrznych, których przyczynami mogą być problemy z komunikacją, różnice kultu-
rowe, niezaspokojone potrzeby lub cechy osobowościowe jednostek. Zarządzający muszą 
pamiętać, że sposób rozwiązania konfliktu zależy od jego formy i wagi. Najczęściej stoso-
wanymi metodami rozwiązywania konfliktów są: metoda kompromisu (polega na dążeniu 
do rozstrzygnięcia sytuacji dzięki rezygnacji przez każdą ze stron z niektórych swoich 
celów) oraz ingerujące rozwiązywanie problemów (strony próbują znaleźć rozwiązanie 
możliwe do przyjęcia dla wszystkich). Ze względów finansowych w bibliotekach rzad-
ko tworzy się odrębne stanowiska dla Personal Managerów. Ich funkcje zazwyczaj pełni 
dyrekcja. Przenieśmy się w przyszłość i wyobraźmy sobie, że fundusze na działalność 
biblioteki nie ograniczają nas w żaden sposób. Zatrudniamy specjalistę z zakresu ZZL. 
Jakie zadania miał by on przed sobą? Aby osiągnąć sukces powinien:

1. doskonale rozumieć specyfikę instytucji, jaką jest biblioteka,
2. wspierać dyrekcję i kierowników we wprowadzaniu strategii, pomagając w ulepsza-

niu planowania na wszystkich jego etapach,
3. stać się ekspertem w dziedzinie organizowania i wykonywania pracy, zapewniając 

administracyjną sprawność,
4. być liderem dla pracowników i reprezentować ich interesy w rozmowach z kierow-

nictwem, pracując jednocześnie nad zwiększeniem zaangażowania pracowników 
w sprawy biblioteki i ich wkładu w uzyskiwane wyniki,

5. wpływać na kształtowanie kultury organizacyjnej, co zwiększy zdolność biblioteki 
do zmian na lepsze.

Byłaby to osoba pełniąca rolę łącznika biblioteki z otoczeniem zewnętrznym (w tym 
także zajmująca się kontaktami z mediami) i mediatora pomiędzy kadrą kierowniczą 
a pracownikami niższych szczebli. Powinna dbać o odpowiednią atmosferę w pracy oraz 
pomagać w utrzymaniu właściwych relacji pracowniczych. Stosunki między zwierzchni-
kami i podwładnymi bezpośrednio przekładają się na relacje bibliotekarz – użytkownik. 
Szanowani pracownicy szanują klientów, osoby czujące się docenione pozostają wierne 
firmie i szerzą jej dobre imię także poza godzinami urzędowania. 
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3. Motywacja
Właściwe postępowanie z personelem warunkuje uruchomienie u pracownika poten-

cjału umysłowego, wykazanie się przez niego kreatywnością i pomysłami oraz pomaga 
mu w pełni zaangażować się w realizowane zadania. Istnieje wiele czynników, które pro-
wadzą do zrównania celów instytucji z priorytetami pracujących w niej osób. Ważną rolę 
odgrywa tu motywacja będąca wewnętrzną siłą, która uruchamia i podtrzymuje działania 
pracowników.3

Motywowanie jest to postępowanie w taki sposób, aby każdy chętnie, twórczo i racjo-
nalnie wykonywał powierzone mu zadania. Profesor Jacek Wojciechowski zwraca uwagę 
na funkcjonowanie dwóch typów motywacji tzw. motywację wewnętrzną i zewnętrzną. 
Motywacja wewnętrzna jest to zespół psychicznych procesów regulacyjnych, które roz-
strzygają o warunkach podejmowanych działań, o wyborze zachowań oraz o poziomie 
ewentualnie wydatkowanej energii na te zachowania i reakcje (są to: odpowiedzialność, 
swoboda działania, możliwości wykorzystania i rozwoju umiejętności, interesująca 
i stawiająca wyzwania praca oraz możliwość awansu). Mianem motywacji zewnętrznej 
określa on takie zachowanie, kiedy inne osoby, […] głównie przełożeni, próbują nakłonić 
każdego do sugerowanych form zachowania oraz działania […].4 Skupmy się na tym 
drugim typie motywacji. Ludzi można motywować poprzez nagradzanie, w tym płacę. 
W realiach bibliotecznych wynagradzanie w postaci pensji i podwyżek nadal nie ma siły 
motywującej. Należy, więc położyć nacisk na inne czynniki. Zaangażowanie pracowni-
ków najprawdopodobniej wzrośnie, jeśli odczują, że są doceniani. Oznacza to między 
innymi ufanie im, stwarzanie możliwości uczestnictwa w dotyczących ich sprawach, rze-
telne informowanie, sprawiedliwe traktowanie. Ważna jest tutaj znajomość ludzkich po-
trzeb i traktowanie każdego indywidualnie. Dla jednych bowiem dostatecznym motorem 
działań będą zachęty finansowe (premie, doroczne nagrody uznaniowe, dofinansowanie 
wczasów), dla innych będzie to więź ze współpracownikami czy możliwość samodosko-
nalenia. Potrzeby ludzkie obrazuje piramida potrzeb skonstruowana przez amerykańskie-
go psychologa Abrahama Maslowa.

Wynika z niej, iż wpływanie na człowieka poprzez zaspokajanie potrzeb wyższego 
rzędu nie ma sensu, jeżeli nie zostały zaspokojone potrzeby podstawowe. Dlatego moty-
wowanie pracowników, np. poprzez umożliwienie udziału w spotkaniach integrujących 
nie wywoła pożądanego efektu, jeśli nie będą oni czuli się bezpiecznie, stabilnie, a ich 
wynagrodzenie nie pozwoli na zaspokojenie fundamentalnych potrzeb. Motywowanie 
ludzi do pracy jest podstawową umiejętnością każdego menedżera. Zrozumienie tego, 
co wpływa na zachowania pracowników, pomaga skutecznie nimi kierować, a umiejętne 
wykorzystanie tej wiedzy w praktyce może zaowocować podniesieniem jakości pracy 
wykonywanej przez podwładnych. Idealnie byłoby opracować taki system motywacyjny, 
który zapewniałby nieustanne zaangażowanie pracowników w budowanie sukcesu bi-
blioteki, zachęcałby ich do podwyższania kwalifikacji i dawał szczerą satysfakcję z pra-

3 T. Kopczyński: Zarządzanie potencjałem ludzkim kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa, Poradnik Han-
dlowca 2000 nr 3, s. 48

4 J. Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa, Kraków 1998, s. 229
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cy. Elementami bezfinansowego systemu motywacyjnego powinny być: częste wyraża-
nie pracownikom uznania (także publicznie); podtrzymywanie na duchu; poszerzanie 
przestrzeni dla samodzielności i kreatywności (m.in. poprzez zwiększanie zakresu od-
powiedzialności); większe prawdopodobieństwo awansu; zwalczanie nudy w pracy (po-
przez wprowadzanie unowocześnień i modyfikacji w procesie pracy); zwalczanie ano-
nimowości (każda funkcja ma swojego wykonawcę, który winien być znany z imienia 
i nazwiska); dbanie o prestiż instytucji i jej dobre imię (pracownik chce móc się pochwa-
lić miejscem, w którym pracuje); szacunek dla życia prywatnego. Zaniedbaną ostatnimi 
czasy formą motywacji są wszelkiego rodzaju dyplomy uznaniowe lub listy pochwalne. 
Nie na każdego jednak działa pozytywna motywacja. Jest wielu pracowników, na któ-
rych znacznie silniej wpływają słowa krytyki. Bezwzględnie jest to element wpływający 
na postawy personalne. Konstruktywna krytyka ma na celu przede wszystkim uniknięcie 
błędów i niepoprawnych sytuacji w przyszłości. Mobilizuje ona pracownika do obrania 
stanowiska i odpowiedniej reakcji. W praktyce krytyka może przybierać formę słowną 
lub pisemną – obrazuje to poniższy schemat.5

5 C. Cenker: Public Relations, Poznań 2002, s. 164

Rys. 1. Hierarchia potrzeb A. Maslowa
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Stosując wyżej wymienione sposoby motywacji zwiększamy szanse na stworzenie po-
zytywnego wizerunku, przybliżając się do osiągnięcia założonych przez bibliotekę celów.

4. Plany a rzeczywistość – wyniki badań nad wizerunkiem  
przeprowadzonych w dwóch bibliotekach akademickich  
w Krakowie
Personal Management i Public Relations mają istotny wpływ na jakość świadczo-

nych usług, a co za tym idzie na wizerunek organizacji, przedsiębiorstwa, a także firmy, 
czy biblioteki. Przeprowadzone badania ankietowe w bibliotekach dwóch krakowskich 
uczelni (PK i AE) miały na celu poznanie opinii pracowników i użytkowników na temat 
wizerunku tych instytucji oraz wzajemne skonfrontowanie otrzymanych wyników.

Ankiety zostały rozprowadzone w kwietniu 2006 roku, łącznie rozdano 340 formu-
larzy, z czego do analizy zakwalifikowało się 226. Badania miały charakter anonimowy, 
a uczestnictwo w nich było całkowicie dobrowolne. 

Staż pracy oraz częstotliwość korzystania z bibliotek nie miały wpływu na wizeru-
nek kreślący się w wyniku przeprowadzonych badań. Z otrzymanych ankiet wynika, że 
jakość świadczonych usług w obu bibliotekach, zarówno przez pracowników jak i ich 
użytkowników została w większości oceniona jako wysoka lub średnia.

Wykr. 1. Jakość usług w bibliotece

Zbadano wyobrażenia pracowników oraz studentów na temat czynników najbardziej 
wpływających na jakość usług bibliotecznych.

Podczas gdy dla pracowników zarówno Bibliotek Akademii Ekonomicznej jak i Po-
litechniki Krakowskiej zdecydowanie najważniejsza jest fachowa obsługa, to dla użyt-
kowników obu bibliotek jest ona równie ważna, jak nowoczesne wyposażenie czy strona 
www.

Jak każda instytucja również biblioteka ma swoje atuty. Przeprowadzone badania 
wykazały, że to, co wydaje się bibliotekarzom ich silną stroną nie koniecznie jest tak 
samo postrzegane przez użytkowników.
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Wykr. 2. Czynniki mające wpływ na jakość usług w bibliotece

Wykr. 3. Zalety biblioteki

Ważnymi elementami mającymi silny wpływ na kształtowany wizerunek instytucji 
są odczucia towarzyszące ich klientom. Poza komfortem, satysfakcją, zdenerwowaniem, 
strachem pojawiały się również (wśród użytkowników Biblioteki Głównej Akademii 
Ekonomicznej): luz, koncentracja, zadowolenie, skupienie, podniecenie, rozczarowanie, 
rozdrażnienie, (wśród klientów Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej) senność, 
irytacja, poprawa nastroju.

Wykr. 4. Odczucia towarzyszące wizytom w bibliotece
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Odczucia towarzyszące wizytom w danej instytucji decydują o tym, czy chętnie lub 
nie do niej przychodzimy. Tutaj obie biblioteki mają powód do zadowolenia, ponieważ 
prawie 90% użytkowników chętnie do nich przychodzi i zdecydowana większość nie 
spotkała się z niemiłą obsługą. Obecnie każda instytucja uważa się lub chce być uważana 
za nowoczesną. Zapytano więc pracowników i użytkowników, czy biblioteki są nowo-
czesnymi placówkami.

Wykr. 5. Czy biblioteka jest miejscem nowoczesnym?

Widać tutaj różnice w ocenie, podczas gdy pracownicy BGAE uważają, że jest ona 
miejscem nowoczesnym to jej użytkownicy twierdzą, że tylko częściowo. Pracownicy 
BG PK w większości nie uważają swojej instytucji za miejsce nowoczesne, natomiast 
jej użytkownicy w zdecydowanej większości uważają wręcz przeciwnie. Chcemy mieć 
nowoczesne, świetnie działające biblioteki, ale bez dobrze wykształconego personelu 
jest to niemożliwe, dlatego zapytano pracowników jak często biorą udział w szkoleniach, 
kursach lub konferencjach.

Wykr. 6. Udział w szkoleniach, konferencjach

W bibliotece PK 39% pracowników dokształca się 1-3 razy w roku, w bibliotece 
AE o 10% więcej. Duży wpływ na jakość wykonywanej pracy mają również atmosfera 
panująca w miejscu zatrudnienia, świadomość przynależności do instytucji, oraz odpo-
wiednie kontakty pracownik – przełożony. Niestety w obu bibliotekach prawie 30% pra-
cowników uzyskuje informacje o działalności swojej jednostki nie od przełożonych, a od 
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koleżanek lub kolegów z innych działów. Nie jest to dobra sytuacja, ponieważ powoduje 
wyobcowanie, frustrację oraz działa destrukcyjnie na więzi z instytucją.

Wykr. 7. Źródła informacji

Jak są oceniani przełożeni? Jakie cechy posiadają? Ilu pracowników je dostrzega?
Poniższa tabela prezentuje odpowiedzi na zadane pytania.
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Wykr. 8. Cechy przełożonych

Czy nasi przełożeni są szkoleni w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, czy 
w ogóle widzą taka potrzebę?

Zakończenie
Przedstawione wyniki badań skłaniają do głębszej refleksji. Musimy uświadomić so-

bie, że głównie od naszych postaw zależy to, jak biblioteka jest postrzegana. Zdajmy 
sobie sprawę, iż od pozytywnego nastawienia zależy bardzo wiele, traktujmy użytkowni-
ków tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Uwierzmy w siebie i w powagę pełnio-
nych przez nas funkcji. Praca bibliotekarza jest niezwykle odpowiedzialna, mamy wpływ 
na ludzi, na ich odbiór rzeczywistości. Dążmy do ideału poszerzając własne umiejętności 
i rozwijajmy zdolności interpersonalne, połóżmy nacisk na kwestie efektywnego Perso-
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nal Management. Po spełnieniu tych postulatów biblioteki diametralnie zwiększą swoje 
szanse na sukces i przetrwanie w nieprzewidzianych realiach przyszłości.
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Personal Management in library?

In our contemporary world, libraries want to fulfill the users’ optimal expectations. It is 
well-known that public opinion creates both the libraries’ position and their appearance. 
Is this really a true statement? What factors affect the creation of a positive profile of 
a library? Are they really important? What will it be in the future? The authoresses aim to 
advance knowledge about personal management within the library, effective management 
practices, motivational processes, how to resolve conflicts, public relations. Also in this 
paper, the authoresses describe the elements which create the institution appearance. The 
paper will show the questionnaires results measuring library staff and student satisfac-
tion from two of Cracow’s academic libraries. Their results help to better understand the 
differences between library staff and users’ opinions; internal and external views.
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roMan toMaSzEwSKi, MariuSz PolarczyK

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej 

Biblioteka ucząca się

Współczesne teorie zarządzania wychodzą z założenia, że organizacje są systemami ot-
wartymi, poddanymi silnemu działaniu otoczenia, a ciągła jego zmienność powoduje, że 
aby przetrwać i rozwijać się organizacje muszą dostosowywać się do szybko zmieniają-
cych się potrzeb. W tym celu opracowano szereg nowych koncepcji dotyczących organi-
zacji pracy i technik zarządzania. Dyskusja nad nimi rozpoczęła się także w bibliotekar-
stwie.
Jedną z najważniejszych jest koncepcja organizacji uczącej się (OUS), uważanej za mo-
del organizacji przyszłości, która bardziej niż inne skupia uwagę na powiększaniu i wyko-
rzystaniu wiedzy traktowanej jako źródło innowacji i czynnik zmniejszający niepewność, 
a uczenie się trwa stale.
W referacie omówione zostaną istota i założenia OUS. Kreowanie OUS nie może być ode-
rwane od innych metod zarządzania, dlatego wskazane zostaną wspólne cechy z innymi 
nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Niektóre definicje traktują wprawdzie pojęcie 
OUS jako bliskoznaczne z organizacją inteligentną, ale przyjmiemy, że jest ona fazą po-
średnią pomiędzy organizacją tradycyjną a inteligentną.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie – czy dla bibliotek OUS pozostanie teoretycznym 
modelem, czy też praktycznym rozwiązaniem problemów współczesności?

1. Wprowadzenie
Internet, wkraczając we wszystkie dziedziny życia, zrewolucjonizował świat końca 

XX wieku, umożliwił m.in. wprowadzenie handlu na odległość, a ten zapoczątkował 
„nową ekonomię”. 

Obecnie terminu „nowa ekonomia” używa się na oznaczenie całego szeregu inte-
resujących i nie do końca wytłumaczalnych zmian w funkcjonowaniu współczesnych 
systemów ekonomicznych. W dużym uproszczeniu termin ten oddaje skutki wywołaneW dużym uproszczeniu termin ten oddaje skutki wywołane 
przez trzy główne zjawiska, determinujące aktualnie systemy produkcji i podziału: 
elektroniczną integrację, globalizację ekonomii, intensywność informacji i wiedzy. 
Tradycyjne zasoby: energia, kapitał, praca, surowce, ziemia, zostały wzbogacone o nowe: 
informacje i wiedzę. Problemem przestaje być gospodarowanie ograniczoną ilością za-
sobów. Wiedza i informacja zaczynają posiadać istotną wartość rynkową.1

Neoklasyczna mikroekonomia uczy, że wraz ze wzrostem przychodów maleją korzy-
1 K.R. Śliwa: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, War-

szawa 2001, s. 24-47
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ści z nich uzyskiwane. Zasada ta nie dotyczy tylko wiedzy; by nie była ona gromadzona 
jedynie dla samej siebie, ale wykorzystywana w celu wytworzenia ekonomicznej warto-
ści dodanej, musi być racjonalnie zarządzana.

2. Organizacja ucząca się – podstawy teorii
Organizację, która zarządza wiedzą możemy nazwać organizacją uczącą się (OUS). 

Oczywiście nie jest to definicją, ale tak naprawdę nikomu dotąd nie udało się sformu-
łować jednej powszechnie akceptowanej definicji OUS. Natychmiast rodzą się pytania: 
czego się uczy, od kogo, po co i czy organizacja może się uczyć? A co to właściwie jestA co to właściwie jest 
organizacja? 

Według Kotarbińskiego organizacja to „(…)pewien rodzaj całości ze względu na sto-
sunek do niej jej własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki 
współprzyczyniają się do powodzenia całości”.2 Wynika z tego, że organizacjami są wszel-
kie zespoły ludzkie powiązane wzajemnymi zależnościami i posiadające wspólny cel.

Drucker określa organizację jako grupę ludzi, złożoną ze specjalistów pracujących 
razem nad wspólnym zadaniem, utworzoną celowo i określoną przez swoje zadania.3 Tak 
pojmowana organizacja efektywna jest jedynie wtedy, gdy koncentruje się na jednym 
zadaniu. 

Na początku XX wieku wytworzył się schemat organizacji biurokratycznej. Jej ce-Jej ce-
chami charakterystycznymi są hierarchiczność, podział czynności według określonych 
pionów, sformalizowany przepływ informacji, odgórne zarządzanie, inaczej niż w nowo-
czesnej organizacji, gdzie dominuje spłaszczenie struktur i nacisk na współpracę w po-
ziomie. 

Żeby istnienie organizacji miało sens, musi ona posiadać misję, czyli powód ist-
nienia. 

W Polsce wiedza na temat organizacji uczących się rozpropagowana została dzięki 
tłumaczeniu książki Petera Senge „Piąta dyscyplina”. Autor kierujący działającym weAutor kierujący działającym we 
Framingham (USA) „Organizational Learning Center” określa OUS jako organizację, 
która potrafi ciągle rozszerzać możliwości kreowania własnej przyszłości, pisząc dalej: 
„(...)nauka technik adaptacji musi być powiązana z uczeniem się znajdowania nowych 
rozwiązań, uczeniem się rozszerzającym indywidualne możliwości twórcze”.4 W innymW innym 
miejscu Senge podaje, że OUS jest rozwiązaniem, „(...)w którym ludzie ciągle rozszerzają 
swoje możliwości osiągania naprawdę pożądanych wyników, w którym powstają nowe 
wzorce śmiałego myślenia i swobodnie rozwijają się aspiracje zespołowe i gdzie ludzie 
stale się uczą, jak wspólnie się uczyć”.5 

Jerzy Rokita w swojej doskonałej książce „Organizacja ucząca się”, informując o jej 
treści, pisze na okładce: „Zakłada się, że w procesie kierowania, zwłaszcza strategicz-
nego, wszechobecna jest zmiana. Jak więc być skutecznym w procesie zmian? TrzebaJak więc być skutecznym w procesie zmian? Trzeba 

2 T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie, Wrocław 2000, s.49
3 P.F. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, s.45
4 P.M. Senge: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2003, s. 30 
5 P.M. Senge: op.cit., s. 19
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się adaptować przez uczenie. Odnosi się to także do organizacji. Przed współczesną 
organizacją stoi nakaz, wręcz imperatyw uczenia się.”

OUS będąc metaforą nie jest konkretnym typem organizacji; można ją określić jako 
ideał, do którego stale się zbliżamy, albo inaczej, jako sposób na życie.

Aby organizacja mogła zostać OUS, powinna zdaniem Senge’ego stosować pięć dy-
scyplin podstawowych.

Pierwsza to mistrzostwo osobiste przejawiające się w wewnętrznej potrzebie uczenia 
się przez całe życie. Obejmuje ono zarówno umiejętności zawodowe, jak i dyspozycje 
moralne. Pozwala wytyczać cele i budować wizję swojego życia. Obowiązkiem organi-
zacji jest zachęcanie swoich członków do tego typu rozwoju, ponieważ zdolność organi-
zacji do uczenia się nie może być większa od zdolności uczenia się ich członków.

Druga to modele myślowe, czyli zakorzenione założenia i wyobrażenia, nie zawsze do 
końca uświadomione, wpływające na rozumienie otaczającej rzeczywistości, a także i na 
sposób działania. Modele myślowe utwierdzają przedsiębiorstwa w stosowaniu utrwalo-Modele myślowe utwierdzają przedsiębiorstwa w stosowaniu utrwalo-
nych sposobów myślenia, powodują, że szukamy tego co je potwierdza, a nie tego co im 
zaprzecza. W OUS modele myślowe nieustannie są ujawniane, dyskutowane i ulepszane. 
Otwarcie ich ujawnia braki w dotychczasowych sposobach widzenia świata. 

Trzecia to budowanie wspólnej wizji, która musi być czymś więcej niż narzuconą 
odgórnie wizją kierownictwa. Autentyczne zaangażowanie pracowników w realiza-
cję przyszłych celów możliwe będzie jedynie wówczas, gdy każdy z nich poczuje, że 
współtworzy swoją organizację. Wspólna wizja umożliwia wspólne działanie. Do tego 
konieczny jest element wzajemnego rozumienia się członków organizacji i skutecznego 
komunikowania własnych oczekiwań i możliwości

Czwarta to zespołowe uczenie się, którego fundamentem jest dialog. Senge sugeruje, 
by odróżnić dialog od kojarzącej się w większym stopniu z walką dyskusji. Zespołowe 
uczenie się traktowane jako podstawa skutecznej współpracy i wymiany poglądów roz-
wija zdolność grupy do ujrzenia pełnego obrazu, przekraczającego indywidualne możli-
wości. Jeżeli zespoły nie będą potrafiły się uczyć, to organizacja też nie może się uczyć.

Piąta to myślenie systemowe, które integruje pozostałe części i wzmacnia je. Bez 
myślenia systemowego organizacja i jej otoczenie nie mogą być postrzegane w sposób 
spójny i całościowy. Ten symboliczny piąty element wzmacnia działania pozostałych.

Inny z teoretyków zarządzania, David Garvin w artykule Building a Learning Or-
ganization (Harvard Business Review 1993 nr 6), zauważa, że aby efektywnie korzy-
stać z wiedzy, należy stworzyć system zarządzania nią, który musi być oparty na trzech 
filarach: zdobywania, przyswajania i transferu wiedzy. OUS Garvina działa w pięciu 
obszarach:

systematycznego rozwiązywania problemów metodami naukowymi, opierania się 
na danych, wykorzystywania narzędzi statystycznych. Wymagana jest dyscyplina 
w myśleniu i wyczulenie na detale,
eksperymentowania z nowymi pomysłami,
uczenia się na podstawie doświadczeń z własnej przeszłości,
uczenia się od innych, nie tylko od konkurencji, ale również od klientów,
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sprawnej komunikacji wewnętrznej, czyli szybkiego i efektywnego popularyzowania 
nabywanej wiedzy w całej organizacji.6

3. Zamiast definicji
Teoria OUS doczekała się licznych analiz, prób zdefiniowania i została w ich toku 

bardzo rozbudowana. Jarema Batorski na podstawie dokonanego przeglądu bogatej li-
teratury sporządził zestawienie aż 32 cech przedsiębiorstwa uczącego się.7 Aby uniknąć 
takiej szczegółowości przyjmiemy, że OUS to:

organizacja maksymalnie elastyczna,
specyficznej kulturze organizacyjnej,
sprawnym systemie komunikowania i informowania,
ze szczególnie zaakcentowaną rolą lidera.

Współczesne organizacje działają w otoczeniu, które cechuje nieustająca zmienność. 
Zmiany gospodarcze i społeczne wymuszają elastyczność adaptacji celów i strategii organi-
zacji do wyzwań otoczenia. Dostosowanie do zmian otoczenia, wymusza zmiany wewnątrz 
organizacji, przede wszystkim w zakresie samego kierowania i kultury organizacyjnej. Ta 
transformacja wymaga nieustannych przekształceń nie tylko na poziomie strukturalnym, ale 
i psychologicznego podejścia do organizacji. „(...) elastyczność ściśle związana z wprowa-
dzeniem zmian nie jest zjawiskiem samoistnym, wymaga aktywnych działań kierowniczych 
opartych na rzetelnej znajomości sytuacji i zjawisk zachodzących w otoczeniu i posiadanych 
zasobów rzeczowych, finansowych i kadrowych. Wymaga zatem umiejętnego zarządzania 
zmianami”.8 Wymóg elastyczności związany jest z budową określonej architektury organi-
zacji. Korzystniejsze są struktury płaskie, o dość słabo zaznaczonej hierarchii, stosunkowo 
niewielkim poziomie specjalizacji funkcjonalnej stanowisk, i dużej rozpiętości delegowania 
uprawnień. Taka struktura sprzyja zintensyfikowaniu przepływu informacji. Elastyczność 
oznacza umiejętność zarządzania zmianami. Jeśli bowiem organizacja nie potrafi się zmie-
niać, to grozi jej niebezpieczeństwo zablokowania własnych innowacji.

Każda organizacja posiada pewną właściwość, wyrażającą się w jej charakterze, sty-
lu i specyfice funkcjonowania, która w znacznym stopniu wpływa na sytuację wewnętrz-
ną organizacji i jej kontakty z otoczeniem. Ta właściwość to kultura organizacyjna, która 
przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup, w ich sądach i postawach, 
sposobie rozwiązywania problemów, a jednocześnie określa stosunek pracowników do 
pracy, do organizacji i do siebie nawzajem. 

Zagadnienie kultury organizacyjnej jest bardzo złożone. Doczekało się wielu defini-
cji w zależności od funkcji, jakie spełnia ona w życiu organizacji.
6 U. Bukowska: Koncepcja uczącej się organizacji. W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej orga-

nizacji, pod red. A. Szałkowski. Kraków 2005, s. 61-62
7 J. Batorski: Tworzenie zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się. W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie, 

pod red. A. Nehring. Dąbrowa Górnicza 2002, s.108
8 Z. Mikołajczyk: Elastyczność organizacji- istotnym elementem zarządzania zmianami. W: Przemiany spo-

łeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, pod red. K. Hanusik, U. Łan-
gowska-Szczęśniak, S. Sokołowska. Opole 2005, s. 262 
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Edgar Shein wyróżnił trzy poziomy kultury organizacyjnej:
całkiem niewidoczne i nieuświadomione – założenia,
częściowo widoczne i nieuświadomione – normy i wartości,
widoczne i uświadomione – artefakty.

Najtrudniejsze do sprecyzowania są założenia, na których opiera się funkcjonowanie 
organizacji. Obejmują one przekonania członków do właściwego sposobu postępowania, 
traktowane przez nich jako oczywiste. 

Normy i wartości tworzone są w organizacji w trakcie jej istnienia. Te pierwsze wska-
zują, w jaki sposób należy postępować, a jednocześnie składają się na nie zewnętrzne 
manifestacje norm. Z kolei uznawane wartości to motywy, będące uzasadnieniem tego, 
co robimy.
Artefakty są najbardziej widocznymi tworami kultury organizacji. Mają one charakter:

materialny, np. wystrój wnętrz, 
językowy, obejmują słowa i zwroty charakterystyczne dla danej profesji lub trady-
cyjnie zaakceptowane, 
behawioralny, obejmują schematy zachowań, związane ze zwyczajami lub rytua-
łami takimi jak np. organizowanie okolicznościowych spotkań, czy sposób przyj-
mowania gości.9

Problematyka kultury organizacyjnej była wcześniej całkowicie pomijana, albo trak-
towana jako abstrakcja. Przeciwstawiano jej „twarde” elementy organizacji w postaci 
procedur, struktury czy budżetu. Obecnie zagadnienie to jest coraz bardziej doceniane 
i pojawiła się już nawet nowa koncepcja zarządzania oparta na kulturze.

Kultura organizacji nastawionej na uczenie się, musi zapewniać tworzenie, groma-
dzenie i przekazywanie wiedzy. W procesie uczenia się powinni uczestniczyć wszyscy 
członkowie organizacji, która musi odpowiednio motywować ludzi do uczestnictwa 
w procesie ciągłego i świadomego uczenia się. 

„Uczenie się organizacji wyrasta z jej kultury, a u jej podstaw tkwią wartości 
uznawane przez pracowników, normy i standardy. Kultura organizacji wyraża sposób 
pojmowania świata przez członków organizacji, wskazuje na akceptowane sposoby 
zachowania i działania. W centrum nowej kultury organizacji uczącej się sytuują się 
wartości i normy związane z rynkową orientacją w zarządzaniu. Kreatywność, inno-
wacyjność jednostek i zespołów ludzkich, nastawienie na klienta, dostosowanie się do 
otoczenia, kult kompetencji, profesjonalizmu i rozwoju zespołów ludzkich, poszukiwa-
nie trwałej przewagi konkurencyjnej to najbardziej typowe wartości kultury organiza-
cji uczącej się”.10 

9 Kostera M., Kownacki S., Szumski A.: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura or-
ganizacyjna. W: Zarządzanie: teoria i praktyka, pod red. W. Piotrowski, A.K. Koźmiński. Warszawa 2002, 
s. 372-378

10 E. Kolasińska: Rozwój pracowników w organizacji uczącej się, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu 2002 nr 923, s. 181
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W toku pracy człowiek wykorzystuje wiedzę niezbędną do jej prawidłowego wykona-
nia. Jest to wiedza jawna. Pozostaje jeszcze wiedza ukryta, będąca własnością intelektualną 
pracownika, którą może on przekazać np. w celu udoskonalenia swego stanowiska pracy. 
Ale nie można zmusić człowieka, aby pracował wbrew sobie, osiągając lepsze wyniki w sfe-
rze umysłowej. Dlatego tak ważny jest specyficzny klimat zachęcający członków organizacji 
do uczenia się, rozwijania i ujawniania potencjału. W OUS uczenie i praca są synonimami. 
Pracownik musi mieć przekonanie, że uczenie się jest obowiązkiem, za który mu płacą. 

Istotą kultury OUS jest współpraca, ponieważ łatwiej utrzymać wyniki uczenia się, 
jeżeli dzieli się je z innymi ludźmi. Organizacja musi zapewnić możliwości rozwoju dla 
wszystkich, a nie tylko dla kadry wyższego szczebla. Jednocześnie rozszerzanie kultury 
uczenia się musi następować w taki sposób, by obejmowało zarówno członków organi-
zacji, jak klientów i dostawców. 

Aby kultura organizacyjna sprzyjała sukcesowi musi wpajać świadomość, że całość 
jest ważniejsza niż część, należy więc stworzyć taką kulturę organizacyjną, która dopro-
wadzi do tego, że pracownicy będą chcieli utożsamiać się z firmą. 

Każde wzajemne oddziaływanie ludzi należy rozpatrywać jako zespół procesów ko-
munikacyjnych. Komunikacja jest społecznym procesem przekazywania i odbierania 
treści, takich jak wiedza, postawy, zachowania. Efektywność komunikacji społecznej 
zależy od kompetencji nadawcy oraz odpowiedniego doboru metod przekazu. Proces 
komunikacji realizowany jest wewnątrz organizacji między pracownikami oraz na ze-
wnątrz, jako kontakt między organizacją, a jej klientami i dostawcami. 

Sprawna komunikacja, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i kontakty z oto-
czeniem, są czynnikami decydującymi o funkcjonowaniu OUS. Wewnętrzna wymiana 
wiedzy, czyli uczenie się od innych jest częścią pracy. Brak właściwej komunikacji mię-
dzy pracownikami powoduje brak zaangażowania w pracę, a zaangażowany, otwarty na 
zmiany, budzący zaufanie pracownik, daje gwarancje dobrej komunikacji z pozostałymi 
członkami zespołu. Wiedza nie jest wiele warta, jeśli nie idzie w parze z dobrze zorga-
nizowanym instytucjonalnym systemem przekazywania informacji. Wykorzystywanie 
technologii informacyjnej do wewnętrznej komunikacji sprawia, iż każdy pracownik ma 
możliwość wglądu do tego, co się dzieje w organizacji.

Zasadniczą kwestią, dotyczącą rzeczywistego funkcjonowania OUS, jest trudność 
osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy szerokim delegowaniem uprawnień, a realiami wła-
dzy i kontroli. Z jednej strony, w miarę możliwości należy unikać precyzyjnego określania 
obowiązków pracownika, zastępując je ogólnie określonymi rolami. Pracownicy wykazu-
jąc inicjatywę i odpowiedzialność, będą dążyć do wyznaczania sobie takich obowiązków, 
które wynikną z bieżących potrzeb. Z drugiej, wygląda to na paradoks, ale właśnie w takim 
spłaszczonym systemie zarządzania kluczową rolę odgrywa przywódca – lider.

Kierownik organizacji tradycyjnej, hierarchicznej, postrzega przedsiębiorstwo 
w kategoriach struktur, procedur, stanowisk oraz zakresów odpowiedzialności. Przy-
sługuje mu szacunek z tytułu samego stanowiska, a naczelną zasadą jest selekcja infor-
macji, ponieważ informacja to władza. W takiej organizacji od pracowników żąda się 
jedynie, żeby bardzo dokładnie wykonywali przekazywane im polecenia.
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W organizacji nowoczesnej, w której obowiązuje spłaszczenie struktur i postrzega 
się ją jako miejsce gromadzenia zasobów umiejętności, wiedzy i doświadczeń, istota za-
rządzania polega na takim kierowaniu zespołem, aby jego członkowie mieli motywację 
do czynnego uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu. Praca lidera polega przede 
wszystkim na stworzeniu zespołu. Cechą nowoczesnego lidera jest wiara w możliwości 
ludzi. Zakłada on, że ludzie nie mają niechętnego stosunku do pracy, a nie mniej niż 
zarobki cenią uznanie, poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy, zrozumie-
nie indywidualnych problemów. Celem lidera powinno być ujawnienie ich pozytywnych 
cech i wykorzystanie z pożytkiem dla instytucji.

4. Dwie pętle uczenia się
Chociaż pojęcie OUS łączy się powszechnie z pracami Senge’go, to jednak za ojca 

samej koncepcji należy uznać amerykańskiego psychologa organizacji Chrisa Argyrisa. 
Argyris, na którego idee i ustalenia powołuje się często sam Senge, jest twórcą pojęć 
uczenia się organizacji zachodzącego w pętli pojedynczej i pętli podwójnej. Pojedyncza 
pętla uczenia się jest odpowiednia dla zadań rutynowych. Występuje wtedy, kiedy osią-
gamy zgodność pomiędzy planem, a rzeczywistością, albo, kiedy naprawia się niezgod-
ność przez działanie korekcyjne.

„Uczenie się na zasadzie pojedynczej pętli polega na zadawaniu jednowymiarowych 
pytań i uzyskiwaniu jednowymiarowych odpowiedzi”.11 

Podwójna pętla występuje wtedy, kiedy niezgodność jest korygowana przez uzyska-
nie odpowiedzi, dlaczego pojawił się dany problem i umożliwia wyeliminowanie jego 
przyczyny, a nie tylko objawów.

„(...) uczenie się na zasadzie podwójnej pętli polega na stawianiu pytań, dotyczących 
nie tylko obiektywnych zdarzeń, lecz także przyczyn i motywów ich wystąpienia”.12 

Analiza zasady podwójnej pętli wykazuje mechanizmy prowadzące do błędów 
w uczeniu się, zarówno o charakterze społecznym, jak i psychologicznym.

„Prawdziwe uczenie się bywa hamowane zarówno przez indywidualny, obronny spo-
sób rozumowania, jak i przez organizacyjną rutynę”.13 

Uczenie się na zasadzie pojedynczej pętli powoduje, że wiedza danej organizacji 
zmienia się pod względem pewnych sposobów postępowania, ale podstawowe przekona-
nia pozostają nienaruszone. Na drodze do zmian od podstaw stają mechanizmy obronne, 
uniemożliwiające krytyczną samoocenę. Taka bariera psychologiczna rozszerza się na 
obronną rutynę organizacyjną.

„Nie istnieje nic bardziej szkodliwego dla procesu uczenia się w firmach niż 
podnoszenie indywidualnej taktyki obronnej do rangi, która obowiązuje w przedsię-
biorstwie rutyny”.14

11 C. Argyris: Co zrobić, aby komunikacja wspierała rozwój i uczenie się w firmie, Harvard Business Review 
Polska 2004 nr 11, s. 110 

12 C. Argyris: op. cit., s. 111
13 C. Argyris: op. cit., s. 112
14 C. Argyris: op. cit., s. 113
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Senge widzi siedem typowych zjawisk, które nazywa ułomnościami w uczeniu się 
i którym przypisuje przyczyny tego, że organizacje słabo się uczą: 

ludzie widzą swoje obowiązki ściśle określone przez granice swoich stanowisk,
ubocznym produktem podejścia „moje stanowisko to ja” jest obwinianie innych, na 
zasadzie „co złego to nie ja”,
głoszona przez menedżerów potrzeba przywództwa w sytuacjach kryzysowych, jest 
tylko iluzją aktywności,
koncentracja na wydarzeniach bieżących, gdy tymczasem dla organizacji ważniejsze 
są przyczyny zachodzących zmian,
nieumiejętność obserwowania powolnych zmian prowadzących organizację do sytu-
acji zagrożenia,
najwięcej uczymy się z doświadczenia, ale jest to metoda złudna, ponieważ często nie 
doświadczamy bezpośrednio konsekwencji wielu naszych najważniejszych decyzji,
sztucznie utrzymywany wizerunek zgranego zespołu kierowniczego. 

5. OUS a inne wybrane koncepcje zarządzania
W teorii i praktyce zarządzania pojawiło się tak wiele nowych koncepcji i metod, 

że można wręcz mówić o modzie na zarządzanie. Ich zwolennicy szukają lekarstwa na 
trzy podstawowe problemy organizacji tradycyjnych: segmentację, konkurencję i reak-
cyjność. Część z nich pozostaje w sferze teorii. Niektóre przynajmniej fragmentarycznie 
znajdują zastosowanie w praktyce. Dyskusja nad nimi rozpoczęła się także w bibliotekar-
stwie. Jedną z najczęściej omawianych jest benchmarking. 

Benchmarking jest ciągłym procesem porównywania się organizacji z lepszymi od 
siebie. Innymi słowy to ciągłe uczenie się od innych. Tym samym staje się narzędziem, 
które można wykorzystać w ramach OUS. Ta z pozoru prosta koncepcja w praktyce jest 
trudna i skomplikowana. Prawidłowo stosowany benchmarking nie jest naśladowni-
ctwem. Jego zadaniem jest dostarczanie danych, natomiast rozwiązania muszą być wy-
pracowane. Powoduje to konieczność problemowego postrzegania procesów i rozwoju 
kreatywności pracowników. Zasadniczym problemem są trudności z pozyskaniem in-
formacji o konkurencji. Oprócz benchmarkingu konkurencyjnego istnieją jeszcze: we-
wnętrzny (w ramach organizacji) i funkcjonalny (odnoszący się do organizacji spoza 
branży). Systematycznie stosowany benchmarking jest raczej częścią szerszych koncep-
cji zarządzania, tak jak w przypadku OUS.

Lean Management (LM) jest koncepcją polegającą generalnie na ograniczaniu 
kosztów działalności we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji, przy jedno-
czesnej trosce o zaspokojenie potrzeb klienta. Wymaga to połączenia sprawnej organiza-
cji i zarządzania z wysoką jakością produkcji i usług oraz z zadowalającymi wynikami 
ekonomicznymi.

LM przybliża stosujące ją organizacje do modelu OUS poprzez wdrażanie jej kil-
kunastu zasad. Są to m.in.: problemowe postrzeganie procesów, uczenie się od innych 
(również od klienta), praca zespołowa, elastyczność, ciągłe doskonalenie. Mimo wielu 
zbieżności z OUS w omawianej koncepcji kryje się zasadnicze niebezpieczeństwo. Pro-
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ces ograniczania zasobów produkcyjnych dotyka również pracowników. Trudno oczeki-
wać pełnego zaangażowania we wdrażanie systemu grożącego redukcją etatów.

Rzadziej omawianą, a bardzo ciekawą koncepcją jest organizacja wirtualna. Jej 
zasada opiera się na współdziałaniu kilku organizacji w celu wykonania konkretnego 
zadania. Po jego zakończeniu organizacja wirtualna przestaje istnieć. Taka technika za-
rządzania może też być rozumiana jako metoda współpracy zespołów wewnątrz jednej 
trwałej zewnętrznie organizacji. Organizacja wirtualna posiada wiele cech OUS, takich 
jak: ciągłe uczenie się, dzielenie się wiedzą, elastyczność, otwartość na zmiany, kreatyw-
ność. Przepływ doświadczeń i wiedzy między jej uczestnikami odbywa się na zasadzie 
benchmarkingu wewnętrznego. Redukcja kosztów wynikająca z niskiej formalizacji, 
oszczędności czasu, ograniczenie zespołów ludzkich i nakładów rzeczowych przypomi-
nają oszczędnościowy LM.

Outsourcing to koncepcja zlecania wykonania pewnych zadań firmom zewnętrz-
nym. Ponieważ jego stosowanie prowadzi do zmian „odchudzających” w strukturze or-
ganizacji, można outsourcing traktować jako narzędzie LM. Nawiązanie bliskich związ-
ków z zewnętrznymi dostawcami umożliwia wykorzystanie ich doświadczeń metodą 
benchmarkingu. Wreszcie uczenie się w celu optymalizowania działań jest wyraźnym 
elementem OUS. Mimo znacznej popularności w koncepcji tej kryją się podobnie jak 
w LM niebezpieczeństwa związane z ograniczaniem kreatywności i wywoływaniem ba-
rier psychologicznych.

Jedną z ciekawszych, a jednocześnie kontrowersyjnych koncepcji jest reenginee-
ring. Istota reengineeringu polega na totalnym zakwestionowaniu istniejącej organizacji, 
rozłożeniu jej na czynniki pierwsze i ponownym złożeniu w sposób bardziej odpowia-
dający oczekiwaniom. Z punktu widzenia OUS najważniejsze cechy reengineeringu to: 
przemyślenie przedsiębiorstwa od podstaw, ciągłe dokształcanie się, otwarte stosunki 
między podwładnymi, a przełożonymi, uczenie się od innych. Podobnie jak outsourcing 
i LM, reengineering budzi znaczne obawy wśród pracowników.

Total Quality Managament oznacza zarządzanie przez totalną jakość, rozumianą 
nie jako cel, ale jako sposób funkcjonowania organizacji. Do podstawowych zasad TQM 
należy zaliczyć: ciągłe uczenie, doskonalenie się i innowacje, orientacje na klienta, za-
rządzanie procesowe, stały rozwój i zaangażowanie pracowników. Wiele organizacji roz-
poczęło drogę do TQM przez wdrożenie norm ISO 9000. Wdrożenie TQM jest procesem 
trwającym całymi latami.

Koncepcji i metod zarządzania jest wiele, a konkretna organizacja jest jedna. Przed 
wybraniem którejkolwiek z nich należy się zastanowić nad ewentualnymi skutkami. Pro-
ces wdrażania nowego systemu jest długotrwały, a efekty trudne do przewidzenia. Użyte 
do porównania koncepcje mają następujące cechy wspólne z OUS: orientacja na proces, 
orientacja na szeroko pojmowane uczenie się, orientacja na jakość i racjonalność w dzia-
łaniu, praca zespołowa. Od pracowników wymaga się elastyczności, otwartości wobec 
klientów, stałego podwyższania kwalifikacji, zdolności do pracy zespołowej. 

Wszelkie zmiany w organizacji mogą nastąpić dopiero po uświadomieniu pracowni-
kom potrzeby ich wprowadzenia.
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6. Na drodze do organizacji inteligentnej
Uczenie się jest gromadzeniem wiedzy z doświadczeń w celu przystosowania się 

do środowiska. Wykorzystywanie wiedzy do innowacyjności, a więc do zmieniania śro-
dowiska, jest już wyższą formą, jest inteligencją. Chociaż organizacja uczy się poprzez 
doświadczenia i działania swoich pojedynczych członków, to jej uczenie się nie jest jedy-
nie sumą procesów indywidualnego uczenia się. Istnieją sytuacje, w których organizacja 
pracuje znakomicie, mimo iż tworzą ją przeciętni uczestnicy. Stan taki wynika z faktu 
posiadania kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny organizacji można przedsta-
wić wymiernie jako różnicę pomiędzy jej wartością rynkową, a wartością zasobów mate-
rialnych. Wyodrębnia się trzy elementy kapitału intelektualnego: ludzki, organizacyjny, 
relacji z klientami. 

Organizacja inteligentna jest wyższą formą OUS, a jej wyróżnikami są: zarządzanie 
kapitałem intelektualnym (a nie tylko wiedzą), innowacyjność jako warunek istnienia 
(a nie tylko zaplanowany cel), zapobieganie wystąpieniu przewidywanych błędów (a nie 
tylko identyfikacja i eliminowanie błędów). Każda organizacja inteligentna jest jedno-
cześnie OUS, ale nie odwrotnie.

Strukturę organizacji inteligentnej określają cztery podstawowe cykle zdolności 
działania:

cykl adaptacji: nauczanie – rozwiązywanie – wiedza,
uczenie się rozwija umiejętności rozwiązywania problemów, a to z kolei wpływa na 
zwiększenie ogólnego poziomu wiedzy, 
cykl realizacji: wartość – zachowanie – wiedza,
akceptowanie przez pracowników wartości funkcjonujących w danej organizacji wa-
runkuje autentyczność zachowań i prowadzi do zwiększenia się poziomu wiedzy, 
cykl innowacji: myślenie – komunikacja – wiedza,
twórcze, zespołowe myślenie pracowników, połączone z rozwojem komunikacji 
między nimi prowadzi do kreowania nowej wiedzy, czyli oznacza zdolność do in-
nowacji, 
cykl poznania: przyswojenie – zrozumienie – wiedza,
poznanie określa relację pomiędzy przyswojeniem a zrozumieniem, które z kolei po-
zwala członkom organizacji zgłębić i przekształcić wiedzę w zakresie struktur orga-
nizacyjnych i procesów.

Wiedza stanowi niezbędny zasób, który jest elementem łączącym wszystkie cztery 
cykle.15

7. Zamiast zakończenia – „Jak nas widzą, tak nas piszą”
Jeśli we wcześniejszych rozważaniach termin organizacja zastąpimy słowem bi-

blioteka, to otrzymamy bardzo ciekawą teorię zarządzania biblioteką jako organizacją 
uczącą się. Musimy jednak pamiętać, że wszystkie koncepcje i metody zarządzania 
15 W. M. Grudzewski, I. Hejduk: Organizacja inteligentna. W: Liderzy zmian- grupa kapitałowa EXBUD, 

pod red. G. Gierszewskiej. Warszawa 1997, s. 29-40
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pochodzą z sektora produkcyjnego. Są narzędziami, które mają umożliwić osiągnięcie 
podstawowego celu, jakim jest maksymalizacja zysków. Organizacje nie nastawione na 
zysk, tzw. non-profit, do których należą biblioteki, szukają możliwości wykorzystania 
technik zarządzania pochodzących z biznesu. Potrzeba taka wynika z coraz trudniejszej 
sytuacji finansowej organizacji, a jednocześnie rosnących wymagań klientów. Ale sektor 
non-profit i komercyjny mają odmienne cele działania. Metody zarządzania przejęte od 
sektora komercyjnego w niewielkim stopniu uwzględniają misję i publiczny wizerunek 
organizacji non-profit.

Biblioteka jak każda organizacja niedochodowa ma świadczyć konkretne usługi dla 
społeczności, ale jednocześnie jest organizacją, która egzystuje niezależnie od tego, co 
i kto o niej myśli. Nie należy pytać, czy biblioteki przetrwają, lecz czy będą jedynie 
egzystować, czy też świadomie kreować swoją przyszłość, czy będą organizacjami 
uczącymi się? 

Jedną z konsekwencji wykorzystywania przez instytucje nienastawione na zysk ko-
mercyjnych modeli zarządzania jest świadomość konieczności zatrudniania personelu 
z doświadczeniem menedżerskim. Często jednak profesjonalni menedżerowie, zarzą-
dzający organizacjami non-profit, w swoim działaniu kierują się głównie aspektami fi-
nansowymi. Rezultatem tego może być odejście od roli, jaką jest zaspokajanie potrzeb 
społeczności lokalnych. Kierujący organizacją non-profit musi przyjąć jako priorytet, 
że wszelkie zmiany powinny służyć lepszemu realizowaniu jej misji. Wyraźne określe-
nie misji przyczynia się do lepszego zrozumienia specyficznych celów organizacji przez 
klientów i przedstawicieli organów finansowania. Z drugiej strony warunkiem wykre-
owania OUS jest sposób podejścia kadry zarządzającej do organizacji i zachodzących 
w niej procesów. 

Podstawowe dwa strategiczne cele przywódcy biblioteki to zapewnienie trwałego 
wsparcia finansowego oraz racjonalne dysponowanie uzyskanymi środkami. Rozwój za-
sobów ludzkich jest natomiast centralnym elementem jego polityki wewnętrznej.

Profesjonalizm współczesnego menedżera wymaga, aby od postawy kierownika 
przeszedł do postawy elastycznego lidera. Lider to ktoś więcej niż przywódca, to przy-
wódca, który posiada autorytet, czyli połączenie osobowości i kompetencji.

Elastyczne dostosowywanie celów i strategii biblioteki do wyzwań otoczenia wy-
maga przedsiębiorczości kadry kierowniczej i umiejętności przewidywania zmian. Ela-
styczny lider stawia na demokratyczny styl kierowania, zespołowość pracy i szeroko 
rozumianą wiedzę pracowników.

Sposób, w jaki biblioteka jest postrzegana w swym otoczeniu nazywamy wizerun-
kiem. To wyobrażenie powstaje u odbiorców na podstawie świadomych i nieświadomych 
działań biblioteki. Zadaniem lidera jest sterowanie wizerunkiem w pożądanym kierun-
ku, ponieważ tylko pozytywnie odbierana biblioteka będzie mogła liczyć na ewentualne 
wsparcie ze strony społeczności.

Do stworzenia właściwego wizerunku konieczne są: wysoka jakość obsługi i pra-
widłowa komunikacja z użytkownikiem. Aby uzyskać te dwa efekty, lider musi czynnie 
wpłynąć na wykreowanie właściwej kultury organizacyjnej i komunikacji wewnętrznej. 
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Podstawowym zadaniem staje się pokonanie rutyny. Zasada „moje stanowisko to ja” 
prowadzi do sytuacji, w której oczekiwania użytkownika dopasowywane są do obowią-
zujących od dawna reguł i schematów. Użytkownik ma poznać zasady funkcjonowania 
biblioteki w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do skorzystania z jej usług i im 
się podporządkować. Takie stanowisko jest ignorowaniem potrzeb użytkownika wyni-
kającym z unikania niepewności. Żeby użytkownik był zadowolony należy skoncentro-
wać się na rezultacie pracy, a nie na jej przebiegu. Interakcja z użytkownikiem wymaga, 
aby stał się aktywnym członkiem organizacji wpływającym na jej kulturę, a nie tylko 
jednorazowym gościem. Biblioteka nie może biernie oczekiwać na zapytania użytkow-
nika, lecz prowadzić działania wywołujące w środowisku zapotrzebowanie na usługi 
informacyjne.

Jak wykazaliśmy powyżej OUS ma wiele cech wspólnych z innymi metodami i kon-
cepcjami zarządzania. Jej wyróżnikiem są dwie cechy: myślenie systemowe i uczenie się 
zachodzące w podwójnej pętli. Lider nowoczesnej biblioteki musi postrzegać swoją or-
ganizację jako spójny organizm. W takim żywym organizmie wszystkie procesy są wza-
jemnie uzależnione, a niedomaganie choćby jednej komórki rzutuje na złe samopoczucie 
całości. To, co stanowi obowiązek lidera jest trudne do zaszczepienia wszystkim pracow-
nikom, albowiem w bibliotece pojmowanej jako OUS każdy pracownik musi myśleć ka-
tegoriami ogólnymi. Zastanawiać się nad tym, jaki wpływ na pozostałe stanowiska pracy 
wywierają efekty jego działalności. Dzielić się z innymi swą wiedzą i doświadczeniem. 
Wytworzenie tak rozumianej kultury organizacyjnej wymaga zastąpienia współzawodni-
ctwa współpracą, a także wysokiego stopnia etyki zawodowej. Działanie biblioteki jako 
spójnego organizmu nie jest możliwe bez sprawnej komunikacji wewnętrznej.

Szeregowy pracownik musi być świadomy, że jego praca służy realizacji misji biblio-
teki. Ukrywanie przez kadrę zarządzającą realnych problemów powoduje, że pracownik 
czuje się częścią fałszywej rzeczywistości, co prowadzi do niezrozumienia wielu działań 
decyzyjnych i wywołuje dezorientację.

Tak jak człowiek rodzi się z pewnym zasobem inteligencji społecznej, tak również 
niektóre organizacje postrzegane są jako inteligentne z samej swej natury. Niewątpliwie 
do tej „inteligentnej kategorii” należą biblioteki. W epoce, w której informacja jest towa-
rem, biblioteki stały się dysponentami niezwykle cennego towaru.

Użytkownicy bibliotek korzystają z ich zasobów, aby się uczyć, czyli przekształcać 
dane (niezinterpretowane informacje) w wiedzę (zinterpretowane informacje). 

Nauka kosztuje, ale biblioteki nie czerpią zysków ze swej działalności. Organy finan-
sujące działalność bibliotek wymagają szybkiej poprawy efektywności działań i często 
uzależniają od tego dalsze wsparcie, co sprzyja powstawaniu wśród bibliotekarzy atmo-
sfery niepewności. W tak napiętej sytuacji trudno jest zazwyczaj opracować długotermi-
nowy plan restrukturyzacji systemu zarządzania. Ewolucyjne metody są mniej ryzykow-
ne. Taką właśnie jest organizacja ucząca się. Bądźmy więc inteligentni i uczmy się. 
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A learning library

Modern management theories assume that organizations are open systems exposed to strong 
influence of the environment. Continuous change of the environment makes it possible for 
the organisations to survive and develop only if they adapt to the changing needs. There-
fore many new conceptions concerning work organisation and management techniques 
have been formulated. A discussion on them started in library management as well.
One of the most important is the conception of the learning organization (LO) considered 
to be the model of the future organisation. More than other conceptions it focuses on the 
enlargement and use of knowledge treated as the source of innovation and the factor de-
creasing uncertainty and the permanent learning continues.
In the paper the essence and the assumptions of the learning organisation are discussed. 
The creation of the learning organisation cannot be separated from other management 
methods and thus some common features with other management conceptions are shown. 
Some definitions treat the concept of learning organisation as synonymous with the intel-
ligent one but we adopt the view that it is a mixture of a traditional and intelligent one.
We try to answer the question if the learning organisation will remain a theoretical model 
for libraries or a practical solution to the problems of the present day.
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Dzielenie się władzą i partnerstwo –  
czy to możliwe w bibliotece akademickiej?

Przedstawiono problematykę partycypacji pracowniczej w bibliotece akademickiej. Uka-
zano różnice pomiędzy klasycznym a uczestniczącym stylem zarządzania placówką oraz 
scharakteryzowano najważniejsze cechy lidera biblioteki XXI w. Bariery na drodze par-
tycypacji pracowniczej oraz korzyści z tej formy zarządzania działalnością informacyjno-
biblioteczną przedstawiono w drugiej części referatu. Istnieje wiele obszarów, na których 
decyzyjna partycypacja pracownicza może z powodzeniem zostać zaimplementowana do 
zarządzania biblioteką. 

Pewna stara maksyma mówi, że geniusz uczy się na cudzych błędach, człowiek inte-
ligentny na własnych, zaś osoby mało rozgarniętej nic nie nauczy. Logika podpowiada, 
że skoro można odnieść pożytek z cudzych błędów, to korzyść z cudzej wiedzy powinna 
być jeszcze większa. Należy tylko umiejętnie po nią sięgnąć. I o tym tj. o korzystaniu 
z wiedzy i umiejętności współpracowników w procesie zarządzania biblioteką chciała-
bym w tym referacie mówić.

Poglądy na temat przywództwa przeszły w ostatnim stuleciu ewolucję. Taylorowska 
koncepcja organizacji mechanistycznej w centrum stawiała przywódcę, który nadzoru-
je, rozkazuje i czuwa nad stabilnymi procesami w organizacji. Koncepcja organizacji 
jako organizmu również największą rolę przypisywała przywódcy – „mózgowi” całe-
go organizmu. Te modele funkcjonowania organizacji były odpowiednie i wystarczają-
ce w stabilnych warunkach XX wieku. Ale w zmiennym, a często nawet turbulentnym 
otoczeniu, w jakim przyszło działać organizacjom XXI w., te koncepcje zarządzania nie 
sprawdzają się. Rozwiązaniem wydaje się być model partycypacji pracowniczej, part-
nerstwa w stosunkach między podwładnymi a przełożonymi i włączenia ich – w sposób 
pośredni lub bezpośredni – w procesy decyzyjne. W organizacjach komercyjnych co-
raz częściej z sukcesem wdrażane są elementy partycypacyjnego zarządzania. Podkreśla 
się, że przywódca rezygnujący z władzy na rzecz swoich podwładnych faktycznie swoją 
władzę zwiększa1, im większa jest bowiem autonomia, tym większy jest zakres kontroli 
społecznej znacznie bardziej skutecznej od kontroli kierowniczej, im większa niezależ-
ność, tym bardziej pracownicy odczuwają możliwość rzeczywistego oddziaływania na 
funkcjonowanie organizacji.
1 C. Sikorski: Ludzie nowej organizacji: wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, 

Łódź 1998, s. 86
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Biblioteki akademickie, od wieków działające w ściśle hierarchicznej i rozbudowanej 
strukturze organizacyjnej stoją dziś przed problemem transformacji tych ustabilizowa-
nych stosunków pracowniczych w kierunku bardziej elastycznego i zmiennego działania. 
Czy możliwe jest, a jeśli tak to w jakim stopniu, delegowanie uprawnień w specyficznej 
organizacji jaką jest biblioteka akademicka? Referat jest próbą odpowiedzi na to i wiele 
innych podobnych pytań i niech referat ten będzie traktowany jako głos w dyskusji, gdyż 
z pewnością z problematyką delegowania uprawnień wiąże się wiele innych zagadnień, 
o których tu nie wspominam.

Dlaczego potrzeba zmiany konwencjonalnego stylu zarządzania 
w bibliotece?

W bibliotekach akademickich wciąż przeważa hierarchiczny układ stosunków po-
między zwierzchnikiem a pracownikami. Dotyczy to zarówno zależności formalnych: 
decyzyjnych i podległościowych oraz zależności emocjonalnych: dystansu pomiędzy 
podwładnymi a zwierzchnikiem. W hierarchicznej strukturze do funkcji dyrekcji należy 
przede wszystkim: planowanie, organizowanie (przez polecenia i szczegółowe instruk-
cje), koordynowanie, korygowanie i kontrolowanie, a do pracowników zaś, stosowanie 
się do tych poleceń i ich dokładne wykonywanie. Komunikacja ma charakter piono-
wy i jednokierunkowy (najczęściej od góry w dół), bywa że dyrekcja jest odcięta od 
faktycznej wiedzy o użytkownikach i ich potrzebach – a te najlepiej przecież znają 
pracownicy zajmujący się bezpośrednio działalnością informacyjno-biblioteczną. Prze-
ciążenie decyzyjne zwierzchnika i nadmierna koncentracja na zarządzaniu powodować 
może większe skupianie się na bieżącym funkcjonowaniu biblioteki, a nie na działa-
niach długofalowych i strategicznych. Pracownicy informowani jedynie o potrzebie 
i fakcie zmian, a nie współuczestniczący w ich planowaniu – bywają nieufni i często 
nie rozumieją przyczyn i sensu wprowadzenia transformacji, a to powodować może 
ich bierność, niechęć, a nawet opór. Brak wyraźnej odpowiedzialności za wykonywane 
działania (która cała spoczywa na szefie działu) może skutkować mniejszym zaangażo-
waniem w pracę i wykonywaniem pewnych czynności „po najmniejszej linii oporu”. 
Brak odpowiedzialności i demokratyzacji w bibliotece to również mniejsza identyfi-
kacja z organizacją i fragmentarycznie postrzeganie swej pracy, bądź to przez pryzmat 
oddziału, bądź też w kategoriach wykonywania wyłącznie bieżących czynności. Rozbu-
dowana pionowo struktura organizacyjna to ponadto długi czas przepływu informacji, 
niebezpieczeństwo jej zniekształceń, bardziej lub mniej zamierzone filtrowanie infor-
macji na każdym szczeblu hierarchii, utrudnione szybkie reagowanie na zmiany otocze-
nia i zapewne mała elastyczność i dynamika struktur. W hierarchicznie zorganizowanej 
bibliotece autorytet płynie przede wszystkim z zajmowanego stanowiska, tytułu, do-
świadczenia i liczby podwładnych, a nie z faktycznej umiejętności bycia liderem oraz 
przewodzenia ludziom i zadaniom. 

Hierarchiczna struktura organizacyjna i duży dystans władzy funkcjonowały nieźle 
w minionym stuleciu, gdyż miały przyzwolenie zarówno ze strony sprawujących wła-
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dzę, jak i ich podwładnych. Pracownikom odpowiadało – i niestety wielu nadal chy-
ba odpowiada – sytuacja uzyskiwania poczucia bezpieczeństwa i stabilności zjawisk 
kosztem rezygnacji z własnej niezależności i wolności. Fakt ten (istniejący przecież nie 
tylko w bibliotekach) Cz. Sikorski tłumaczy naszą polską kulturą narodową ukształ-
towaną jeszcze pod wpływem realnego socjalizmu. Cichość, nieśmiałość, niewycho-
dzenie przed szereg gwarantujące stabilizację urosły do rangi niezaprzeczalnych cnót, 
a wyrwanie się z tej „kultury bierności” jest zadaniem trudnym2 i stanowi dziś nie lada 
wyzwanie dla pracowników i dyrekcji bibliotek akademickich. Wyzwanie, któremu 
trzeba umieć sprostać.

Przywództwo – tak, ale jakie?
W obliczu zmienności otoczenia, w których przyszło działać współczesnym bibliote-

kom akademickim, a więc m. in. wobec stałego i wciąż szybkiego rozwoju technologicz-
nego, zmian w szkolnictwie wyższym, w sposobach komunikacji naukowej oraz świad-
czenia usług informacyjno-bibliotecznych użytkownikom coraz bardziej wymagającym 
i niecierpliwym, wydaje się, iż biblioteki muszą przejść transformację w zakresie spra-
wowania władzy w kierunku form partycypacyjnych. D. E. Riggis podkreśla potrzebę 
zredefiniowania roli i funkcji dyrekcji biblioteki w XXI w. Dzisiaj należy bowiem mówić 
nie o kierowaniu i zarządzaniu (management), ale o przywództwie i „byciu liderem” (le-
adership) w służbach informacyjno-bibliotecznych.3 W tabeli nr 1 dokonano zestawienia 
najbardziej charakterystycznych kulturowych cech tradycyjnego oraz kreatywnego i par-
tycypacyjnego stylu zarządzania biblioteką akademicką. 

Jak dowodzą wyniki badań E. B. Zybert dotyczące występowania mobbingu w bi-
bliotekach (różnych typów), przeważającym stylem zarządzania w tych placówkach jest 
wciąż styl zdecydowany i styl z pozycji siły, a demokratyczny styl kierowania jest zaś 
znacznie mniej popularny (wskazało na niego zaledwie 13,3% respondentów).4 

Wg autorki niniejszego referatu w bibliotekach akademickich XXI w. środek ciężko-
ści w sprawowaniu władzy musi przesunąć się w kierunku przywództwa demokratycz-
nego, uczestniczącego gdzie liderem, dzięki czerpaniu autorytetu z faktycznych umiejęt-
ności i wiedzy, może być każdy pracownik i zależeć to może jedynie od rodzaju zadania, 
nad którym trwają prace. Efektywne świadczenie usług bibliotecznych zależne jest już 
bowiem nie tylko od dobrego wykonywania pracy i poleceń szefa, dyscypliny i posłu-
szeństwa, ale coraz częściej także od umiejętności krytycznego myślenia, dzielenia się 
wiedzą, opiniami, pomysłami, aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki oraz współ-
uczestniczenia w zmianach i wspierania bądź tworzenia innowacji.

2 C. Sikorski: op. cit., s. 104 
3 D.E. Riggs: The crisis and opportunities in library leadership, Journal of Library Administration 2001 

Vol.32 nr 3-4, s. 6-7
4 E.B. Zybert: Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności, 

Przegląd Biblioteczny 2006 R.74 z.1, s. 44
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klasyczny styl zarządzania  
w bibliotece

kreatywne i uczestniczące  
przywództwo w bibliotece

Dyrekcja

planowanie myślenie strategiczne
administrowanie wspomaganie
organizowanie współorganizowanie

wydawanie poleceń i nadzorowanie delegowanie uprawnień w zakresie 
bieżącej działalności

korygowanie motywowanie
kontrola i nadzór zaufanie i prawda

skupianie się na strukturze i funkcjach skupianie się na ludziach, ich kapitale 
i zadaniach

pytania: jak i kiedy? pytania: co i dlaczego?
akceptacja status quo akceptacja wyzwań i zmian

właściwe wykonywanie procesów wykonywanie właściwych (potrzeb-
nych) procesów

Pracownik

stosowanie się do poleceń uczestnictwo w formułowaniu pole-
ceń i ich wykonywanie

wykonywanie obowiązków przede 
wszystkim

wykonywanie obowiązków oraz 
inicjatywa działań rozwojowych dla 
placówki

działalność w grupie działalność w zespole
opieranie się na doświadczeniu, umie-
jętnościach i wiedzy

przekonanie o konieczności perma-
nentnych procesów uczenia się

szkolony do efektywnego wykonywa-
nia obowiązków szkolony również do bycia liderem

Struktura
pionowa, rozbudowana hierarchia

dyscyplina i zachowanie porządku 

spłaszczenie struktury, elementy sie-
ciowości i struktury macierzowej
otwartość, większa swoboda działania 
i prezentowania opinii

Tabela. 1 Najważniejsze kulturowe cechy stylu zarządzania w bibliotece akademickiej:  
klasycznego i partycypacyjnego (oprac. własne)

Ch. A. Olson i P. M Singer w podobnym duchu wypowiadają się o funkcji lidera 
biblioteki XXI w. Autorki dobitnie sugerują potrzebę odejścia od stabilnych i sztywnych 
struktur organizacyjnych oraz tradycyjnego jednoosobowego podejmowania decyzji 
i przeistaczania się bibliotek w złożone, sieciowe i elastyczne organizacje, które umieją 
wykorzystywać zmiany i dostosowywać się do nich. Szczególną rolę w takich organiza-
cjach pełnią przywódcy biblioteki, którzy już nie wydają prostych poleceń i nie kontro-
lują swych podwładnych, ale tworzą strategię, strukturę i kulturę organizacyjną sprzy-
jającą zmianom. Ich rolą jest „liderowanie” i prowadzenie pracowników w dzisiejszych 
czasach zmian i nowych możliwości.5 Autorki postulują zasadę 3xC tj., contribution, 
5 Ch. Olson, P. Singer: Winning with the library leadership. Enhancing services through connection, contri-

bution and collaboration, Chicago 2004, s. 109
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connection i collaboration, czyli: włączania bibliotekarzy w aktywny udział w projekty, 
zadania i procesy decyzyjne, budowania więzi i sieci pomiędzy pracownikami oraz prze-
de wszystkim organizowanie pracy zespołowej.6 Na podstawie koncepcji zaproponowa-
nej przez Ch.A. Olson i P.M. Singer cechy kreatywnego i uczestniczącego przywództwa 
w bibliotece zostaną również przedstawione w niniejszym referacie: 

Udział (contribution)
Przywódca biblioteki XXI w. powinien szerzej angażować swych pracowników 

w realizację zadań i projektów. Powinien umiejętnie identyfikować umiejętności, zdol-
ności i talenty swych pracowników i konkretnie je wykorzystywać w realizacjach róż-
nych projektów. Umiejętność dostrzegania, wykorzystywania i doceniania umiejętności 
pracowników to jedna z podstawowych cech przywództwa w bibliotece XXI w. Odpo-
wiednio dowartościowani i umotywowani pracownicy bardziej angażują się w pracę, 
a świadomość odpowiedzialności za wykonane zadanie pociąga za sobą większą staran-
ność i dążenie do perfekcji. 

Partycypacja w organizacji może przybierać dwie podstawowe formy: niematerialną 
i materialną.7 I o ile o partycypacji finansowej (w postaci np. udziałów w zyskach czy 
w kapitale akcyjnym) nie może być mowy w przypadku bibliotek akademickich (chyba, 
że w bibliotekach uczelni prywatnych?), o tyle dla partycypacji niematerialnej jest sporo 
miejsca w organizowaniu działalności informacyjno-bibliotecznej. Partycypacja niemate-
rialna tj. decyzyjna może być bezpośrednia bądź pośrednia. Bezpośredni udział w zarzą-
dzaniu polega na tym, że pracownik staje się równoprawnym, rzeczywistym podmiotem 
współtworzącym daną organizację, nie tylko w jej wymiarze formalno-strukturalnym, 
ale także decyzyjnym.8 W bibliotece może ona przybierać postać autonomicznych ze-
społów, kół jakości czy zwoływanych stale lub doraźnie spotkań i zgromadzeń pracow-
niczych na różnych szczeblach zarządzania, a także np. problemowych list dyskusyjnych 
on-line, na którą dyrekcja może „wrzucić” jakiś problem do rozwiązania. Partycypacja 
pośrednia tj. przedstawicielska polega na tym, że demokratycznie wybrani reprezentanci 
społeczności pracowniczej wchodzą w skład organów decyzyjnych i doradczych. Może 
to być udział pracowników w głównych ciałach decyzyjnych np. w Radzie Bibliotecz-
nej; uczestnictwo wybranych przedstawicieli w radach i komitetach istniejących obok 
tradycyjnych struktur zarządzania zwoływanych cyklicznie lub doraźnie i zadaniowo do 
realizacji projektu lub rozwiązania konkretnego problemu; trzecia forma partycypacji 
przedstawicielskiej to wszelkiego rodzaju działalność związkowa, stowarzyszeniowa, 
która współtworzyć może z dyrekcją na zasadach partnerstwa misję, strategię i kulturę 
biblioteki akademickiej (np. koła SBP). 

Wydaje się, iż w bibliotece jest miejsce przede wszystkim na procesy dzielenia się 

6 Ch. Olson, P. Singer: op. cit., s. 29-81
7 A. Tuziak, B. Tuziak: Partycypacja i partnerstwo jako przejawy podmiotowości pracowniczej. W: Organi-

zacje przyszłości: szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, pod red. L. Zbiegiem-Maciąg, 
W. Pawnika. Kraków 2003, s. 56

8 A. Tuziak, B. Tuziak: op. cit., s. 57
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władzą z zespołami złożonymi z przedstawicieli różnych bibliotecznych agend. Specy-
fika biblioteki (m in. konieczność porządku strukturalnego, tradycja, funkcjonalnie zor-
ganizowane procesy działania, duże znaczenie procedur oraz przestrzegania norm i stan-
dardów) powoduje, że w bibliotece najbardziej pożądane i optymalne wydaje się być 
współrządzenie dyrekcji w oparciu o robocze, zadaniowe, problemowe i konsultacyjne 
twórcze zespoły, a nie włączenie do tego procesu jedynie nielicznych jednostek. 

W literaturze z zakresu zarządzania podkreśla się istnienie dwóch rodzajów partycy-
pacji: formalnej (usankcjonowanej prawnie) oraz nieformalnej, która ma swoje źródło 
w układzie wzajemnych relacji uczestników organizacji. J. Mączyński wskazuje wiele 
argumentów przemawiających za większym znaczeniem w organizacji partycypacji nie-
formalnej: konsultacja z podwładnymi może być wówczas elastyczna i występować w za-
leżności od potrzeby oraz w różnych sytuacjach (zadań, relacji interpersonalnych itp.).9 

Niezależnie jednak od wymienionych form partycypacji, dyrekcja biblioteki powin-
na komunikować, że chce znać zdanie i opinie swych pracowników, że czeka na wszelkie 
sugestie i propozycje dotyczące usprawniania działalności biblioteki i faktycznie otwierać 
drzwi swego gabinetu dla wszystkich pracowników, a nawet sama przychodzić do nich 
z konkretnymi problemami. Dyrekcja powinna tworzyć klimat partnerstwa i minimali-
zować dystans emocjonalny przejawiający się m.in. strachem i obawą przed bezpośred-
nim kontaktem ze zwierzchnikiem. Skuteczne wdrożenie metod partycypacji nie będzie 
możliwe bez obustronnej zgody: zwierzchnika i pracowników biblioteki. Dyrekcja musi 
zaufać i zgodzić się włączyć swych współpracowników w pewne strefy zarządzania, bi-
bliotekarze zaś, powinni być gotowi podjąć to wyzwanie i całkiem inaczej spojrzeć na 
charakter pracy i zakres własnej odpowiedzialności.

Należy podkreślić, że w dzisiejszych czasach uprawnianie (empowerment) pracow-
ników wydaje się być łatwiejsze niż dawniej, bibliotekarze są coraz lepiej wykształceni, 
często posiadają unikalne kwalifikacje i są gotowi do skutecznego kierowania swoim 
postępowaniem.10 Częściej do zawodu trafiają ci, którzy faktycznie się do niego kształcili 
i chcą realizować się i rozwijać właśnie w tej dziedzinie. J. Penc podkreśla, że coraz wię-
cej ludzi chce mieć dziś udział w kształtowaniu zdarzeń i wpływać na swoje życie w pra-
cy, chce się wyzwolić spod ideologii opartej na hegemonii, chce odczuwać radość two-
rzenia, nawiązywania stosunków międzyludzkich na zasadzie dobrowolności i autonomii 
jednostki, mieć wewnętrzną suwerenność intelektualną i ją artykułować w codziennym 
działaniu.11 Czy my – bibliotekarze także?

Tworzenie więzi, łączenie (connection) 
Budowanie więzi jest podstawową cechą przywódczą w dzisiejszym sieciowym świe-

cie i jest bezpośrednio związane z zagadnieniem uprawniania pracowników i budowania 
partnerskich relacji na linii bibliotekarz – dyrekcja. Łączenie dotyczy tworzenia właś-

9 J. Mączyński: Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Warszawa 1996, s. 49
10 D. Stephens, K. Russell: Organizational development, leadership, change and the future of libraries, Li-

brary Trends 2004 Vol.53 nr 1, s. 239-241, 244
11 J. Penc: Umiejętności kierowania ludźmi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2001 nr 6, s. 30



SESJA III – Zarządzanie nowoczesną biblioteką 149

ciwych zależności, związków pomiędzy ludźmi w organizacji, dzięki którym wszyscy 
mogą wspólnie działać dla realizacji organizacyjnych celów. W bibliotekach XXI w. po-
winno istnieć określenie władza z, a nie władza ponad. Partnerstwo, kooperacja, zespoły 
budowane wokół zadań i projektów, współpraca, sieciowy system organizacji pracy – to 
przykłady procesu tworzenia więzi w bibliotekach, dzięki czemu następuje łączenie ludzi 
i ich kapitału intelektualnego. Łączenie dotyczy zarówno zacieśniania związków w ob-
rębie własnej biblioteki jak i poza nią tj. tworzenia sieci i zależności z przedstawicielami 
innych organizacji oraz zawodów np. macierzystej uczelni, innych bibliotek konkretnego 
typu lub regionu, instytucji naukowych i badawczych, władz lokalnych i państwowych. 

Współpraca (collaboration)
Współpraca nie jest niczym nowym w organizowaniu działalności informacyjno-bi-

bliotecznej: sekcje, działy, oddziały w obrębie których wspólnie wykonywane są pewne 
czynności istnieją w bibliotekach od lat. Gdy jednak działanie w grupie powoduje frag-
mentaryczne postrzeganie biblioteki, jedynie w kategoriach korzyści własnej komórki 
organizacyjnej, jeśli praca w dziale przesłania ogólne i strategiczne cele całej organiza-
cji, jeśli polega ona na biernym uczestnictwie i wykonywaniu jedynie swych określonych 
obowiązków – to istnieje wówczas potrzeba zredefiniowania charakteru tej współpracy. 
W bibliotece akademickiej jest bowiem miejsce dla działania przede wszystkim zespołów, 
a nie grup. A różnica pomiędzy tymi dwiema metodami organizacji pracy jest znaczna. 
Grupa współdziała głównie po to, by wymienić informacje i podejmować decyzje, dążąc 
do wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie obowiązków każdego z członków, 
a osiągnięte wyniki tych działań stanowią jedynie sumę indywidualnych wkładów pracy 
poszczególnych członków grupy. Zespół z kolei, to grupa ludzi współpracujących ze sobą 
w celu realizowania określonego celu, a efektem tych działań jest dodatni efekt synergii, 
gdzie wkład pracy poszczególnych członków prowadzi do większej efektywności, niż ta 
która jest tylko ich sumą.12 Praca w bibliotecznym zespole to więc aktywność, dzielenie 
się informacjami i wiedzą, łączenie elementów kapitału intelektualnego oraz tworzenie no-
wych zasobów wiedzy. Współpraca, partnerstwo i budowanie społeczności jest jednym 
z najważniejszych trendów we współczesnym bibliotekarstwie. Współpraca powinna opie-
rać się na podstawowych filarach, które tworzą: rozwijanie wspólnych celów, poszukiwanie 
wspólnych rozwiązań oraz budowania stosunków opartych na zaufaniu i zrozumieniu.13 

Menedżer biblioteki, który oprócz tradycyjnych funkcji zarządzania będzie potra-
fił wcielić w życie również zasadę 3xC stanie się jej faktycznym liderem i przywódcą 
w niepewnych i zmiennych latach XXI w. 

Cechy lidera biblioteki XXI w.
Działania kierownicze we współczesnych bibliotekach akademickich opierać się po-

winny na realizacji zadań poprzez stymulowanie i koordynowanie wspólnych wysiłków 
na rzecz tworzenia wysokiej jakości usług informacyjno-bibliotecznych oraz rozwijania 
12 J. Penc: op. cit., s. 29
13 Ch. Olson, P. Singer: op. cit., s. 77
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i wzbogacania możliwości intelektualnych swoich pracowników. Dyrektorzy bibliotek 
akademickich muszą stać się liderami, którzy:

organizują sprawną dwustronną komunikację pionową i poziomą, dzięki której za-
wsze posiadają pełną wiedzę o zachodzących zdarzeniach, a pracownicy znają przy-
czyny, okoliczności i sens wprowadzania działań, zmian i innowacji,
wyznaczają zespołom jasny i jednoznaczny kierunek i dbają o to by utrzymywał się 
on na tym samym kursie (ważne z punktu widzenia pracowników i ich poczucia sta-
bilności jest ustalenie granic odpowiedzialności i terminów),
przekazują uprawnienia tym, którzy mają większą wiedzę, informacje i czas do rea-
lizacji konkretnych zadań,
motywują, wspierają i czuwają nad przekazanymi zakresami władzy (szczególnie na 
początku), stale oceniają wyniki i w miarę możliwości nagradzają postępy, koordy-
nują działania, dzielą się swą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami,
podejmują decyzje, których inni z braku czasu, informacji, wiedzy i pozycji nie są 
w stanie podjąć,
stwarzają możliwości rozwoju osobistego i zawodowego swych pracowników i wy-
korzystują organizacyjny kapitał intelektualny („dotleniają” kreatywność, wyzwalają 
energię organizacyjną),
budują kulturę partnerstwa i tworzą atmosferę zaufania, dzieląc się sukcesem oraz 
– gdy to tylko możliwe – informacjami i wiedzą.14

D. E. Riggs postuluje obalenie mitu, że liderem trzeba się urodzić. Cechy fizyczne 
i mentalne są bardzo ważne, ale nie decydujące. Profesjonalne przywództwo biblioteki 
XXI w. ma swoje źródło przede wszystkim w doświadczeniu życiowym i zawodowym, 
wiedzy i umiejętnościach, a także stałych procesach rozwijania się i uczenia i przejawia 
się w: wizji, marzeniach, kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości, strategicznym 
myśleniu, odwadze, prawdzie, zaufaniu, wartościach, pasji pracy, trosce o współpracow-
ników i podwładnych, komunikowaniu, umiejętności transformacji i zmieniania oraz 
motywacji i motywowaniu.15

Lider biblioteki XXI w. to przywódca – ekspert postrzegany zarówno jako (bądź 
co bądź) zwierzchnik, ale i specjalista, któremu można ufać i który pomaga w wyborze 
i udoskonalaniu drogi do realizowania celów organizacji. Wyznacznikiem przywództwa 
w bibliotekach przyszłości powinno być efektywne współdziałanie z ludźmi. 

Bariery na drodze partycypacji pracowników
Dzielenie się władzą w bibliotece, jak wspomniano, wymaga obustronnej aprobaty 

i gotowości do włączenia pracowników w procesy decyzyjne. Wbrew pozorom nie jest 
to zadanie łatwe, a w bibliotekach akademickich działających w warunkach organiza-
cyjnych i kulturowych mających swe źródło w ubiegłym stuleciu, jest ono dodatkowo 
utrudnione.
14 Por. J. Penc: op. cit., s. 28
15 D.E. Riggs: op. cit., s. 9, 13-14
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Można wymienić trzy grupy przeszkód, które utrudniać mogą wprowadzenie part-
nerskich stosunków w organizowaniu procesów w bibliotece akademickiej: bariery oso-
bowościowe pracowników i przywódcy, bariery kulturowe oraz bariery formalne, mające 
swe źródło np. w strukturze, braku zasobów technicznych i finansowych itp. 

Bariery osobowościowe dotyczą indywidualnych predyspozycji ludzi, którzy posia-
dają cechy sprzyjające lub nie w sprawowaniu roli lidera w organizacji. Są pracownicy, 
którzy nie czują się dobrze w roli przywódcy, nie lubią podejmować decyzji i pono-
szenia odpowiedzialności, którzy czują dyskomfort w obliczu sytuacji, w której muszą 
wykazać się samodzielnością. Często źródłem takich postaw jest brak wiary w siebie, 
przykre doświadczenia z przeszłości, brak aktualnej i wszechstronnej wiedzy co sprawia, 
że pracownicy tacy zdecydowanie wolą wykonywać polecenia niż współuczestniczyć 
w ich tworzeniu i wydawaniu. Z drugiej strony, są też ludzie tzw. urodzeni przywódcy, 
którzy – jeśli aktualnie posiadają jakiś zakres władzy – niechętnie się go wyrzekną na 
rzecz swoich współpracowników, niechętnie będą również rezygnować z prestiżu, któ-
rym się cieszą i który zawdzięczają głównie piastowanemu stanowisku. Dobrze wiemy, 
że przedstawicieli zarówno pierwszej jak i drugiej grupy bez problemu możemy znaleźć 
w naszych miejscach pracy.

Bariery kulturowe mają swe źródło w utrwalonych w organizacji wspólnych wzor-
cach myślenia i działania, a więc w kulturze organizacyjnej. Kultura hierarchiczna zakła-
dająca nierówny rozkład władzy w bibliotece i aprobatę tego stanu przez pracowników, 
duży emocjonalny dystans dzielący zwierzchnika od podwładnych, czerpanie autorytetu 
i władzy z zajmowanego stanowiska, posiadanego tytułu i liczby podwładnych to głów-
ne kulturowe bariery we wprowadzaniu partycypacji do organizacji. Poważną barierę 
stanowić może również niski stopień tolerancji niepewności charakteryzujący kulturę 
organizacyjną biblioteki. Odczuwanie przez pracowników obaw i strachu przed sytua-
cjami nowymi i nieznanymi, przed zmianami i innowacjami, z pewnością nie pomoże 
w wymagającym odwagi i wiary w siebie współuczestnictwie w procesach decyzyjnych. 
Bariery kulturowe są trudne do minimalizowania, gdyż najczęściej są one mocno zako-
rzenione w zbiorowej świadomości pracowników i często znacząco wspierają organiza-
cyjne uwarunkowania działalności biblioteki akademickiej. 

Bariery formalne mogą również znacząco utrudnić partycypację w bibliotece. Sztyw-
na i hierarchiczna struktura organizacyjna, ubogie zaplecze technologiczne (uniemoż-
liwiające np. tworzenie wirtualnych zespołów i dzielenie się wiedzą za pomocą sieci), 
niewystarczające środki finansowe na zastosowanie motywatorów materialnych czy 
organizację szkoleń – to przykłady barier formalnych, które jednak – choć są bardzo 
poważne – można łatwiej pokonać niż bariery kulturowe i osobowościowe. Tabela nr 2 
przedstawia zestawienie podstawowych barier utrudniających partycypację pracowniczą 
w bibliotece. 
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Bariery osobowościowe Bariery kulturowe Bariery formalne

Pr
ac

ow
ni

kó
w

o	lęk przed odpowiedzial-
nością i samodzielnością,

o	strach przed popełnie-
niem błędu,

o	brak wiary we własną 
wiedzę i umiejętności,

o	obawa przed wzrostem 
trudności pracy,

o	brak motywacji we-
wnętrznej,

o	strach przed zmianami,
o	nieumiejętność pracy 

zespołowej.

o	skłonność do trwania 
przy starych i sprawdzo-
nych wzorach, struktu-
ralnych i funkcyjnych,

o	przekonanie, że party-
cypacja jest sprzeczna 
z utrwalonymi w or-
ganizacji wartościami 
i normami,

o	brak wzajemnego 
zaufania i zrozumienia 
pomiędzy pracownikami 
oraz dyrekcją,

o	emocjonalny dystans 
pomiędzy dyrekcją a 
pracownikami,

o	niechęć do podjęcia 
koniecznych procesów 
organizacyjnego uczenia 
się i doskonalenia,

o	silna orientacja indywi-
dualistyczna utrudniają-
ca powstawanie zespo-
łów doradczych,

o	niska organizacyjna 
tolerancja niepewności,

o	negatywne doświadcze-
nia w zakresie partycy-
pacji z przeszłości,

o	niezrozumienie potrzeby 
partycypacji, 

o	nieumiejętność dzielenia 
się wiedzą. 	

o	hierarchiczna struktura 
organizacyjna,

o	pionowy i odgórny prze-
pływ informacji,

o	niewystarczająca wiedza 
i umiejętności pracow-
ników,

o	brak pracowników chęt-
nych do partycypacji,

o	konieczność dużych 
nakładów czasu,

o	konieczność organizo-
wania szkoleń i kursów 
dla pracowników,

o	brak zasobów technicz-
nych,

o	brak środków finanso-
wych. 

Z
w

ie
rz

ch
ni

ka

o	obawa, że pracownicy 
okażą się lepszymi lide-
rami,

o	świadomość, że dele-
gowanie władzy może 
oznaczać przyznanie się 
do własnej nieporadno-
ści i niewiedzy,

o	obawy dotyczące utraty 
autorytetu i dotychczaso-
wego prestiżu zawodo-
wego i społecznego,

o	przekonanie o braku po-
tencjału intelektualnego 
wśród podwładnych,

o	nieumiejętność odkrywa-
nia unikalnych zdolności 
pracowników.

Tabela 2. Bariery utrudniające dzielenie się władzą w bibliotece akademickiej
(oprac. własne)

Kluczem do pokonania większości wymienionych barier, obok dokonania formal-
nych zmian w bibliotece i jej strukturze, jest przebudowa organizacyjnej mentalności 
bibliotekarzy i ich filozofii pracy tj. kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej. 
Dyrekcja powinna świadomie tworzyć klimat partnerstwa i współdziałania, który daje 
szansę wypróbowania i sprawdzania umiejętności pracowników, podejmowania rozwo-
jowych wyzwań, dającego możliwość uczestnictwa w treningu i szkoleniach oraz stop-
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niowo powierzać swym podwładnym zadania kierownicze i przywódcze.16 Działania te 
pozwolą zorientować się bibliotekarzom, kim i czym są w odniesieniu do misji organi-
zacji, a zwierzchnikowi poznać jakość kapitału intelektualnego, którym dysponuje. In-
terwencja kulturowa w zakresie upodmiotowywania pracowników to m. in.: zachęcanie, 
mobilizowanie, poszerzanie możliwości, inspirowanie, motywowanie, popularyzowanie 
idei współdziałania oraz szkolenia i treningi. 

Podmiotowość pracownicza w bibliotece akademickiej
Istnieje wiele empirycznie potwierdzonych argumentów przemawiających za potrze-

bą uprawniania pracowników w bibliotekach akademickich. K. Holloway w badaniach 
nad efektami wdrażania do działalności amerykańskich bibliotek koncepcji organizacyj-
nego rozwoju (którego jedną z wielu zasad jest również uprawnianie pracowników), zi-
dentyfikowała wiele korzyści przejawiających się m. in. w: usprawnieniu wewnętrznych 
procesów organizacyjnych, w rozwoju procesów organizacyjnego uczenia się oraz po-
lepszeniu jakości usług, a nawet w bardziej racjonalnej polityce finansowej (!).17 
Badania organizacji komercyjnych dowodzą, że podmiotowość pracowników sprzyja:

większej satysfakcji z pracy – współuczestnictwo wpływa na większe zadowolenie 
podwładnych w dwojaki sposób: daje możliwość zaangażowania się i spożytkowania 
posiadanych umiejętności, a także poprzez wywierany wpływ, podwładni mogą tak 
kształtować podejmowane decyzje, by odzwierciedlały one także ich własny inte-
res,
jakości podejmowanych decyzji – o ile optymalne będą m.in.: wspólne cele osób 
uczestniczących w procesie podejmowania decyzji, kompleksowy zasób ich wiedzy, 
ułatwiająca komunikację wielkość grupy oraz pewien stopień rozbieżności (aby unik-
nąć niebezpieczeństwa tzw. syndromu grupowego myślenia) i umiejętność dążenia 
do konsensusu i twórczego myślenia,
większej motywacji podwładnych we wdrażaniu decyzji – co jest niejako naturalną 
reakcją jednostek wspierających to, co same zbudowały, wzbudzane jest wówczas 
„poczucie własności” wobec podjętych decyzji, co w konsekwencji redukuje ich 
opór i zapewnia szybsze i sprawniejsze podjęcie działań, 
doskonaleniu podwładnych – przejawia się to we wzroście umiejętności decyzyjnych 
dzięki zespołowemu podejmowaniu decyzji oraz we wzmacnianiu więzi pracowni-
ków z organizacją.18

Dzięki wyzwoleniu poczucia wpływu i sprawstwa, rozwijaniu poczucia wartości 
i kompetencji, dzięki świadomości współzależności i przynależności oraz uzmysłowie-
niu sobie posiadanej wiedzy i czerpania z niej poczucia bezpieczeństwa, biblioteka za-
rządzana w sposób partycypacyjny będzie miała większe szanse na osiągnięcie sukcesu. 

16 J. Penc: Kreowanie zachowań w organizacji, Warszawa 2000, s. 221
17 K. Holloway: The significance of organizational development in academic research libraries, Library 

Trends 2004 Vol.53 nr 1, s. 14-15
18 J. Mączyński: op. cit., s. 50-55
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Badania kultury organizacyjnej przeprowadzone przez autorkę niniejszego referatu 
w wybranych polskich bibliotekach akademickich wskazują, iż w placówkach uczelni 
państwowych niewielkie są szanse na osiągnięcie wymienionych uprzednio korzyści. 

W bibliotekach uczelni państwowych stwierdzono profil kulturowy o cechach duże-
go dystansu władzy, a hierarchiczność ta stwierdzona została przede wszystkim na płasz-
czyźnie dzielenia, a w zasadzie niedzielenia się, władzą z podwładnymi. Ponad 75% ba-
danych pracowników bibliotek uczelni państwowych stwierdziło, że zawsze lub prawie 
zawsze decyzje podejmowane są jednoosobowo przez dyrekcję. Zaledwie 6% badanych 
stwierdziło, że często współuczestniczy w podejmowaniu decyzji, nikt nie wskazał na 
odpowiedź, że dzieje się to zawsze. Dużemu dystansowi władzy wydaje się towarzyszyć 
równie znaczny, aczkolwiek już nie tak duży, dystans emocjonalny pomiędzy pracowni-
kami i dyrekcją. 25% badanych przyznało, że rzadko lub nigdy przedstawia swe zdanie 
zwierzchnikowi, czasami robi to zaś blisko połowa. Blisko 43% przyznało, że istnieje 
dystans pomiędzy dyrekcją a pracownikami i że bibliotekarze nie są wolni od emocjo-
nalnych obaw w kontaktach z przełożonymi. Przejawia się to w formie komunikowania 
się pracowników z dyrekcją, w używaniu tytułów i formalnych zwrotów. Duże przywią-
zanie do autorytetu władzy potwierdza fakt, iż ponad 70% badanych bibliotekarzy wyra-
ziło opinię, iż nikt inny niż dyrektor nie sprawuje kierownictwa w bibliotece. Oznaczać 
to może silną władzę dyrekcji i prawdopodobne udzielanie jej na to legitymizacji przez 
pracowników. 

Odmienne wyniki badań kulturowego wymiaru dystansu władzy uzyskano w biblio-
tekach uczelni prywatnych. Różnica w tym profilu występująca pomiędzy bibliotekami 
uczelni państwowych i prywatnych wynika przede wszystkim ze zdecydowanie więk-
szego udziału pracowników bibliotek prywatnych w procesach decyzyjnych – aż 81% 
bibliotekarzy stwierdziło, że takie sytuacje występują zawsze, często i czasami. Kontak-
ty z przełożonym w bibliotekach uczelni prywatnych są mniej formalne, na brak obaw 
w komunikowaniu się z dyrekcją wskazało 82% badanych, o wiele rzadziej występuje 
również „tytułomania”, a kontakty są bardziej odformalizowane i przyjacielskie. 

Co ciekawe i niezwykle ważne, bibliotekarze wykazują chęć współuczestniczenia 
w procesach decyzyjnych deklarując równościowe orientacje kulturowe. I to zarówno 
pracownicy bibliotek uczelni państwowych: 85% badanych chciałoby pracować w biblio-
tece, gdzie mogliby współuczestniczyć w procesach decyzyjnych, a 81% respondentów 
opowiedziało się za możliwością nieskrępowanego przedstawiania swego zdania prze-
łożonemu. Podobne wyniki uzyskano w badaniu orientacji kulturowych bibliotekarzy 
z uczelni prywatnych: aż 94% respondentów gotowych jest do uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a do chęci śmiałego wyrażania swej opinii przyznało się 88% badanych. 

Wyniki badań wskazują więc, iż nie tak wielka jest siła barier osobowościowych 
i kulturowych w bibliotekach akademickich i że możliwe jest stosowanie w tych placów-
kach elementów uczestniczącego i partycypacyjnego zarządzania. 

W jakim zakresie dzielenie się władzą może zaistnieć w bibliotece akademickiej? 
Wydaje się, iż w bibliotece akademickiej jest miejsce przede wszystkim dla dzielenia 

się władzą z zespołami doradczymi i konsultacyjnymi, a nie do delegowania uprawnień 
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konkretnym osobom. Czasy samotnych i indywidualnych twórców – jak np. A. Einstein, 
K. Estreicher – minęły, dziś sukcesy osiągają przede wszystkim współpracujące zespoły, 
które oprócz logicznej dedukcji posługują się także metodami kreatywnego myślenia. 

Niewątpliwie partycypacja w bibliotece akademickiej odbywać się może w procesach 
konsultacyjnych i doradczych oraz przebiegać w ponadstrukturalnych zespołach proble-
mowych, komisjach i grupach. W skład takich jednostek organizacyjnych o charakterze 
stałym bądź czasowym, powinni wówczas wchodzić przedstawiciele różnych agend bi-
bliotecznych i tym samym nosiciele różnych postaw i punktów widzenia. Ważne od stro-
ny efektywnej i sprawnej organizacji pracy jest wówczas dokładne określenie zakresu 
działalności takich zespołów: granic kompetencyjnych, czasowych oraz merytorycznej 
sfery działań. Zespołom takim można by powierzać analizę i rozwiązywanie różnorod-
nych problemów, zarówno o cechach krótko- jaki i długodystansowych np.: planowania 
kariery i doskonalenia zawodowego pracowników, budowania strategicznych wizji bi-
blioteki za 5, 10 i 15 lat, planowania i przeprowadzania działań marketingowych, tworze-
nia wytycznych dotyczących modernizacji biblioteki (stosowania technologii, wprowa-
dzania nowych usług, rozwiązywania konkretnych problemów), monitoringu otoczenia 
i badań użytkowników, budowania trwałych relacji z macierzystą uczelnią oraz nawiązy-
wania i utrzymywania kontaktów z innymi placówkami bibliotecznymi, informacyjnymi 
i naukowymi. Cenna może być czasowa partycypacja w rozwiązywaniu bieżących prob-
lemów codziennej działalności np.: opracowania skutecznych metod ściągania książek 
od pracowników uczelni, zmniejszenia liczby kradzieży lub niszczenia książek, szukania 
sponsorów, wydłużania godzin otwarcia placówki w okresie przygotowań do sesji itp. 

Warto zauważyć, iż w organizacji można mieć do czynienia z partycypacją rzeczywi-
stą, polegającą na realnej możliwości wywierania wpływu na podejmowane decyzje oraz 
z partycypacją postrzeganą odnoszącą się do percepcji (odczuć) pracownika na temat 
wywieranego przez niego wpływu w tym procesie. Często dla osiągnięcia wymienionych 
uprzednio korzyści wystarczy partycypacja postrzegana i sprawowanie władzy wg zasa-
dy: Wy tu sobie partycypujcie – ja i tak zrobię to, co ja uważam za słuszne. Jest to jednak 
sukces połowiczny i ostatecznie krótkotrwały i przywódcy współczesnych bibliotek po-
winni dążyć przede wszystkim do partycypacji rzeczywistej. 

Literatura z zakresu zarządzania organizacjami komercyjnymi dostarcza wiele prak-
tycznych wskazówek do zastosowania w zarządzaniu partycypacyjnym, które z powo-
dzeniem zaimplementować można do działalności biblioteczno-informacyjnej. I choć 
jest to złożone i miejscami bardzo trudne przedsięwzięcie, mam nadzieję, iż mój „pod-
władny” i „pracowniczy” głos zachęci Państwa do bliższego zainteresowania się tym 
zagadnieniem, i być może zainspiruje do bardziej konkretnych działań w tej dziedzinie. 
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Empowerment and partnership –  
is it possible in the academic library?

The paper presents the idea of empowerment and partnership in the academic library. 
Some differences between classical and empowerment management and a few most im-
portant features of leadership are also pointed out in the study. Difficulties as well as 
benefits of participation in academic library are shown in the second part of the paper. 
The are many areas in the academic library where empowerment and partnership could 
be successfully implemented in management process. 
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Współczesne metody zarządzania a struktury 
organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Wdrażanie w bibliotekach nowoczesnych technologii teleinformatycznych, implemento-
wanie zintegrowanych komputerowych systemów bibliotecznych w postaci programów do 
zarządzania zbiorami i dystrybucją informacji oraz tworzenie bibliotek cyfrowych, jako 
kontynuacja procesów komputeryzacji bibliotek, pociąga za sobą konieczność wprowa-
dzenia zmian organizacyjnych. 
Instytucja non-profit, a w tym wypadku biblioteka, potrzebuje jednego sprawnego syste-
mu zarządzania, który musi być kompleksowy ale na tyle elastyczny, aby mógł współ-
pracować z systemami zarządzania nie tylko zasobami ludzkimi, ale także finansami, in-
formacją oraz wiedzą. Rozwój bibliotek akademickich determinuje wprowadzanie zmian 
w organizacji pracy w poszczególnych oddziałach bibliotek uczelni szkół wyższych. 
W czasach nowoczesnych teorii zarządzania zhierarchizowane, tradycyjne struktury or-
ganizacyjne stają się nieefektywne. 
W artykule przedstawiono współczesne sposoby zarządzania i organizacji bibliotek, pole-
gające na pracy zespołowej i rotacji pracowników, niskiej formalizacji i centralizacji oraz 
współpracy zespołów, których celem jest usprawnienie dostępu do wiedzy i informacji.

Metody zarządzania jakością wdrażane w bibliotekach
W ostatnich latach, w związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinforma-

tycznych i żywiołowo rozwijającymi się metodami dystrybucji informacji, wystąpiła ko-
nieczność usprawnienia działalności wielu organizacji, w tym także bibliotek.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia odbyło się kilka konferencji związanych 
z problemami zarządzania, jakością usług oraz systemami pracy bibliotek. Temato-
wi temu poświęcono także wiele wystąpień i opracowań. W roku 1997 na seminarium 
w Gdańsku, które dotyczyło organizacji i zarządzania biblioteką w aspekcie automaty-
zacji, referaty dotyczące tych zagadnień zaprezentowały: E.B. Zybert1 oraz M. Cichy2. 
Rok później na konferencji w Krakowie, na temat wdrażania nowoczesnych technik 

1 E. B. Zybert: Nowe tendencje w zakresie organizacji i zarządzania bibliotekami. W: Organizacja i za-
rządzanie biblioteką w aspekcie automatyzacji. Problemy i perspektywy. Materiały z ogólnopolskiego 
seminarium, Gdańsk, 8-9 grudnia 1997 r. Warszawa 1998, s. 26-38

2 M. Cichy: Rozwój nowych mediów i technik informacyjnych. Zmiany w organizacji i zarządzaniu. 
W: op. cit., s. 75-93
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zarządzania w instytucjach non-profit, interesujące wystąpienia związane z tą tematyką 
przedstawili: L. Derfert-Wolf3, B. Feret i E. Dobrzyńska-Lankosz4. Głównym celem tych 
konferencji było omówienie i przybliżenie zasad nowoczesnych metod zarządzania orga-
nizacjami oraz wymiana doświadczeń kadry zarządzającej bibliotekami akademickimi.

Mimo, że problematyka ta nie jest obca współczesnemu bibliotekarstwu, nadal ist-
nieje ogromna potrzeba doskonalenia w tym zakresie, ponieważ jak pisze prof. J. Wojcie-
chowski: żeby w tym zawodzie funkcjonować skutecznie, oprócz niezbędnej wiedzy me-
rytorycznej, trzeba jeszcze wiedzieć jak kierować i organizować, a także – jak dać sobą 
kierować i jak produktywnie przystosować się do organizacyjnych struktur5. Dlatego tak 
ważna jest wiedza o stosowaniu skutecznych metod i technik zarządzania, która z powo-
dzeniem jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach koncentrujących się na podnosze-
niu jakości swoich usług. Podstawą prawidłowego posługiwania się tą wiedzą jest precy-
zyjne rozróżnienie pojęć: metody zarządzania oraz techniki zarządzania. Przez metody 
zarządzania wg Leksykonu Biznesu rozumiane są zespoły czynności i środków zalecane 
przez naukę i stosowane przez menadżerów dla podnoszenia skuteczności zarządzania 
z punktu widzenia realizacji jego celów i funkcji. Metody zarządzania tworzy się przez 
dobór właściwych metod planistycznych, organizacyjnych, motywacyjnych i kontrolnych, 
tak aby stanowiły komplementarną całość6. Techniki zarządzania to procedury i instru-
menty służące do rozwiązywania konkretnych problemów zarządzania7. 

Współczesne metody zarządzania zostały już niejednokrotnie omówione w literatu-
rze z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wśród metod zarządzania 
wyróżnia się tzw. metody „miękkie”, to znaczy takie, w których wprowadzane zmia-
ny odbywają się w sposób ewolucyjny, stopniowy, przy ciągłym doskonaleniu proce-
dur świadczonych usług, np. TQM (Total Quality Management) i benchmarking oraz 
na metody „twarde”, w których zmiany przeprowadzane są w sposób rewolucyjny, np. 
w metodzie reengineeringu. 

Zarządzanie przez jakość jest najczęściej opisywanym i rozpowszechnionym tren-
dem w teorii i praktyce zarządzania. Wysoka jakość świadczonych usług, rozumiana 
jako, – zespół właściwości i cech, które wpływają na zdolność wyrobu lub usług (...) 
do zaspokajania stwierdzonych lub przypuszczalnych potrzeb8 jest nadrzędnym celem 
i zadaniem bibliotek. Koncepcja, która spełnia powyższe oczekiwania to TQM – Zarzą-
dzanie Poprzez Jakość. Filozofii TQM poświecono wiele opracowań, w szczególności 
z dziedziny współczesnych teorii zarządzania, jednak w polskim bibliotekoznawstwie 
i informacji naukowej została kompleksowo przedstawiona dopiero w 2000 roku, w roz-

3 L. Derfert-Wolf, T. Skibicka: Praktyczne zastosowanie TQM w zarządzaniu biblioteką. W: Wdrażanie no-
woczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademi-
ckiej. Materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998). Kraków 1998, s. 37-54

4 B. Feret, E. Dobrzyńska-Lankosz, Nowoczesne techniki zarządzania-teoria a praktyka. W: op. cit., s. 55-66
5 J. Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1997, s. 13
6 J. Penc: Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Warszawa 1997, s. 254
7 J. Penc: op. cit., s. 449
8 Informacja i dokumentacja. Terminologia. Warszawa 2005 (Polska Norma/Polski Komitet Normalizacyj-

ny; PN-ISO 5127: 2005)
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prawie habilitacyjnej Ewy Głowackiej9. We wspomnianej monografii zaprezentowane 
zostały m. in. główne założenia, poglądy autorytetów w tej dziedzinie oraz rozwój idei 
TQM w latach 80 i 90. Scharakteryzowane zostały także podstawowe narzędzia koncep-
cji kompleksowego zarządzania jakością oraz modele implementacji TQM w systemach 
biblioteczno-informacyjnych w Polsce i na świecie. 

Założenia, które należy przyjąć przy wprowadzaniu filozofii TQM zostały zebrane 
w czternastu tezach sformułowanych przez jednego z głównych autorów koncepcji TQM, 
W. E. Deminga10. Autorka wspomnianej pracy implementuje na potrzeby zarządzania bi-
bliotekami zasady strategii kompleksowego zarządzania jakością, co w skróconej formie 
można przedstawić jako: 

określenie misji biblioteki w postaci ciągłego doskonalenia obsługi użytkowników,
usprawnienie działań służących podnoszeniu jakości, jak również mierzenie jej po-
ziomu,
wdrożenie stałej kontroli procesów przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne, 
przy wyborze ofert dostawców usług, kierowanie się zasadą wyboru oferty najlep-
szej, a nie najtańszej,
permanentne badanie potrzeb użytkowników,
stałe cykle szkolenia pracowników w zakresie procedur TQM,
szkolenie kadry kierowniczej w celu sprawnego rozwiązywania problemów,
wypracowanie wśród pracowników przekonania, że potrafią pracować efektywnie,
zniesienie barier pomiędzy poszczególnymi działami i użytkownikami biblioteki,
wyeliminowanie norm przeznaczonych na wykonanie danej czynności,
zlikwidowanie ilościowych przydziałów czynności,
wprowadzenie odpowiednich standardów warunków pracy,
stałe cykle szkoleń dla pracowników w zakresie podnoszenia umiejętności zawodo-
wych,
informowanie otoczenia biblioteki o wprowadzaniu nowych zasad zarządzania zbio-
rami i usługami. 

Przenosząc wymienione zasady na grunt praktycznej działalności bibliotek, zdecy-
dowanie na plan pierwszy wysuwa się zasada dobrej jakości usług bibliotecznych. Aby 
sprostać temu zadaniu należy koniecznie zdefiniować krąg odbiorców usług oraz ich 
rzeczywiste potrzeby i oczekiwania. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia systema-
tycznych badań wśród użytkowników, dotyczących satysfakcji z oferowanych usług. 

Następną zasadą jest wprowadzenie zespołów zadaniowych do hierarchicznej struk-
tury organizacyjnej bibliotek. Praca w zespołach, obok rozwiązywania bieżących prob-
lemów, służy podnoszeniu współodpowiedzialności za jakość świadczonych usług oraz 
daje możliwość poznania przez członków zespołu zasad funkcjonowania biblioteki 
w różnych obszarach działalności. Takie działania pośrednio wymuszają konieczność 

9 E. Głowacka: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie 
i informacji naukowej, Toruń 2000

10 W. E. Deming: Out of the crisis, Cambridge 1986Cambridge 1986
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ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przez co koniecznym sta-
je się ciągłe dokształcanie całego personelu biblioteki. Wdrażanie filozofii TQM jest pro-
cesem długotrwałym i złożonym, wymagającym zaangażowania wszystkich pracowni-
ków bez względu na ich miejsce w systemie. Zadaniem kadry zarządzającej jest bieżące 
informowanie pracowników o postępach prac nad projektem implementacji zasad TQM 
oraz systematyczne doskonalenie procesów i metod pracy. Spostrzeżenia te, są często cy-
towane w opracowaniach dotyczących wprowadzenia TQM w bibliotekach naukowych 
szkół wyższych.

W kręgu krajowych bibliotek akademickich w 1998 roku powstał projekt, finanso-
wany w ramach programu TEMPUS, dotyczący przygotowania do wprowadzenia zasad 
TQM w działalności trzech bibliotek politechnicznych i jednej uniwersyteckiej (ATR 
w Bydgoszczy, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz 
Uniwersytetu Szczecińskiego). Zasadniczy cel tego projektu zdefiniowano jako ”Przygo-
towanie polskich bibliotek uczestniczących w Projekcie do wdrożenia technik TQM, we 
współpracy z bibliotekami krajów UE”11. We wrześniu 2000 roku w Bydgoszczy-Gnie-
wie odbyła się międzynarodowa konferencja ”Zarządzanie przez jakość w bibliotece 
akademickiej”12, która została zorganizowana w ramach wspomnianego projektu TEM-
PUS. Celem konferencji było rozpropagowanie osiągnięć zdobytych w ramach realiza-
cji projektu, a także prezentacja etapów wdrażanej filozofii zarządzania w bibliotekach 
akademickich. Biblioteki uczelni wyższych, które uczestniczyły w projekcie uznały za 
zasadne wdrażanie zasad TQM.

Główne zasady zarządzania jakością wyznaczają wytyczne systemu zarządzania ja-
kością wg normy PN-ISO 9001. Zgodnie z normą, zakres certyfikacji bibliotek może 
obejmować np. „Gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, zbiorów multimedial-
nych oraz udzielanie informacji”. Każda instytucja dążąca do uzyskania certyfikatu ISO 
9001 powinna spełnić następujące warunki:

zidentyfikować procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowa-
nie w organizacji,
określić sekwencje tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie,
określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebie-
gu, jak i nadzorowania tych procesów,
zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu 
i monitorowania tych procesów,
monitorować, mierzyć i analizować te procesy, 
wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego do-
skonalenia tych procesów13. 

11 Projekt TEMPUS JEP UM 13242-98
12 L. Derfert-Wolf: Konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej“. W: Międzynarodo-

wa konferencja ”Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej” [online]. Warszawa 2000 [dostęp 
28.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/intro_pl.html

13 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania. Warszawa 2001 (Polska Norma/Polski Komitet Normaliza-
cyjny; PN-EN ISO 9001)
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Aplikacja normy ISO 9001 przynosi organizacji wymierne korzyści w postaci 
uporządkowanych i opisanych procesów i procedur, ułatwiając pracownikom wyko-
nywanie czynności zawodowych. Etap formułowania procedur pozwala kadrze za-
rządzającej zweryfikować i wyeliminować szereg czynności, które są zbędne i nie 
przyczyniają się do poprawy jakości usług lub są powtarzane na kilku stanowiskach. 
Wprowadza także określony porządek oraz pozwala utrzymywać i kontrolować wy-
soką jakość usług. 

Pierwszą biblioteką w kraju, która w 1999 roku wdrożyła System Zarządzania Jakoś-
cią była Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Zakres certyfikacji 
obejmował: zakup zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych oraz udostępniania 
publikacji (zbiorów) związanych z procesem kształcenia14. System Zarządzania Jakością 
zgodny z normą ISO 9001 wdrożyły również Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Lublinie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu. 
Dwie ostatnie biblioteki nie należą do grona bibliotek szkół wyższych, ale w swoich 
środowiskach pełnią również funkcje naukowe. Jako przykład podejmowania przez te 
placówki działalności naukowej, można przytoczyć w tym miejscu jeden z zapisów mi-
sji Książnicy Kopernikańskiej który sformułowano następująco: ”Badania naukowe ze 
szczególnym uwzględnieniem proweniencji kolekcji zabytkowych”15. 

Określenie misji i planowanie strategii rozwoju organizacji, to główne elementy za-
rządzania strategicznego. Łączy się ono i ma wiele wspólnego z metodami zarządzania 
przez jakość, zarówno z TQM, jak i normą ISO 9001. W literaturze z dziedziny zarządza-
nia przytacza się wiele definicji tej metody. W tym opracowaniu odwołuję się do definicji 
L. Derfert-Wolf zamieszczonej w artykule Planowanie strategiczne w bibliotece akade-
mickiej. Według autorki, zarządzanie strategiczne to kierowanie rozwojem w wieloletnim 
okresie czasu, jest procesem planowania, podejmowania decyzji, realizacji zadań i kon-
troli, który obejmuje ponadto działania polityczne i administracyjne16. Nieodzownym 
elementem tej metody zarządzania jest planowanie strategiczne, czyli proces wyznacza-
nia celów i kierunków rozwoju oraz zdefiniowania metod i środków koniecznych do ich 
realizacji. Jednym z narzędzi planowania strategicznego jest analiza SWOT – analiza 
silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń. Wytyczne do przeprowadzenia 
takiej analizy zamieszczone zostały w artykule B. Fereta i E. Dobrzyńskiej-Lankosz17. 
Wynikiem tak przeprowadzonej analizy SWOT jest ocena bieżącego stanu organizacji 
oraz wypracowanie kierunków rozwoju. Następnym etapem, po przeanalizowaniu kon-
14 E. Edelman, E. Karadysz: Udział Biblioteki Głównej w otrzymaniu certyfikatu ISO 9001 przez Wyższą 

Szkołę Morską w Szczecinie. W: Międzynarodowa konferencja ”Zarządzanie przez jakość w bibliotece 
akademickiej” [online]. Warszawa 2000 [dostęp 28.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.
pl/matkonf/atr/edelman.html 

15 T. E. Szymorowska: Strategia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 
W: Ogólnopolska Konferencja: Od strategii organizacji do polityki jakości-etapy wdrażania ISO 9001, 
Toruń, 17-18 czerwca 2004 [online] [dostęp 30.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www2.ksiaznica.
torun.pl/odstrat/szymorowska.html 

16 L. Derfert-Wolf: Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej. W: Zarządzanie strategiczne i mar-
ketingowe w bibliotekach, pod red. M. Nowaka, P. Pioterka, J. Przybysz, Poznań 2004, s. 51

17 B. Feret, E. Dobrzyńska-Lankosz: op. cit., s. 59-62
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dycji organizacji, jest sformułowanie misji i wizji. Misja spełnia funkcję informacyjną 
zarówno dla pracowników biblioteki, jak i użytkowników – w bardzo ogólny sposób wy-
jaśnia cel istnienia biblioteki, kluczowe znaczenie usług bibliotecznych i rolę jaką biblio-
teka spełnia w otoczeniu18. Upublicznianie misji biblioteki na stronach www bibliotek 
staje się coraz bardziej powszechne, szczególnie wśród bibliotek niepublicznych szkół 
wyższych. Do rzadkości należy umieszczanie takich informacji przez biblioteki szkół 
wyższych publicznych. Przykładem upowszechniania misji biblioteki uniwersyteckiej 
może być formuła dostępna na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu:
http://www.bu.uni.wroc.pl/obuwr/misja.html. Równolegle ze sformułowaniem misji ko-
nieczne jest określenie wizji, czyli przedstawienie wizerunku biblioteki przyszłości, kie-
runków jej rozwoju, miejsca w środowisku. Kolejnym etapem jest opracowanie planu 
strategicznego i wyznaczenie głównych i szczegółowych celów działania. Plan rozwoju 
biblioteki powinien być zgodny z planem rozwoju uczelni i uzyskać akceptację jej władz. 
Bez akceptacji władz uczelni szczegółowe cele w postaci inwestycji czy modernizacji, 
mogły by okazać się niemożliwe do zrealizowania. Na podstawie tak przygotowanego 
dokumentu można podjąć działania dotyczące opracowania harmonogramu wykonania 
zadań, w którym powinny być zawarte: wyszczególnione zadania z terminami ich wyko-
nania, źródła finansowania zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Ostatni 
etap to kontrola realizacji zadań oraz ocena osiągniętych wyników. Ważnym elementem 
oceny jest opinia użytkowników o funkcjonowaniu biblioteki. Podstawową korzyścią ze 
stosowania planowania strategicznego jest wskazanie i uzasadnienie potrzeby stałego 
zbierania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i do wszel-
kiego planowania w zarządzaniu19. 

Podsumowując: zasady zarządzania strategicznego preferują umiejętności kierowa-
nia organizacją, z czego wynikają umiejętności w podejmowaniu decyzji, planowaniu, 
realizacji zadań i ich kontroli. Jednym z celów tej metody jest również upowszechnianie 
osiągnięć poprzez informację, propagowaną w ramach zespołu, a także upowszechnianą 
wśród użytkowników. 

Nieco odmienna strategia preferowana jest przez benchmarking – metodę zarządzania 
polegającą na wykorzystaniu doświadczeń liderów w danej dziedzinie w procesie dosko-
nalenia systemów zarządzania i jakości świadczonych usług. Większość autorów określa 
benchmarking jako ciągły i systematyczny proces lub metodę porównywania i mierzenia, 
konfrontowania, poszukiwania i identyfikowania20. Jego istotą nie jest kopiowanie goto-
wych wzorców, lecz poszukiwanie sposobów dochodzenia do najefektywniejszych roz-
wiązań. Przedmiotem porównania i szukania wzorców może być cała organizacja, w tym 
wypadku biblioteka, jak i poszczególne jej struktury organizacyjne, np. oddziały, a także 
wybrane sposoby świadczenia usług, np. informacyjnych. O metodologii benchmarkingu 
pisze m. in. M. Huczek w artykule „Benchmarking jako metoda poprawy efektywności 

18 L. Derfert-Wolf: Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej Bibliotekarz 2003, nr 12, s. 11
19 B. Leitner-Zemanek: Planowanie strategiczne w bibliotece uczelnianej, Przegląd Biblioteczny 1995 R. 63 

z. 1, s. 69
20 W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk: Metody projektowania systemów zarządzania, Warszawa 2004, s. 173
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zarządzania biblioteką”21 oraz E. Głowacka w cytowanej już rozprawie „Studium kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM)...”.22 

Sposobami poszukiwania wzorców może być m. in. wymiana doświadczeń w ramach 
współpracy bibliotek i korzystanie z oryginalnych rozwiązań organizacyjnych, programy 
badawcze, konferencje naukowe i publikacje naukowe.

Zaprezentowane metody różniące się sposobami doskonalenia i poprawy jakości za-
rządzania, mają jednak wspólne cele:

spełnianie oczekiwań użytkownika w zakresie oferowanych usług,
systematyczną kontrolę jakości oferowanych usług,
bezbłędne wykonywanie powierzonych zadań,
eliminowanie zbędnych czynności,
zaangażowanie całego personelu w poprawę jakości usług,
systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
przejęcie odpowiedzialności przez kadrę kierowniczą za usprawnianie produktów i usług. 

Przedstawione metody zarządzania: TQM, system zarządzania jakością wg Normy 
ISO 9001, zarządzanie strategiczne i benchmarking, należą do najczęściej stosowanych 
w bibliotekach. Potwierdzają to badania przeprowadzone w latach 2003-2004 wśród róż-
nych rodzajów bibliotek w Polsce23. Poza tymi metodami, są wykorzystywane lub pro-
pagowane metody: Delficka24, zarządzanie marketingowe25, lean management26, których 
skuteczność, poza jednostkowymi publikacjami nie została kompleksowo zbadana.

Struktury organizacyjne w bibliotekach akademickich
Modernizacja stylu zarządzania biblioteką to także zmiana jej struktur organizacyj-

nych, czyli całokształtu elementów danej organizacji powiązanych ze sobą na zasadzie 
współprzyczynienia się części do prowadzenia całości, a więc w taki sposób, aby osiąga-
ne były zamierzone cele i każda z części w możliwie maksymalnym stopniu uczestniczyła 
w ich realizacji(...)27. Prawidłowo zbudowana struktura organizacyjna stanowi o sukce-
sie podmiotu: firmy, instytucji. Powinna być ona dostosowana do specyfiki organizacji 
21 M. Huczak: Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką, Biuletyn EBIB [on-

line] 2002 nr 3 [dostęp 28.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.php 
22 E. Głowacka: op. cit.
23 M. Wojciechowska: Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania w pracy bibliotek 

[online] [dostęp 28.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.biblioteka.dswe.pl/fileadmin/user_uplo-
ad/biblioteka/doc/Konferencja_2005/Wykorzystanie_nowoczesnych_metod_zarz_dzania.htm 

24 B. Feret, M. Marcinek: Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę 
delficką, Biuletyn EBIB [online] 2000 nr 1 [dostęp 26.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.
wroc.pl/biuletyn/ebib09/feret.html Zob. też: B. Feret, M. Marcinek, Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy 
akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką - kontynuacja, Biuletyn EBIB 2005 nr 7 [dostęp 
26.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/68/feret_marcinek.php 

25 J. Sójka: Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Poznań 1994. Zob. też: J. Wojciechowski: Mar-
keting w bibliotece, Warszawa 1993

26 M. Nowak: Lean management – nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek, Biblioteka 
2005 nr 9 (18), s. 75-94

27 J. Penc: Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Warszawa 1997, s. 425
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oraz rodzaju świadczonych usług. Każda organizacja może posiadać struktury formalne 
i nieformalne. Struktury formalne określa schemat, natomiast opisy czynności i proce-
dury postępowania znajdują swe miejsce w regulaminach organizacyjnych. Struktury 
nieformalne to luźne kontakty i powiązania poszczególnych członków organizacji. Obie 
te struktury powinny się wzajemnie wspomagać i maksymalizować zdolności do zmian 
i rozwoju. Brak zmian i mała elastyczność w strukturach organizacji hamuje jej rozwój.

Według zapisu nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”28, W uczelni dzia-
ła system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację 
i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzysta-
nia z niego przez osoby nie będące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, 
określa statut.

Statutowymi zadaniami każdej biblioteki akademickiej jest gromadzenie, opracowa-
nie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zgodnie z kierunkami kształcenia i po-
trzebami środowiska naukowego, w którym działa. Ponadto, obok zadań usługowych 
przed bibliotekami stawia się zadania dydaktyczne oraz naukowe.

Struktury organizacyjne bibliotek naukowych od wielu lat wynikały przede wszyst-
kim z ich podstawowych funkcji: obsługi zbiorów i obsługi użytkowników. Układ usta-
lony według schematu ministerialnego29 z 1961 r., typowo funkcjonalny, z większymi 
lub mniejszymi zmianami, przetrwał w bibliotekach głównych szkół wyższych do dnia 
dzisiejszego. Warunkowała to specyfika uczelni i biblioteki, tradycja oraz charakter 
i wielkość zbiorów.

Zmianom w organizacji bibliotek poświęcone było wystąpienie W. Dziadkiewicz30, 
na konferencji w Krakowie w 2001 roku. Przedmiotem porównań i analiz przeprowadzo-
nych przez autorkę była struktura bibliotek głównych, a nie całych systemów bibliotecz-
no-informacyjnych, w skład których wchodzą biblioteki specjalistyczne. Autorka zwró-
ciła uwagę na zmiany jakie zaszły od czasu wprowadzenia wspomnianego zarządzenia, 
zaznaczając, że nie były to zmiany rewolucyjne. Większość bibliotek uzupełniła trady-
cyjne struktury organizacyjne o sekcje ds. komputeryzacji, niektóre biblioteki wprowa-
dziły także stanowiska bibliotekarzy systemowych. 

Zmiany zachodzące w bibliotekach na przestrzeni lat 1961-2000, bardziej dokony-
wały się z powodu komputeryzacji bibliotek, niż innowacji natury jakościowej związanej 
z poprawą jakości usług. 

Mniej uwagi w opracowaniach dotyczących struktury organizacyjnej poświęca się 
bibliotekom specjalistycznym. Bardzo różnie kształtuje się ich powiązanie strukturalne 
z biblioteką główną. Autonomiczne uwarunkowania organizacji wydziałów w poszcze-
gólnych uczelniach, również bibliotece nadają określoną odrębność. Najczęściej jest to 
odrębność finansowa i kadrowa. Biblioteka główna staje się w takich warunkach jednost-
28 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”. DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365, art. 88
29 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego za dnia 20 stycznia 1964 roku (DP-III-7/2/64) w sprawie 

zatwierdzania struktury organizacyjnej bibliotek głównych szkół wyższych, podległych Ministrowi Szkol-
nictwa Wyższego. Dz. Urz. Min. Szk. Wyż. Nr 1 poz. 6

30 W. Dziadkiewicz: Struktury organizacyjne bibliotek akademickich-odbiciem zmian. W: Badania porównaw-
cze polskich bibliotek naukowych. Materiały z konferencji 19-21 września 2001, Kraków 2001. s. 141-155
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ką merytoryczną i szkoleniową w odniesieniu do bibliotek specjalistycznych. W mniej-
szych ośrodkach naukowych o scentralizowanej gospodarce finansowej, biblioteki wy-
działów, instytutów lub katedr łączą z biblioteką główną więzy organizacyjne, finansowe 
i kadrowe. W ostatnich latach coraz wyraźniej zaznacza się konieczność łączenia małych 
bibliotek specjalistycznych, w większe jednostki umożliwiające ekonomiczne zarządza-
nie kadrą, zbiorami i usługami. 

O potrzebie scalania małych bibliotek i powoływaniu bibliotek wydziałowych lub 
nawet jednej megabiblioteki, obsługującej wszystkie wydziały danej uczelni pisze 
J. Wojciechowski31 w artykule poświęconym możliwym zmianom organizacyjnym w bi-
bliotekach akademickich. 

Wdrażanie nowoczesnych struktur oraz zainteresowanie nowymi, efektywnymi me-
todami zarządzania systemami biblioteczo-informacyjnymi wynika ze zmiany funkcji 
biblioteki oraz rosnących trudności finansowych. Koniecznością staje się nowe spojrze-
nie na organizację pracy, dobór kadry i jej skuteczność w realizacji usług na rzecz czy-
telników.

Zmiany strukturalne i organizacyjne w bibliotekach akademickich 
– badania ankietowe

W celu uzupełnienia stanu wiedzy dotyczącej zmian organizacyjnych oraz nowoczes-
nych metod zarządzania i efektów uzyskanych w wyniku ich wdrażania, wśród bibliotek 
szkół wyższych państwowych, przeprowadzono ankietę na temat „Zmian organizacyj-
nych w bibliotekach akademickich”. Ankietę rozesłano w maju 2006 r. do 50 bibliotek. 
Odpowiedzi udzieliły 23 biblioteki z różnych ośrodków akademickich: 10 uniwersyte-
ckich, 6 politechnicznych, 4 ekonomicznych, 2 medycznych i 1 rolniczej. Biorąc pod 
uwagę liczność ankietowanej grupy, nie jest ona zadawalająca, ale mieści się w normach 
przyjętych w badaniach ankietowych. Ankieta zawierała 8 pytań, każde pytanie obok 
skategoryzowanej części dotyczącej odpowiedzi (tak, nie), zawierało drugą cześć, gdzie 
respondent mógł uzasadnić i skomentować swą odpowiedź. 

Na pierwsze pytanie: „Czy w Państwa Bibliotece w ciągu ostatnich sześciu lat wpro-
wadzono zmiany w strukturach organizacyjnych?”, 11 bibliotek odpowiedziało – tak, 
12 bibliotek odpowiedziało – nie. Zakres tych zmian był różny, głównie wskazywano na 
łączenie oddziałów w celu tworzenia dużych jednostek. 

Dla przykładu, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego połączono Oddział Opra-
cowania Książek Nowych i Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów, tworząc Od-
dział Opracowania Zbiorów. Wskazywano również na zmiany w strukturze wewnętrznej 
oddziałów, jak to miało miejsce w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej, gdzie w ra-
mach Oddziału Systemów Informacyjnych powołano zadaniowy Zespół ds. Digitalizacji 
Zbiorów.

31 J. Wojciechowski: Biblioteka akademicka: możliwe zmiany organizacji. W: Stan i potrzeby polskich bi-
bliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań, 13-15.11.2002. Poznań 
2002, s. 36-37
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Innym przykładem wprowadzania zmian organizacyjnych jest Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, której zmiany w strukturze są konsekwencją powołania 
w 2001 r. Uniwersytetu. W ich wyniku połączono oddziały gromadzenia, opracowania 
formalnego i opracowania rzeczowego bibliotek. W tej Bibliotece trwają także prace nad 
utworzeniem jednej wypożyczalni. 

Także Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu w drodze zmian organizacyjnych wyod-
rębniła dwa odziały: Oddział Udostępniania i Magazynów oraz Oddział Kolekcji Otwar-
tych i Czytelni. Ponadto w bibliotece utworzono stanowisko ds. dokumentów elektro-
nicznych oraz pracownię digitalizacji. 

W strukturze organizacyjnej zamierza również wprowadzić zmiany Biblioteka Głów-
na Uniwersytetu Opolskiego. Samodzielne dotąd oddziały: Wypożyczalnia, Czytelnia 
oraz Oddział Magazynowania i Konserwacji Zbiorów planuje się połączyć w jeden Od-
dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów

Wymienione przykłady świadczą o ciągłych zmianach i wprowadzanych przekształ-
ceniach w strukturach organizacyjnych bibliotek akademickich.

Biblioteki, które brały udział w ankiecie potwierdzają, że przyczyną dynamiki prze-
kształceń jest dążenie do podniesienia poziomu usług oferowanych przez biblioteki, za-
spokojenie potrzeb użytkowników związanych z dostępem do elektronicznych baz da-
nych oraz ochrona zbiorów poprzez tworzenie kolekcji zbiorów zdigitalizowanych.

Dwa następne pytania dotyczyły wdrożonych komputerowych systemów do obsługi 
bibliotek i ich wpływu na zmiany struktur organizacyjnych. Biblioteki, które uczestni-
czyły w badaniach, w ostatnim czasie nie wprowadzały żadnych ważnych zmian w struk-
turach organizacyjnych w związku z implementacją komputerowych programów do ob-
sługi biblioteki. Większość bibliotek podejmuje działania organizacyjne i wprowadza 
zmiany w obrębie struktury, przed wdrożeniem zintegrowanych systemów komputero-
wych. Zagadnienia te już dawno były przedmiotem dyskusji, m. in. poruszała ten temat 
D. Konieczna32 na konferencji w Toruniu w 1995 roku. 

Na kolejne pytanie: „Czy w Państwa Bibliotece została powołana specjalna komór-
ka organizacyjna ds. zakupu i udostępniania książek w wersji elektronicznej?”, oprócz 
jednej biblioteki gdzie wyodrębniono stanowisko specjalisty ds. zasobów elektronicz-
nych w Ośrodku Informacji Naukowej, podległe merytorycznie Oddziałowi Czasopism, 
w pozostałych 22 bibliotekach nie wprowadzono takich zmian. W większości bibliotek 
obowiązki dotyczące zakupu i udostępniania książek w wersji elektronicznej powierzane 
są różnym komórkom organizacyjnym. Potwierdza to wypowiedź U. A. Wojtasik na se-
minarium we Wrocławiu nt. „Gromadzenie zbiorów – sztuka wyboru”. Interesujące jest, 
że w bibliotekach w Polsce organizowaniem dostępu do książek elektronicznych zajmu-
ją się różne jednostki organizacyjne. Dla przykładu, za bazę Safari w Bibliotece Głów-
nej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest odpowiedzialny Oddział Informacji 
Naukowej, a w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej – Oddział Gromadzenia 

32 D. Konieczna: Organizacja pracy bibliotek akademickich w aspekcie automatyzacji działalności biblio-
tecznej i potrzeb użytkowników. W: Rola i funkcje nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materiały z kon-
ferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995 r. Toruń 1996, s. 153-165
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Druków Zwartych. Serwis Knovel w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej jest 
prowadzony przez Oddział Czasopism33. 

Następne pytanie dotyczyło funkcjonowania w strukturze systemu biblioteczno-in-
formacyjnego stanowiska bibliotekarza systemowego34, czyli osoby odpowiedzialnej 
za zarządzanie bibliotecznym systemem komputerowym. Piętnaście bibliotek potwier-
dziło powołanie stanowiska bibliotekarza systemowego, przy czym jego usytuowanie 
w strukturze organizacyjnej jest zróżnicowane: od funkcji wicedyrektora, który sprawu-
je obowiązki bibliotekarza systemowego, do samodzielnego stanowiska podległego np. 
kierownikowi Oddziału Opracowania Zbiorów lub kierownikowi Oddziału Opracowania 
Książek i Zbiorów Specjalnych. Bibliotekarzem systemowym w jednej z bibliotek jest 
np. kierownik Oddziału Systemów Informacyjnych. Zakres obowiązków bibliotekarzy 
systemowych jest porównywalny. Dotyczy głównie zapewniania prawidłowego funkcjo-
nowania zintegrowanego komputerowego systemu do obsługi procesów bibliotecznych, 
przyjmowania uwag od użytkowników systemu oraz udzielania informacji o wprowa-
dzanych zmianach. Do obowiązków bibliotekarzy systemowych należy także szkolenie 
bibliotekarzy i organizowanie szkoleń dla użytkowników modułów informacyjno-wy-
szukiwawczych. 

Pytanie szóste dotyczyło wprowadzania zmian organizacyjnych w strukturach bi-
bliotek, w celu podniesienia poziomu usług dla użytkowników. W ostatnich kilku latach 
tylko dwie biblioteki takich zmian nie wprowadziły. Pozostałe biblioteki zastosowały 
szereg różnych innowacji w zakresie działalności. Polegały one m. in. na powołaniu no-
wych jednostek i stanowisk organizacyjnych lub na przekształceniach starych struktur. 
Przykładem takich jednostek są: Oddział Kolekcji Otwartych, Centrum Dokumentacji 
Europejskiej, Centrum Obsługi Użytkowników, Stanowisko ds. Reklamacji i Kontro-
li Wypożyczeń w Wypożyczalni Miejscowej. Wskazywano także na zmiany organi-
zacyjne, które nie miały charakteru zmian strukturalnych, miały jednak bezpośredni 
wpływ na podniesienie jakości oferowanych usług. Było to przede wszystkim wydzie-
lenie znacznej części księgozbiorów do udostępniania w wolnym dostępie do zbiorów, 
zwiększenie liczby stanowisk komputerowych do korzystania z baz danych, organizo-
wanie dostępu do źródeł elektronicznych ze stanowisk komputerowych usytuowanych 
poza biblioteką, swobodny dostęp do usług kserograficznych, dłuższy czas otwarcia 
czytelni i wypożyczalni. 

Siódme pytanie dotyczyło powoływania przez dyrekcję bibliotek zespołów zadanio-
wych. Takie zespoły nie funkcjonowały tylko w jednej bibliotece. W pozostałych biblio-
tekach zespoły zadaniowe były powoływane, m. in. w celu digitalizacji zbiorów biblio-
tecznych, opracowania dokumentów regulujących prace biblioteki, organizacji wolnego 
dostępu do zbiorów, tworzenia bibliotek cyfrowych, projektowania strony www biblio-
teki. Najczęściej wymienianym celem pracy zespołów zadaniowych była digitalizacja 

33 U. A. Wojtasik: Organizowanie dostępu do książek elektronicznych. W: II Seminarium: Gromadzenie zbiorów 
– sztuka wyboru. Wrocław, 23-24 czerwca 2005 [online] 2005 [dostęp 10.05.2006]. Dostępny w Internecie: 
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/grom2/wojtasik.php 

34 E. Krysiak: Kto to jest „bibliotekarz systemowy”? Bibliotekarz 1996 nr 10, s. 19
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zbiorów oraz związane z tym zagadnienia, takie jak: testowanie programów, wybór do-
kumentów do digitalizacji, analiza praw autorskich w aspekcie biblioteki cyfrowej. 

Ostatnie pytanie ankiety brzmiało: „Czy w związku z wejściem w życie postano-
wień nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i opracowywaniem nowych statutów 
uczelni i regulaminów organizacyjnych bibliotek, Państwa Biblioteka przewiduje wpro-
wadzenie zmian w strukturze organizacyjnej bibliotek głównych i sieci bibliotecznej?”. 
Wprowadzenie zmian zadeklarowało 6 bibliotek. Mają one polegać przede wszystkim na 
spłaszczeniu struktury organizacyjnej poprzez łączenie oddziałów oraz scalanie biblio-
tek instytutowych w biblioteki wydziałowe i włączenie ich do struktury organizacyjnej 
systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. Biblioteki wskazywały także na plano-
wane zmiany w postaci połączenia oddziałów opracowania formalnego i rzeczowego 
w oddziały opracowania druków zwartych. Prace nad redakcją nowych regulaminów 
organizacyjnych stały się okazją do reorganizacji oddziałów i uporządkowania procesów 
w sferze opracowania formalnego i rzeczowego. 

Przedstawiona ankieta miała charakter badań pilotażowych, których celem była ocena 
kierunków przekształceń struktur organizacyjnych w bibliotekach szkół wyższych i po-
winna stać się przyczynkiem do przeprowadzenia kompleksowych badań nad zmianami 
tych struktur. W najbliższej przyszłości badaniami można objąć takie zagadnienie jak sy-
tuacja bibliotek specjalistycznych w strukturze bibliotecznej uczelni oraz zakres zadań 
i funkcje bibliotekarzy dziedzinowych, którzy w sytuacji łączenia bibliotek specjalistycz-
nych w duże kilkudziedzinowe agendy, mogą stanowić grupę pracowników, konsultantów 
w zakresie doboru, opracowania, udostępniania i obsługi informacyjnej użytkowników.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają sformułować wniosek, że metody za-

rządzania przejęte z przedsiębiorstw produkcyjnych przenikają do instytucji non-profit 
w tym i także do bibliotek. W związku ze zmianami potrzeb użytkowników, biblioteki 
akademickie nie mogą pozostawać w swych dotychczasowych strukturach organizacyj-
nych i funkcjonować w ramach tradycyjnych zasad organizacji. Przyszłością bibliotek 
są struktury macierzowe, których zadaniem jest połączenie działań specjalistów w celu 
wykonywania większej liczby zadań koniecznych do efektywnego funkcjonowania or-
ganizacji oraz struktury zadaniowe, które złamią hierarchiczny model struktur i pozwolą 
na realizację określonych zadań.

Wymogiem czasu stają się badania jakości pracy i potrzeb użytkowników, innowa-
cyjność i dążenie do struktur, które przy sprawnym zarządzaniu zapewnią wysoką efek-
tywność usług bibliotecznych. 
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Contemporary management methods and the structure  
of work organization in academic libraries

The necessity to introduce changes in the organization of work in libraries has been 
caused by introducing new telecommunications technologies, by implementing integrated 
computer systems such as programs for managing the resources and distributing infor-
mation, as well as by creating digital libraries.
Library – a non-profit institution – needs one efficient management system which has to 
be complex but also flexible enough to cooperate with the systems for managing human 
resources, finances, information and knowledge. The development of academic librar-
ies is determined by implementing changes in the organization of work in the individual 
departmental libraries of higher education institutions. In the times of new management 
theories, the traditional, hierarchical management models have lost their effectiveness.
The following paper presents new methods of organizing and managing libraries. They 
rely on team work, job rotation and sharing among the staff, low levels of formality and 
centralization, as well as on cooperation among teams. All these measures aim at making 
access to knowledge and information more efficient. 
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Bibliotekarz na miarę czasów

W niniejszym artykule podjęto próbę stworzenia pożądanego wizerunku bibliotekarza 
XXI wieku i odpowiedzi na pytanie: czy sprostamy wymaganiom jutra?
Tekst oparto na badaniach przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2005r. 
wśród grupy 100 studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Miały one 
na celu wyodrębnienie istotnych w oczach czytelników cech współczesnego bibliotekarza. 
Wyniki badań posłużyły również udoskonaleniu pracy Biblioteki WPiA UMK w Toruniu.

Wstęp
Każdy dzień niesie z sobą coś nowego, często nieprzewidywalnego. Szybki rozwój 

nauki i techniki pokazuje, że zarówno jego efektywne wykorzystanie, jak i ludzkie ocze-
kiwania gwałtownie się zmieniają. Nie ulega wątpliwości, że postęp w elektronice i roz-
wój nowych technologii, popyt na szeroko pojętą informację przyczyniają się do zmian 
w funkcjonowaniu bibliotek, a tym samym pracy i oczekiwań wobec bibliotekarzy. 

Gromadzenie i ochrona zbiorów oraz komputeryzacja są nieodłączną częścią dzia-
łalności biblioteki. Dla bibliotekarza współpraca z czytelnikiem i jakość jego obsługi 
staje się jednym z priorytetowych zadań. Na pierwszy plan wysuwa się m.in. komunika-
cja. Biblioteka to miejsce spotkań różnych grup społecznych. Od sposobu przekazania 
informacji zależy to, czy czytelnik wróci do biblioteki chętnie, czy bez obaw poprosi 
o pomoc kolejny raz. W dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do szeroko pojętej informa-
cji w każdej dziedzinie życia jest wyjątkowo szybki i łatwy, u czytelnika wzrasta świa-
domość jego praw. Czynniki te stymulują świadczenie wysokiej jakości usług. Ważne są 
nie tylko kompetencje zawodowe, ale również zdolności interpersonalne pracowników 
biblioteki. 

Jeszcze do niedawna, z jednej strony w wielu bibliotekach pracowały osoby bez fa-
chowego przygotowania z dziedziny bibliotekoznawstwa, nie potrafiące opracowywać 
książek, prowadzić dokumentacji. Z drugiej zaś strony, pracowitym i z powołania zaan-
gażowanym pracownikom trudno było wyeksponować wartość i celowość ich pracy. 

Dziś istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia warsztatu bibliotekarskiego i kształce-
nia się w wielu kierunkach. Staramy się sprostać wymaganiom współczesnego świata, by 
stać się Bibliotekarzami na miarę czasów. 
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Rola i cechy bibliotekarza XXI wieku- w opinii czytelników Biblio-
teki WPiA UMK w Toruniu

Na dzisiejszego bibliotekarza nakładane są obowiązki często wykraczające poza 
działalność bibliotekarską. Powinien on posiadać kwalifikacje nie tylko z zakresu biblio-
tekoznawstwa, ale i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, marketingu i zarzą-
dzania, pedagogiki i metodyki. By zbudować nowy wizerunek bibliotekarza przełamując 
stereotypy, w bibliotekach należałoby zatrudniać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 
i predyspozycjami, chcące sukcesywnie poszerzać wiedzę i praktyczne umiejętności. 
Jednak czy rzeczywiście potrzeba wielkich zmian, by stać się bibliotekarzem na miarę 
czasów? Autorzy referatu postanowili sprawdzić, jaka jest rola współczesnego pracow-
nika biblioteki i jakimi cechami powinien się on odznaczać, by sprostać zadaniom dzi-
siejszego i nadchodzącego dnia.

W dniach 18 listopada 2005 r. – 4 grudnia 2005 r. wśród 100 studentów Wydziału 
Prawa i Administracji przeprowadzono ankietę, której tematem przewodnim była Rola 
bibliotekarza. Przed rozdaniem arkuszy z 6 pytaniami:

1. Płeć ankietowanych
2. Czy korzysta Pan/Pani z pomocy bibliotekarza?
3. W jakiej sytuacji prosi Pan/Pani o pomoc bibliotekarza?
4. Jakie cechy powinien posiadać „idealny bibliotekarz”?
5. Jaką rolę spełnia współczesny bibliotekarz?
6. Jaką rolę powinien spełniać bibliotekarz „na miarę czasów”?

Wśród studentów prawa i administracji UMK przeprowadzono sondę, na podstawie któ-
rej wyłoniono najczęściej pojawiające się odpowiedzi. 

Rys. 1. W ankiecie wzięło udział 66 kobiet, co stanowi 66% ogółu ankietowanych  
i 34 mężczyzn (34%)

Odpowiedzi na pytanie o korzystanie z pomocy bibliotekarza wykazały, że ok. 80% 
użytkowników BWPiA prosi o pomoc pracowników biblioteki. Wyniki wyglądały nastę-
pująco:

Rys. 2. Na pytanie „Czy korzysta Pan/Pani z pomocy bibliotekarza?”  
ankietowani odpowiedzieli TAK 78% (A), NIE 22% (B)
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Wydaje się być dobrą wróżbą fakt, że przeważająca większość naszych czytelników nie 
stroni od poszukiwania pomocy u bibliotekarzy. Prosząc o pomoc, liczą na fachową odpo-
wiedź. Idąc dalej, zauważamy, że najczęściej użytkownicy oczekują pomocy we wskazaniu 
miejsca, w którym poszukiwana książka się znajduje, udzielamy informacji o jej dostępno-
ści w naszym księgozbiorze jak również w zbiorach innych ośrodków, doradzamy lekturę. 
Ta rola wpisana jest w zawód bibliotekarza. Gdy sięgamy pamięcią do czasów naszego 
dzieciństwa i pierwszych wizyt w bibliotece, zawsze oczekiwaliśmy pomocy i rady. Dziś, 
mając do dyspozycji zdobycze najnowszej techniki - komputery, drukarki, praca staje się ła-
twiejsza, ciekawsza i bardziej efektywna. Użytkownik otrzymuje od nas pełną informację.

Rys. 3. „W jakiej sytuacji prosi Pan/Pani o pomoc bibliotekarza?” - odpowiedzi, jakich udzielili 
ankietowani można było sklasyfikować następująco: 62% (A) problem ze znalezieniem książki, 

6% (B) pytanie o dostępność książki, 14% (C) brak czasu, 18% (D) prośba o doradzenie lektury

Ale czy tylko nasza rola ogranicza się do udzielania pomocy? Czy tylko tym zajmuje 
się bibliotekarz XXI wieku? Otóż okazuje się, że niezmiernie ważnym dla czytelnika 
jest to, że bibliotekarze stoją na straży ciszy i porządku. Wśród priorytetowych zadań 
pracowników biblioteki wymieniono również służenie informacją i wiedzą. Te cechy 
wysuwają się na plan pierwszy. 

Rys. 4. „Jaką rolę spełnia współczesny bibliotekarz?”- ankietowani odpowiedzieli  
następująco: 46% (A) pomaga, 12% (B) strażnik ciszy i porządku, 22% (C) służy  

informacją i wiedzą, 20% (D) udostępnia książki

Jaki właściwie powinien być bibliotekarz na miarę czasów? Patrząc na wyniki ankie-
ty, wyobrażenia niewiele różnią się od stanu faktycznego. Otóż okazuje się, że czytelnicy 
jako ważne wyróżnili te same cechy, z jedną tylko różnicą. Pojawiła się prośba, by biblio-
tekarze szerzyli kulturę czytania. Zatrzymajmy się chwilę nad tym punktem.
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Rys. 5. „Jaką rolę powinien spełniać bibliotekarz „na miarę naszych czasów”?” 
- ankietowani odpowiedzieli następująco: 46% (A) pomaga, 12% (B) strażnik ciszy 

i porządku, 24% (C) służy informacją i wiedzą, 18% (D) szerzy kulturę czytania

Autorzy szczerze przyznają, że byli niezwykle dumni z ankietowanych. Wyniki, choć 
w przewadze oczekiwane, w tym miejscu mile ich zaskoczyły. Mieli bowiem wrażenie, 
że jeśli rozdadzą arkusze z pytaniami indywidualnym studentom, a nie zaprzyjaźnionym 
ze sobą grupom, odpowiedzi mogą być skrajnie różne i otrzymają więcej wyników. Jed-
nak, ku ich zaskoczeniu, czytelnicy stawiali na te same punkty. Dało to autorom pew-
ność, że uzyskali prawdziwy obraz roli i pożądanych cech bibliotekarza naszego wieku. 
Pokazało to również zasadność ich pracy w dziedzinie szerzenia kultury czytelniczej.

Na terenie Biblioteki WPiA w Toruniu, poza podstawowymi zadaniami, jakie są wpi-
sane w zawód bibliotekarza, nie zapomina się o rozpowszechnianiu wartości czytania. 
W jednostce gromadzone są zbiory ściśle związane z prawem i administracją. Jednak, by 
nie ograniczać się jedynie do gromadzenia źródeł dostarczających wiedzy z zakresu dzie-
dzin związanych ze studiami, dokonuje się zakupów wartościowych książek z innych 
dziedzin (języki obce, psychologia, polityka polska i zagraniczna, religia). Wychodzi się 
naprzeciw czytelnikom. 

Na terenie WPiA UMK planuje się regularne przeprowadzanie podobnych ankiet. 
Z początkiem każdego roku akademickiego rozpoczyna tu studia wielu młodych ludzi, 
ambitnych, oczytanych, poszukujących źródeł wiedzy i pomocy w dotarciu do nich. Nie-
zmiernie ważne jest nawiązanie dobrych relacji z potencjalnym czytelnikiem.

Wyniki ankiet będą, podobnie jak w przypadku wyżej opisanej, skrupulatnie analizo-
wane i wykorzystane w celu udoskonalania działalności jednostki.

Podsumowując, współczesny idealny bibliotekarz to życzliwy fachowiec z poczu-
ciem humoru, tworzący wizerunek biblioteki. Powinien: pomagać, służyć informacją, 
udostępniać książki, być strażnikiem ciszy i porządku w bibliotece, szerzyć kulturę czy-
tania. Takich bibliotekarzy ma szczęście posiadać Biblioteka Wydziału Prawa i Admini-
stracji UMK. Dlatego tu przeprowadzono ankietę: na „swoim podwórku”, gdzie przez 
ostatnie 3 lata autorzy spędzają połowę swego życia. Znamy „naszych” Czytelników, 
a oni znają nas. ...i o to chyba chodzi.

Bibliotekarze na miarę XXI wieku w bibliotece na miarę czasów
By sprostać nowym wyzwaniom, należałoby zatrudniać wysoko i nowocześnie wy-

kwalifikowaną kadrę. „Kwalifikacje bibliotekarzy powinny odpowiadać nowym wy-
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zwaniom, a znajomość, przynajmniej bierna, języka angielskiego powinna być regułą”1. 
Taka sytuacja jest możliwa w nowopowstających bibliotekach. Nasuwa się pytanie: a co 
z „dojrzałymi” bibliotekami, gdzie pracuje kadra, która zdobywała wiedzę przed kilku-
nastoma czy kilkudziesięcioma laty, kiedy to nowoczesne techniki informacji, umiejęt-
ność posługiwania się językiem obcym czy obsługa komputera nie były niezbędne? Czy 
tu nie ma miejsca na pracę i osobowość na miarę czasów? - Oczywiście, że jest. Warto 
zwrócić uwagę na to, że bibliotekarz na miarę czasów jest nieodłączną częścią biblioteki 
na miarę czasów. Im korzystniejsze warunki, atmosfera pracy, tym wydajniejsza praca. 

Współczesny bibliotekarz musi widzieć i czuć, że jego praca przynosi efekty. Biorąc 
pod uwagę przepisy prawne i ogólne zasady organizacji bibliotek oraz mając na uwa-
dze rolę biblioteki jako ośrodka informacyjnego, należałoby intensywnie udoskonalać 
tryb pracy biblioteki. Można rozpocząć od wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania. 
Wcześniej dokonać kompleksowej oceny sytuacji biblioteki, jej atutów, a co za tym idzie 
– szans na pokonanie przeszkód i niedociągnięć. 

W jednostce macierzystej autorów zmianie uległy m.in. zasady organizacji pracy ze-
społu. Wprowadzono harmonogram, który jest zmieniany co miesiąc ze względu na comie-
sięczną zmianę pracowników katalogujących w systemie Horizon. Taki system organizacji 
pracy sprawdza się doskonale. Jednak w okresie wzmożonego ruchu w proces wyszuki-
wania i udostępniania informacji zaangażowany jest cały zespół bibliotekarzy. Pozostałe 
prace schodzą wówczas „na drugi plan”. Uwaga skupia się głównie na odbiorcach.

Zachowując dystans do obecnych problemów, działalność Biblioteki powinna sku-
piać się na przyszłości. Ogromną rolę odgrywają potrzeby, jakie wynikają na bieżąco 
z wewnętrznych obserwacji. Wprowadzanie nowych rozwiązań proponuje się opierać 
przede wszystkim na wcześniejszym porównaniu swoich pomysłów z doświadczeniem 
innych bibliotek. Każdy z pracowników mógłby otrzymywać konkretne zadanie z okre-
ślonym terminem jego realizacji. Uniknie się niepewności pracowników, co do zadań 
– każdy z wyprzedzeniem wiedziałby, jakie obowiązki czekają go w kolejnym tygodniu 
i łatwiej zorganizować mu sobie pracę. Wzmacnia to poczucie własnej wartości pracow-
ników. Cała działalność oparta jest wówczas na ich atutach. Jednak wszelkie obowiąz-
ki powinny być rozdzielane bibliotekarzom, biorąc pod uwagę: hierarchię ich wartości, 
aspiracji, cechy osobowościowe.

Bibliotekarze XXI wieku czynnie uczestniczą w szkoleniach wykładach, konferen-
cjach w Polsce i za granicami kraju, uczą się języków, pracują naukowo, wspomagają 
praktykantów, ucząc ich podstaw rzemiosła bibliotekarskiego, jednocześnie korzystając 
z ich umiejętności. Dzięki studentom oddelegowanym do biblioteki, udaje się wyrównać 
niektóre z powstałych w przeszłości zaległości. 

Podejmując działania idące w kierunku udoskonalania jakości działania biblioteki, 
odwołujemy się do praw bibliotekarstwa sformułowanych 60 lat temu przez S. R. Ran-
ganathana:

dla każdego czytelnika właściwa książka,
dla każdej książki właściwy czytelnik,

1 E. Biliński: Biblioteki publiczne końca XX wieku, Warszawa 2001, s. 232
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książki służą do użytku,
biblioteka jest żywym rozwijającym się organizmem.

Biblioteka zawsze była miejscem pogłębiania wiedzy, studiowania, spotkań na-
ukowych. Pełni rolę kulturotwórczą, edukacyjną. Można odwołać się w tym miejscu 
do jednej z definicji jakości, która mówi, że osiąga się ją poprzez utrzymywanie wy-
sokiego poziomu zaspokajania bieżących i przewidywanych potrzeb użytkowników 
bibliotek2.

Ambitne, ale i realne plany powinny stanowić nieodzowny bodziec do nieustannego 
doskonalenia prac, rozwoju jednostki, a co za tym idzie- jakości usług na miarę czasów. 
Należy gromadzić odpowiedni księgozbiór, który potem jest starannie opracowywany.

Wiodącym zadaniem biblioteki jest w obecnych czasach działalność informacyjna. 
Zgodnie z art. 3 i 4 Ustawy o bibliotekach obok organizowania i zapewnienia dostępu do 
zasobów dorobku nauki i kultury, biblioteka powinna prowadzić działalność informacyj-
ną. Duży nacisk kładzie się na organizację sprawnego przepływu informacji. Informacja 
o zbiorach własnych i ich popularyzacja przekazywana jest poprzez organizowanie wy-
staw nowości, wystaw tematycznych, oprowadzanie gości i współpracę z krajowymi bi-
bliotekami (wymiana międzybiblioteczna, wymiana czasopism, udział w konferencjach, 
spotkaniach kierowników bibliotek, szkoleniach), aktualizację danych na witrynie inter-
netowej jednostki.

Działalność informacyjna to również zajęcia z przysposobienia bibliotecznego. Bi-
blioteka XXI wieku przygotowuje szkolenia dla studentów rozpoczynających studia. 
W organizację i przeprowadzenie szkoleń powinni być zaangażowani wszyscy pracow-
nicy biblioteki. 

W Bibliotece, która posiada nowoczesny sprzęt komputerowy, aby sprostać wymo-
gom czasów, pracownicy jednostki muszą potrafić obsługiwać ww. bazy i przejrzyście 
przekazać informacje na ich temat czytelnikom, którzy korzystają z nich po raz pierwszy, 
bądź mają kłopoty z odnalezieniem żądanych informacji. Pracownicy udzielają informa-
cji bezpośrednio, telefonicznie, listownie oraz drogą elektroniczną. Baza komputerowa 
BWPiA jest jednym z ważniejszych punktów działania jednostki i powinna być nieustan-
nie wzbogacana.

Czy sprostamy wymaganiom jutra?
W świecie komputeryzacji bibliotek i archiwów, gdzie informacja krąży znacznie 

szybciej niż kiedyś, biblioteki muszą się dostosowywać do nowych oczekiwań swo-
ich czytelników. Podstawą jest dziś dostęp do mediów elektronicznych włączając w to 
w szczególności dokumenty elektroniczne oraz dostęp do Internetu, a przez niego do 
licznych baz danych, zaczynających zastępować biblioteczne magazyny. W bibliotekach 
zaczynamy stawiać serwery i nie wyobrażamy już sobie pracy bez wewnętrznej sieci 
intranetowej. Nie tylko dostęp do materiałów elektronicznych wymaga komputera, ale 
2 E. Głowacka: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie 

i informacji naukowej, Toruń 2000, s. 16
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również tradycyjne książki udostępniane są przez system komputerowy. „Jednym z pod-
stawowych narzędzi pracy prawnika są komputerowe bazy danych…”.3

Od powstania 2 lata temu strony internetowej biblioteki, Biblioteka WPiA UMK ofe-
ruje swoim czytelnikom znacznie prostszy dostęp do baz elektronicznych.

Dzieląc bazy ze względu na sposób dostępu do nich, posiadamy bazy wymagające 
instalacji programu dostępowego, zaopatrzonego w interfejs do przeglądania oraz prze-
szukiwania zawartości bazy oraz bazy korzystające z przeglądarki WWW.

Dzięki interfejsowi przeglądarki internetowej, możemy dzisiaj mieć dostęp do znacz-
nie większej ilości dokumentów elektronicznych różnego rodzaju, których obsługa nie 
nastręcza czytelnikowi zbyt wielu trudności. W dobie powszechności Internetu, obsługa 
bazy za pomocą jednej z popularnych przeglądarek jest raczej intuicyjna.

W wypadku BWPiA UMK dostęp do baz online jest niezmiernie istotny, zważając 
na częste zmiany przepisów prawnych oraz duże zainteresowanie prawem europejskim 
i międzynarodowym. Dostęp elektroniczny pozwala na obniżenie kosztów prenumera-
ty czasopism oraz znacznie szybszy i łatwiejszy do nich dostęp. Jednakże najczęściej 
niedocenianym elementem przemawiającym na korzyść baz elektronicznych, jest ła-
twość wyszukiwania informacji. Techniki komputerowe włożyły w ręce bibliotekarzy 
i archiwistów potężne narzędzia, które umiejętnie wykorzystane mogą pozwolić nam 
na rzeczywiste skrócenie procesu wyszukiwania informacji zarówno przy poszukiwa-
niu konkretnych pozycji jak i w znalezionym dokumencie. Poza tym, umożliwia to nam 
udostępnianie technicznie jednego i tego samego dokumentu kilku czytelnikom na raz, 
co przy zwiększającej się liczbie studentów nie jest bez znaczenia.

Niesie to ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Autorzy często nie są chętni do udostęp-
niania elektronicznych wersji swoich prac, zwracając uwagę na nieograniczone możliwo-
ści wykorzystania takiego źródła informacji oraz powielania go, jednakże należy zauwa-
żyć, że przy możliwości wykonywania odbitek kserograficznych w większości bibliotek 
i wykorzystując technikę skanu oraz OCR można uzyskać ten sam efekt, tak więc przed 
nieautoryzowanym kopiowaniem nie ma już chyba w dzisiejszym świecie ucieczki.

Zważając na to, że na Zachodzie dokument elektroniczny jest coraz powszechniej-
szy, musimy założyć, że w najbliższym dziesięcioleciu taka forma wydawnicza może 
zmierzać ku dominacji, w szczególności na rynku prawniczym, ekonomicznym oraz 
informatycznym. Wbrew pozorom, to pozytywne zjawisko z punktu widzenia ochrony 
środowiska może stanowić problem dla naszych bibliotek nie zawsze w pełni do tego 
przygotowanych.

Biblioteka, przygotowująca się na przyjęcie dokumentów elektronicznych, musi 
spełniać pewne istotne warunki. Po pierwsze, musi posiadać terminale zdolne do od-
czytu (i przetwarzania) dokumentów elektronicznych różnych typów, a więc wyposażo-
nych w odpowiednie oprogramowanie. Powinna też posiadać własną sieć wewnętrzną 
umożliwiającą łatwiejszy dostęp do baz typu sieciowego oraz oczywiście podłączenie 
do Internetu.
3 M. Maciejewski: Prawnicze, komputerowe bazy danych, czyli o wyższości Lexa nad Lexe, Radca Prawny 

2001 nr 6, s. 168
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Z tym jednakże wiąże się kolejny istotny element, a więc wykwalifikowana obsługa. 
Jeżeli biblioteka ma udostępniać dokumenty elektroniczne w różnej formie i w różny 
sposób (czy to przez CD-ROM czy przez sieć), bibliotekarz po pierwsze musi mieć wy-
starczającą wiedzę do obsługi zarówno komputera, jak i wspomnianych baz. Możemy 
zapytać, czy bibliotekarz w dzisiejszych czasach ma być również informatykiem? Od-
powiedź nie jest prosta. – Nie jest koniecznie, aby bibliotekarz potrafił programować 
bazy danych (choć byłoby to na pewno przydatne), czy tworzyć samodzielnie dokumenty 
z wykorzystaniem HTML, xHTML czy XML, ale na pewno powinien mieć już zaawan-
sowaną wiedzę z dziedziny obsługi komputera wyposażonego w różne systemy opera-
cyjne. Techniki komputerowe zmieniają się tak szybko, że elementarna wiedza na temat 
obsługi systemu MS Windows i niektórych programów pakietu MS Office przestaje być 
wystarczająca i staje się umiejętnością nie dodatkową, ale wręcz konieczną.

W świecie, gdzie nowoczesny wielofunkcyjny sprzęt jest tylko kwestią wielkości 
budżetu danej jednostki, często okazuje się, że słabym elementem jest człowiek, który 
nie potrafi wykorzystać tego, co daje mu najnowsza technika. Wykształcenie bibliote-
karza przyjmuje w takim świetle pierwszoplanowe znaczenie. Tylko wtedy, kiedy nasza 
wiedza i umiejętności, będą dorównywać posiadanemu sprzętowi, tylko wtedy będziemy 
mogli podnieść poziom naszych usług do europejskiego pułapu.

Jednakże wykształcenie, zdobywanie wiedzy nie może być ograniczone do spora-
dycznych kursów, przeprowadzanych często w dużych grupach i dość pobieżnie. Istotna 
jest zmiana naszej mentalności. Uświadomienie sobie, że w społeczeństwie, w którym 
informacja jest towarem, a najnowsza technologia składnikiem naszej ewolucji, nie-
ustannie musimy podążać za rozwojem ogólnoświatowym. Nikt nie wyrobi w nas na 
żadnym szkoleniu nawyków potrzebnych do wyszukiwania informacji, czy poruszania 
się sprawnie w różnych aplikacjach.

Powracając do pytania, które zadano, „czy bibliotekarz w dzisiejszych czasach ma 
być również informatykiem?”, można odpowiedzieć: „nie, powinien być świadomym 
i kreatywnym użytkownikiem”.

Ogromnym problemem, przy korzystaniu z wszelkiego rodzaju dobrodziejstw tech-
niki, do jakich mamy dostęp, jest brak świadomości technologicznej. Brak przyzwycza-
jeń do technologii i jej sposobu działania i ‘komunikowania’ się z nami. Wielokrotnie 
spotyka się ludzi korzystających z różnych programów na zasadzie wyuczonej ścieżki: 
co po czym trzeba ‘kliknąć’/’nacisnąć’/’przekręcić’, aby coś innego nastąpiło umożli-
wiając dalsza pracę. Brak tu zrozumienia swoich własnych akcji i w związku z tym brak 
możliwości odpowiedzenia na ewentualny problem, jaki może się pojawić. Najgorsze 
jest nie to, że nie rozumiemy, ale że nie chcemy zrozumieć. Czasem to przerasta naszą 
wirtualną wyobraźnię.

Możemy zadać sobie kolejne pytanie: co z tym zrobić? Jak przygotować się na nad-
chodzące zmiany? - Należałoby przygotować odpowiednio naszych następców. Zastano-
wić się, czego i jak uczymy przyszłych bibliotekarzy czy archiwistów. Zastanówmy się 
np. na ile zasadne jest uczenie całego rocznika przez 2 semestry języka hipertekstowego 
HTML. Ile osób go wykorzysta? Ile osób się tym zainteresuje? Ilu osobom będzie na-
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prawdę potrzebny w przyszłej pracy? - Może 5 na 40 osób, jak dobrze pójdzie. W dzi-
siejszych czasach wymagania technologiczne są tak duże, że profesjonalnego serwisu 
bez znajomości języków programowania praktycznie nie da się zrobić. Od tego mamy 
programistów, fleszowców itd. Natomiast na potrzeby jakiejś interaktywnej prezentacji 
wystarczą narzędzia dostarczane nam przez producentów oprogramowania, po których 
laik może się sprawnie poruszać. Nie powinniśmy robić na siłę twórców z odbiorców, ale 
możemy im pokazać, jak wykorzystywać odpowiednie narzędzia. 

Najważniejsze jest, by nauczyć, jak samemu korzystać z różnorodnego oprogramo-
wania i nowoczesnych urządzeń. Dlaczego nie nauczyć naszych studentów korzystania 
z trybów graficznych Linuksa, na którego w części bibliotek już można się natknąć? 
Jest uznawany za system trudniejszy od Windowsa, głównie dlatego, że jest inny i nie 
jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Musimy zerwać ze stereotypami i przestać działać 
na pamięć, powinniśmy nauczyć się patrzeć i czytać; odbierać informacje i nie wpadając 
w panikę drążyć temat. Do tego potrzebne jest obycie z technologią. Potrzebne są prak-
tyczne umiejętności, które można nabyć tylko korzystając z różnorodnego oprogramo-
wania, na odpowiednim sprzęcie, używając wielu baz i wyszukując w różnorodny sposób 
wszelakie informacje. Właśnie dlatego należałoby zachęcić wszystkich do wychodzenia 
naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami teraźniejszość i przyszłość. Do pozna-
wania nowych technologii samemu z własnej woli, nie tylko z konieczności. 

Z postępem technologicznym wiąże się kolejny problem, czyli wyszukiwanie zgro-
madzonych informacji. W dzisiejszym świecie nie możemy już mówić o zbyt małej ilo-
ści informacji, lub o złym dostępie do nich. Dziś mamy tych informacji zbyt wiele, tym 
bardziej że możliwości gromadzenia danych elektronicznych są nieograniczone. Chaos 
informacyjny, który nas otacza, zaczyna utrudniać sprawne wyszukiwanie potrzebnych 
nam danych. Umiejętność sprawnego i efektywnego wyszukiwania informacji jest dziś na 
wagę złota. Mówi się, że w Internecie można znaleźć wszystko – trzeba jednak to umieć 
zrobić. Informacja naukowa od lat opracowuje teoretyczne podstawy wyszukiwania in-
formacji. Powstała nauka zwana eksploracją danych (data mining) zajmującą się zaawan-
sowanymi technologiami pozyskiwania informacji z baz danych opierając się np. na me-
todach statystycznych czy sieciach neuronowych. Nasze umiejętności, jako bibliotekarzy, 
nie pozwolą nam tworzyć systemów wyszukiwawczych, bo też i nie takie jest nasze zada-
nie. Nasze obycie i świadomość problemów pozwolą nam sformułować zakres wymagań, 
jakie dany system spełniać powinien, zarówno od strony efektywności jak i interfejsu. 
W końcu naszym głównym zagadnieniem, poza dbałością o nasze zbiory, jest możliwie 
jak najsprawniejsze udostępnianie ich czytelnikom. Wraz ze sprawniejszym przepływem 
informacji nasze życie przyspiesza, a wraz z nim muszą przyśpieszyć nasze metody.

Mogłoby się wydawać, ze mówimy tu wyłącznie o komputerach. Otóż nie, mamy na 
myśli pewne modele zachowań na przykładzie komputerów i technologii, która jest dziś 
tak potrzebna w naszej pracy jak długopis czy elektryczność. Są przyszłością bibliotek, 
a więc także i naszą.

Informacja, niezależnie od swojej postaci jest dziś opakowana w krzem oraz skrypty 
i do takiej informacji musimy się przystosować. To, czy sprostamy wymaganiom, ja-
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kie niesie przed nami przyszłość, zależy wyłącznie od tego, jakie wnioski wyciągniemy 
z naszej przeszłości.
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Librarian of the 21st century

This article contemplates the problem of a proper model of librarian in the context of the 
21st century expactations and challenges. The text is based upon the questionnaire survey 
that was done at the Faculty of Law and Administration of Nicolas Copernicus University 
in Toruń in November- December, 2005. The survery comprised a group of 100 students 
of the Faculty and it was to identify the basic features of contemporary librarian from the 
readers’ perspective. The results of the above-mentioned research have also been used for 
the improvements of the current practice of the Faculty Library.
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agniESzKa KanczaK, Karina SzołtySiK 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Biblioteka

Czy w bibliotece XXI wieku jest miejsce 
dla bibliotekarza?

Wzrastająca rola narzędzi elektronicznych występujących w świecie oraz ogromna liczba 
informacji stawia przed bibliotekami nowe zadania. Oczywistym jest, że tradycyjne bi-
blioteki, ustąpią w najbliższym czasie miejsca bibliotekom hybrydowym, nastawionym na 
udostępnianie informacji nie tylko zawartej w książkach, ale również w źródłach elektro-
nicznych, a obok tradycyjnych książek pojawią się książki elektroniczne, zdigitalizowane 
dokumenty czy bazy danych. Czy w takich bibliotekach będzie miejsce dla bibliotekarzy? 
Czy, w obliczu postępującego rozwoju źródeł elektronicznych oraz powszechności Inter-
netu, w bibliotece potrzebny jest bibliotekarz? Na szczęście tak!
Autorki referatu zwracają uwagę na rolę bibliotekarza w bibliotece hybrydowej, jako 
osoby będącej swoistym przewodnikiem po ogromie wiedzy i mnogości źródeł informacji, 
główny nacisk kładąc na cechy osobowościowe współczesnego bibliotekarza. Współczes-
ne biblioteki są niezbędne w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Najważniejszą funkcję pełni 
w nich bibliotekarz, będący specjalista w dziedzinie źródeł elektronicznych, nastawiony 
na ciągłe zmiany w tej dziedzinie, oraz przykładający wielką wagę do samodoskonalenia 
się, aby móc służyć jak największą pomocą użytkownikowi.

„Biblioteka to trójca, złożona z książek, czytelników i bibliotekarzy – szczególnie 
bibliotekarzy służb informacyjnych. Biblioteka istnieje tylko wtedy, gdy te trzy 
czynniki działają równocześnie i wspólnie. Bibliotekarz pośredniczy między 
książką a czytelnikiem i stymuluje takie wspólne działanie.”

S. R. Ranganathan

Społeczeństwo oparte na wiedzy i społeczeństwo informacyjne
Wszechobecna potrzeba zdobywania i pogłębiania wiedzy związana z modelem spo-

łeczeństwa opartego na wiedzy i społeczeństwa uczącego się stawia biblioteki XXI wieku 
przed nowymi wyzwaniami. Nastała epoka informacji i powszechnie nazywa się społe-
czeństwo informacyjnym. Termin ten do dziś nie ma jednolitej wykładni interpretacyj-
nej. Pierwsza definicja społeczeństwa informacyjnego (johoka shakai; [dżohoka szakai]) 
została stworzona już w 1963 roku przez Japończyka Tadao Umesamo i dotyczyła spo-
łeczeństwa przetwarzającego informację. Nazwa ta została następnie spopularyzowana 
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przez futurologa Kenichi Koyamę w rozprawie Wprowadzenie do teorii informacji opub-
likowanej po japońsku w 1968 r. Japończycy dobrze rozumieli, że w istocie chodzi o coś 
znacznie ważniejszego niż zwykła powszechność techniki komputerowej. Yoneji Masuda 
opracował w 1972 r. kompleksowy plan przeobrażania wszystkich sfer życia społeczne-
go i gospodarczego w oparciu o koncepcję rozwoju sektora informacji i telekomunikacji. 
Pisał wtedy: „cywilizacja, którą zbudujemy zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cy-
wilizacją materialną symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją 
niewidoczną. Precyzyjniej powinno się ją nazywać „cywilizacją informacyjną””.1 Społe-
czeństwo informacyjne stało się przedmiotem analiz rządowych i celem działań progra-
mowych wielu japońskich ministerstw. Z czasem koncepcja ta rozpowszechniła się na 
całym niemal świecie i doczekała się interesujących interpretacji i stała się przedmiotem 
wielu strategii narodowych i międzynarodowych. Według współczesnych badaczy spo-
łeczeństwo jest definiowane jako: „społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie 
wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to spo-
łeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące 
podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzy-
mania większości ludzi [Krzysztofek, Szczepański, 2002]2, „społeczeństwo informacyjne 
definiowane jest jako całokształt działalności służącej produkcji użytkowania, ochronie, 
gromadzeniu i przesyłaniu informacji. Do społeczeństwa informacyjnego należą wszyscy 
zatrudnieni w produkcji, użytkowaniu i przekazie informacji oraz tworzący infrastrukturę 
informacyjną.”3 

Przełom XX i XXI wieku przyniósł powstanie i zmianę środków masowego prze-
kazu. Coraz popularniejszy stał się Internet i inne elektroniczne środki przekazu. Zmia-
na ta spowodowała w przeciągu kilku lat wykreowanie nowego typu społeczeństwa, 
które porzuciło technologię analogową na rzecz cyfrowej. Tomasz Goban-Klas nazwał 
współczesne społeczeństwo – społeczeństwem medialnym, uznając taką nazwę za traf-
ną, dla społeczeństwa nasyconego a nawet przesyconego mediami.4 Nowe społeczeń-
stwo nazywa się też społeczeństwem digitalnym, sieciowym, społeczeństwem Internetu 
i społeczeństwem informatycznym.5 W tym społeczeństwie informacja jest najbardziej 
poszukiwanym i cennym towarem. Szybkość zmian zachodzących we współczesnym 
świecie wymaga od człowieka ciągłego kontaktu z informacją, zdobywania jej i wyko-
rzystywania w praktyce. Jest to niezbędne w rozwoju społecznym, zawodowym. Sam 
dostęp do informacji nie jest gwarantem rozwoju, gdyż ilość informacji zgromadzonej 
w świecie jest ogromna. Bardzo ważne staje się sprawne poruszanie wśród „morza” in-
formacji a więc poszukiwanie właściwych źródeł, selekcja i wartościowanie informacji 

1 L. Zacher: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, Warszawa 1992, s. 159-161
2 K. Krzysztofek, M.S. Szczepański: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, 

Katowice 2002, s. 170
3 Społeczeństwo Informacyjne [online] [dostęp 29.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://republika.pl/iosi/

Strony/2.html
4 T. Goban-Klas: Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 42
5 L.H. Haber: Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna. W: Równi i równiejsi, zwycięzcy i prze-

grani, pod red. E. Jurczyńskiej-McCluskey, M.S. Szczepańskiego, Z. Zagały. Tychy, Bielsko-Biała 2006, s. 381
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oraz umiejętność przekształcania jej w wiedzę. Niedostatecznie sprawne posługiwanie 
się narzędziami zdobywania informacji może stać się przyczyną zjawiska zwanego wy-
kluczeniem społecznym. Manuel Castells, jeden z teoretyków społeczeństwa informa-
cyjnego, sformułował teorię podzielonego miasta, „(...) w którym obok gospodarki glo-
balnej, nasycenia informacją trwają i rozrastają się grupy upośledzone, klasa pariasów 
nie tylko informacyjnych.”6

Rola bibliotek i bibliotekarzy w społeczeństwie wiedz
Główną metodę w walce z wykluczeniem społecznym odgrywa edukacja i akty-

wizacja zawodowa. W tym kontekście mówimy o edukacji czytelniczej i medialnej na 
poziomie szkoły podstawowej, edukacji technologiczno-informacyjnej na dalszych po-
ziomach nauki. Umiejętności te pozwolą człowiekowi sprawnie poruszać się w gąszczu 
informacji, z którą styka się na każdym etapie życia. 

W aspekcie edukacji biblioteki znajdują niewątpliwie szerokie pole do działania. Są 
do tego predestynowane, ponieważ „(...) jeśli utrwalona myśl ludzka (dorobek) stanowi 
informację, to upowszechnienie tego dorobku oznacza upowszechnienie informacji. To, 
że biblioteka współdziała w rozwoju nauki, gospodarki, kultury i oświaty oznacza, że 
społeczeństwu, które informacji potrzebuje, biblioteka zapewnia do niej dostęp. Bibliote-
ki współtworzyły, więc społeczeństwo informacyjne zanim wyraźnie to zaczęło oznaczać 
określone koncepcje społeczeństwa.”7

Wydawać by się mogło, że w nowych bibliotekach, pełnych elektronicznych źródeł 
informacji, a także w świecie, zdominowanym przez powszechną dostępność Internetu 
bibliotekarz nie jest potrzebny, proces pozyskania informacji może, bowiem dokonać 
się w sposób zautomatyzowany. Nie jest to jednak prawdą. Ilość informacji w świecie, 
a także tempo przyrostu wiadomości w Internecie, liczącym wg szacunków ponad 19 
miliardów stron, sprawiają, że dotarcie do aktualnej informacji, zajęłoby człowiekowi 
mnóstwo czasu. Okazuje się, że aby skutecznie wyszukać, wyselekcjonować, sprawdzić 
i udostępnić informację, a także przyjąć i zrozumieć potrzeby użytkownika, potrzebny 
jest nie program komputerowy czy baza potrafiąca jedynie podać skondensowane dane, 
ale specjalista w dziedzinie informacji, a takim jest niewątpliwie bibliotekarz. Jego funk-
cja pozostaje niezmienna od setek lat, zmieniają się tylko narzędzia i zasoby, z jakich 
czerpie on informacje, potrzebne użytkownikowi do zamienienia ją w wiedzę. Bibliote-
karz, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest niezbędny. Należy zastanowić się, jakie 
cechy powinien posiadać współczesny bibliotekarz, aby służyć jak najlepiej użytkowni-
kowi w społeczeństwie informacyjnym. 

Biblioteki XXI wieku nie mają już wiele wspólnego z tradycyjnym modelem. Do-
minują w nich już nie książki, lecz elektroniczne źródła informacji: dokumenty elektro-
niczne, bazy danych, zasoby sieciowe, e-booki i wirtualne biblioteki. Większość proce-

6 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 
1999, s. 48

7 J. Długosz: Społeczeństwo informacyjne a wykluczenia, Biuletyn EBIB [online] 2003 nr 7 [dostęp 
30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php
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sów bibliotecznych jest skomputeryzowana. Rozwój technologiczny przyczynił się do 
ułatwienia dostępu do źródeł wiedzy zgromadzonych na całym świecie, zmienił proces 
komunikacji i tym samym zmienił zadania, przed jakimi stanęły współczesne biblioteki, 
które powinny prowadzić szeroko pojętą działalność edukacyjną, dającą użytkownikowi 
należyte kompetencje do korzystania z informacji. Umożliwiają dzięki swoim zasobom 
kontakt z bogatym i różnorodnym dziedzictwem kulturowym ludzkości, co jest jednym 
ze sposobów przeciwdziałania unifikacji kultury w dobie globalizacji. Dzięki nowym 
technologiom możliwa jest też współpraca bibliotek. Zasoby informacji znajdujące się 
w bibliotekach stanowią bardzo istotny wkład w informacyjny potencjał danego społe-
czeństwa, a także w światowe zasoby informacyjne. Są one jednym z miejsc realizacji 
jednego z podstawowych praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym, czyli prawa 
do informacji.8

Nowoczesne biblioteki to swoiste supermarkety informacji, a poruszanie się w nich 
nastręcza pewne trudności. Bardzo powszechne jest zjawisko lęku przed biblioteką – „li-
brary anxiety”, obserwowane głównie w bibliotekach wyższych uczelni. Użytkownicy 
odczuwają niepokój związany ze swoją niewiedzą. Główna bariera rodzi się z lęku przed 
ośmieszeniem związanym z zadawaniem elementarnych pytań oraz negatywną reakcją 
bibliotekarza. Barierą jest również brak wprawy w korzystaniu z komputera, czy baz 
danych. Poszukiwanie informacji staje się wtedy powierzchowne i niepełne. Wpływa to 
na odbieranie biblioteki jako miejsca nieprzyjaznego. Wynika z tego jasno, że osoba bi-
bliotekarza jest ogniwem niezastąpionym. W Singapurze powstała, co prawda, biblioteka 
w pełni samoobsługowa, w której istnieje zdalny dział informacji wraz z cyberbibliote-
karzem, dzięki czemu można uzyskać niezbędną informację o każdej porze, jednak nie 
wyeliminowało to osoby bibliotekarza, który niewidoczny dla oczu czytelnika, faktycz-
nie uczestniczy w procesie wyszukiwania informacji. Przywodzi to na myśl obecne już 
biblioteki hybrydowe, łączące w sobie cechy biblioteki tradycyjnej z bibliotekami wy-
korzystującymi nowe technologie. Wchodzimy, bowiem w świat „hiperrzeczywistości”, 
hipertekstów, w którym obraz, wizja, gra znaków wypierają realne doznania i doświad-
czenia. W epoce, w której ważne jest przetwarzanie informacji, komunikacja, przemysł 
wiedzy, bibliotekarz uczestniczy w budowaniu nowego społeczeństwa.9

Jaki powinien być bibliotekarz w XXI wieku?
Biblioteki XXI wieku stawiają przed bibliotekarzem nowe zadania. Funkcjonuje mo-

del bibliotekarza hybrydowego, który nie wiele ma wspólnego ze stereotypowym biblio-
tekarzem wyłącznie wypożyczającym książki. Unowocześnione warunki pracy (nowe 
budynki bibliotek, nowe technologie) z pewnością wpływają na zmianę wizerunku 
i prestiż bibliotekarza. Nowoczesność wygrywa z niekorzystnym stereotypem w biblio-
tekarstwie, po prostu znika on, odchodzi w niepamięć. Nowoczesny bibliotekarz staje 
się przewodnikiem po świecie wiedzy, zwanym także stewardem wiedzy czy koman-
dosem informacji, dlatego też musi biegle posługiwać się nowymi źródłami informacji. 

8  J. Długosz: op. cit.
9  H. Gruszecka: Tradycja i nowoczesność bibliotek, Bibliotekarz 2005 nr 11, s. 10
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Niezbędne są więc nie tylko kompetencje wynikające z przygotowania do zawodu, ale 
także wynikające z osobowości współczesnego człowieka. Bibliotekarz XXI wieku musi 
być nowoczesny. Nowoczesność wynika z posiadania kompetencji psychologicznych, 
prakseologicznych, społecznych i zawodowych.10 

W obrębie kompetencji psychologicznych zawierają się samoświadomość, samo-
ocena i samokontrola, które w przypadku bibliotekarza dotyczą osobistego przekonania 
pełnionej misji. Nieustanny zalew informacjami, rozwój nowych źródeł i technologii, za 
którymi człowiek – użytkownik nie zawsze musi nadążać, sprawia, że bibliotekarz po-
winien być ciągle o krok dalej, żywo reagować na wszelkie zmiany i unowocześnienia, 
widzieć potrzebę swojego własnego rozwoju, nie tylko wymuszaną przez przełożonych, 
ale również płynącą z niego samego. Umiejętności tych nie da nawet najbardziej staranna 
edukacja, gdyż potrzeba rozwoju musi wynikać z naturalnych predyspozycji biblioteka-
rza. Idealnym modelem bibliotekarza jest człowiek świadomy swojej roli i świadomy 
nieustannego rozwoju. 

Wykonywanie zawodu bibliotekarza łączy się z zakresem kompetencji prakseolo-
gicznych takich jak sumienność, adaptacja i motywacja. O sumienności w pracy biblio-
tekarza nie ma potrzeby dyskutowania, skrupulatność jest pożądaną cechą w zawodzie 
i kojarzoną w społeczeństwie z osobą bibliotekarza. Rozwój technologiczny w XXI wie-
ku, wkraczający również do bibliotek, wymusił zmianę w tradycyjnych metodach pracy. 
Automatyzacja wszelkich działań w bibliotece, obecność elektronicznych źródeł oraz 
ciągłe zmiany w tym kierunku stawiają bibliotekarzy przed koniecznością adaptacji do 
nowych warunków. Konieczne staje się ciągłe doskonalenie zawodowe w postaci kur-
sów, szkoleń, konferencji i spotkań, a także wykorzystując nowe metody nauki takie jak 
e-learning czy internetowe listy dyskusyjne. Społeczeństwo XXI wieku jest społeczeń-
stwem uczącym się i bibliotekarz z racji pełnionej misji powinien być przykładem dla 
innych grup zawodowych. Bibliotekarze powinni uświadomić sobie, że „procesy ucze-
nia sprzyjają nie tylko ich indywidualnej samorealizacji, ale składają się na całościowy 
proces uczenia się organizacji i innych współpracowników, wpływają na efektywność 
i jakość usług informacyjno-bibliotecznych.”11 Cechą nowoczesnego bibliotekarza jest 
otwartość na innowacje i zmiany. Zmiany w bibliotece następują w tak szybkim tempie, 
że niezbędne jest przyjmowanie postawy ciekawej poznawania nowych rozwiązań. Nie 
jest to w żaden sposób związane z kwestią wieku. Człowiekiem nowoczesnym, bibliote-
karzem nowoczesnym można być zarówno na początku drogi zawodowej jak również po 
kilkunastu latach pracy. 

Bibliotekarz w społeczeństwie nie jest traktowany jako zawód prestiżowy. Słabe 
uznanie społeczne jak również niemożliwość zrobienia spektakularnej kariery mogą 
w pewien sposób obniżać motywację wykonywanego zawodu. Należy sobie jednak 
uświadomić, że bibliotekarz jest zawodem z przyszłością. Pojawia się zapotrzebowanie 
na nowych specjalistów: bibliotekarzy dziedzinowych, systemowych, specjalistów do 

10 M. Krokowski, P. Rydzewski: Zarządzanie emocjami: inteligencja emocjonalna: vademecum użytkowni-
ka, Łódź 2002

11 H. Gruszecka: op. cit., s. 9
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spraw informacji elektronicznej. Każda z tych specjalności wymaga innych kompetencji 
i umiejętności i każda z nich stawia przed bibliotekarzami nowe wyzwania. Spełnienie 
w dziedzinie zawodowej i satysfakcja z wykonywanej pracy są czynnikiem zasadniczo 
wpływającym na motywację pracowników bibliotek. 

Czynnik finansowy w pracy bibliotekarza nie jest elementem motywującym, z czego 
musi sobie zdawać sprawę każda osoba rozpoczynająca karierę w bibliotece. Jednakże 
wykonywanie tego zawodu z powołania pozwala czerpać satysfakcję z pracy. W ocenie 
społeczeństwa wciąż nie zrozumiała jest misja i charakter naszej profesji, co wymaga 
ciągłych zabiegów promocyjnych i zmiany stereotypowego postrzegania bibliotekarza.

Bibliotekarz powinien służyć jak najlepiej społeczeństwu. W tej dziedzinie spełnia 
swe kompetencje społeczne, takie jak empatia, perswazja, przywództwo i współdziała-
nie. Osoba bibliotekarza łączy świat mediów i informacji z użytkownikiem. Jak podaje 
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji „ bibliotekarze mają za zadanie 
rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kul-
turalne, estetyczne i rozrywkowe.” Bibliotekarz powinien nadążać za nowinkami tech-
nologicznymi i biegle posługiwać się nowymi technologiami, należy jednak pamiętać, 
że wśród użytkowników są zarówno osoby biegle posługujące się źródłami informa-
cji jak również ludzie zagubieni wśród ich ogromu. Nieprzypadkowo nazywa się bi-
bliotekarza psychologiem12, musi on bowiem umieć rozpoznać potrzeby użytkownika, 
a w niektórych przypadkach pomóc mu je sprecyzować. Według Kodeksu etyki… „bi-
bliotekarz i pracownicy informacji szanując różnice cechujące użytkowników, zawsze 
kierują się zasadą równych szans i poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie 
prawa do wolności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy informacji i kul-
tury(…), rozumieją, i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu 
zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, 
działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji społecznej(…).” Biblioteka, będąca organizacją non profit, 
jest równocześnie traktowana jako miejsce o charakterze usługowym, a informacja staje 
się w tym przypadku towarem, użytkownik zaś klientem. Obowiązują tu, więc podobne 
do komercyjnych firm usługowych, zasady obsługi klienta. Biblioteka w świadomości 
społecznej często kojarzona bywa z miejscem, które odwiedza się z konieczności, aby 
zdobyć potrzebną pozycję czy uzyskać informację. Potrzeba nieustannego zdobywania 
wiedzy sprawia, że biblioteka, a szczególnie biblioteka naukowa będzie odwiedzana 
coraz częściej, niezmiernie ważne jest, więc aby użytkownik – klient przychodził tam 
z przyjemnością. Nowoczesna biblioteka zmienia swój wizerunek i powinien go również 
zmienić bibliotekarz. Praca podejmowana z przyjemnością, a nie z przymusu pozwala 
czerpać z niej satysfakcję, a tylko pracownik szczerze zaangażowany w swe obowiązki, 
potrafi profesjonalnie podejść do tak specyficznego klienta jakim jest użytkownik. Zacho-
wania czytelnicze potrafią być różne, jak wspomniano czytelnik może być świadomym 
swych potrzeb informacyjnych, jak też całkowicie zagubionym i rolą bibliotekarza jest 
zapewnić komfort pierwszemu a drugiemu pozwolić się odnaleźć, pokonać lęki i obawy 
12 L. Szydlik: Bibliotekarz – psychologiem, Bibliotekarz 2005 nr 12, s. 18
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oraz w pełni zaspokoić jego potrzeby. Indywidualne podejście do różnego typu klientów, 
często również użytkowników niepełnosprawnych czy starszych – nie umiejących posłu-
giwać się nowymi technologiami jest bardzo ważne w budowaniu pozytywnego obrazu 
bibliotek i bibliotekarzy. Nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale również znajomość 
psychologii w zakresie obsługi klienta jest sprawą niezwykle ważną w procesie doskona-
lenia zawodowego bibliotekarzy.

Zmiana postrzegania zawodu bibliotekarza w społeczeństwie wymaga od nas umie-
jętności wpajania społeczeństwu, że jesteśmy zawodem ważnym, potrzebnym, że nasza 
rola nie ogranicza się tylko do podawania książek. Zmiana wizerunku powinna najpierw 
wypływać z nas samych, w myśl przysłowia „jak cię widzą tak cię piszą”, i tu w grę 
wchodzi perswazja, czyli umiejętność wzbudzania u innych pożądanych emocji. Współ-
działanie środowiska bibliotekarskiego, w dziedzinie poprawy wizerunku, jak również 
współdziałanie w kierunku dzielenia się doświadczeniami, wzajemną pomocą pozwala 
postrzegać zawodową grupę bibliotekarzy jako środowisko silne, zwarte oraz świadome 
swej społecznie użytecznej roli. Jak mówi Teresa Gruszecka „biblioteka jako organizacja 
ucząca się, kładzie duży nacisk na współdziałanie i współpracę pracowników zarówno 
w procesach doskonalenia się, jak i na innych płaszczyznach: rozwiązywanie problemów, 
przepływ informacji, tworzenie nowej wiedzy.”13 Wzrastająca liczba informacji sprawia, 
że nie jest fizyczną możliwością ogarnąć jej w całości, dlatego coraz bardziej popularni 
stają się bibliotekarze dziedzinowi, zajmujący się informacjami z określonej dziedziny 
wiedzy, dlatego też współpraca w środowisku pozwala na realizowanie w pełni zaspo-
kajania potrzeb czytelnika. Współdziałanie w zawodzie bibliotekarza nie odnosi się tyl-
ko do współpracy w obrębie grupy zawodowej, ale przede wszystkim do współpracy 
z użytkownikiem, to on jest bowiem motorem napędowym działań bibliotek. Rozumie-
nie jego potrzeb, a także spełnianie jego zapotrzebowań w dziedzinie informacji, powin-
no stanowić główny cel pracy bibliotekarza. Nowoczesny pracownik biblioteki, powi-
nien również zabiegać o nowych czytelników, postępując analogicznie jak w przypadku 
zdobywania klientów przez organizacje komercyjne. Współczesny człowiek powinien 
od najmłodszych lat czuć potrzebę zdobywania wiedzy a w tym widzieć rolę bibliotek 
i bibliotekarzy. Działania promocyjne bibliotek wiążą się, więc z budowaniem społecz-
nego przekonania, że są one ogniwem niezbędnym pozwalającym realizować nawet 
najbardziej zaawansowane potrzeby informacyjne. Da się tego dokonać poprzez wzbu-
dzanie w użytkowniku poczucia, że jest on ważny, traktowany indywidualnie, oraz pro-
fesjonalnie. W świecie nastawionym na konsumpcję, informacja powinna mieć tak samo 
ważne miejsce jak każda inna potrzeba mogąca być zaspokajana przez współczesnego 
człowieka. 

Omówienie kompetencji zawodowych jako ostatnich może wydawać się niezrozu-
miałe, jednakże najważniejszą sprawą zdaje się osobowość nowoczesnego bibliotekarza, 
jego podejście do pracy i nowych wyzwań, a wykształcenie – jako wiedza nabyta, staje 
się jedynie pomocnikiem w życiu zawodowym. Coraz popularniejsi obecnie bibliote-
karze dziedzinowi są specjalistami w danej dziedzinie wiedzy, gdyż nie jest możliwe 
13 T. Gruszecka: op. cit., s. 9
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opanowanie istniejących i narastających w szybkim tempie zasobów informacji. Współ-
czesny bibliotekarz oprócz wiedzy dziedzinowej, powinien również posiadać wyso-
kie kwalifikacje w zakresie źródeł informacji i korzystania z nich, a także nadążać nad 
zmieniającymi się ciągle zasobami informacyjnymi w świecie. Biegłość w poszukiwa-
niu informacji oraz wiedza, pozwalająca na ich selekcję i minimalizację szumu infor-
macyjnego powinna być podstawowym wymaganiem stawianym przed bibliotekarzem. 
Bibliotekarz powinien również posiadać wiedzę ogólną, pozwalającą na swobodne poru-
szanie się w gąszczu informacji nie tylko z dziedziny jaką się zajmuje, ale również infor-
macji ogólnej. Obecny model kształcenia uniwersyteckiego bibliotekarzy skłania się ku 
doskonaleniu z zakresu informacji naukowej a w dalszej kolejności bibliotekarstwa czy 
bibliologii. Samodoskonalenie i dokształcanie jest również sprawą niezwykle ważną. Bi-
bliotekarz powinien swą postawą zawodową dawać przykład użytkownikowi żyjącemu 
w społeczeństwie uczącym się, a koncepcja lifelong learning powinna właśnie w osobie 
bibliotekarza spełniać się doskonale. Współczesny bibliotekarz powinien łączyć w so-
bie dwie profesje – informatyka i ekonomisty, ponieważ biegłość posługiwania się 
narzędziami elektronicznymi oraz marketingowe spojrzenie na bibliotekę i rynek 
jej usług jest w przypadku bibliotek hybrydowych jedyną alternatywą. Hasłem te-
gorocznego Tygodnia Bibliotek było „Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece” i o taki model 
bibliotekarza powinni dbać wszyscy przedstawiciele tego zawodu – o bycie przewod-
nikiem dla użytkownika, osobą nie tylko wypożyczającą książki, które z czasem będą 
ustępować miejsca zasobom elektronicznym i multimedialnym, ale także mogącą pomóc 
znaleźć najcenniejszą obecnie rzecz – informację. 

Rozwój współczesnego świata i wymagania jakie stawia przed społeczeństwem spra-
wiają, że bibliotekarze, jako Ci pracujący w miejscach największego zgromadzenia in-
formacji, są osobami niezwykle ważnymi w procesie udostępniania informacji gotowej 
do przekształcenia w wiedzę. Najistotniejszą sprawą nie staje się zastanawianie czy bi-
bliotekarz jest konieczny, ale kwestia wypracowania takiego modelu i standardów jego 
działania, aby potrafił on stanowić integralną część nowoczesności i tego, co ze sobą nie-
sie oraz był jako takim postrzegany przez coraz bardziej wymagającego użytkownika. 

Bibliografia
 1. Długosz J.: Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni, Biuletyn EBIB [online] 2003 

nr 7 [dostęp 30.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/
dlugosz.php

 2. Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wy-
zwania. Kraków: Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999

 3. Gruszecka H.: Tradycja i nowoczesność bibliotek, Bibliotekarz 2005 nr 11
 4. Haber L.H.: Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna. W: Równi 

i równiejsi, zwycięzcy i przegrani, pod red E. Jurczyńskiej-McCluskey, M.S. Szcze-
pańskiego, Z. Zagały. Tychy, Bielsko-Biała: Śląskie Wydaw. Naukowe Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006, s. 381



SESJA IV– Bibliotekarz w bibliotece przyszłości 193

 5. Krokowski M., Rydzewski P.: Zarządzanie emocjami: inteligencja emocjonalna: va-
demecum użytkownika. Łódź: Imperia, 2002

 6. Społeczeństwo Informacyjne [online] [dostęp 29.06.2006]. Dostępny w Internecie: 
http://republika.pl/iosi/Strony/2.html 

 7. Szydlik L.: Bibliotekarz – psychologiem, Bibliotekarz 2005, nr 12

Is there a place for the librarian in library of 21st century

The increasing role of electronic tools in the contemporary world and immense amount of 
available information makes all modern libraries face new challenges. In order to survive 
and meet the needs of potential customers, traditional libraries should be transformed 
into so called hybrid libraries focused on providing information collected not only in 
books but also in all available electronic sources. The electronic sources contain e-books, 
digital documents and various databases. Is there a place for librarians in such libraries? 
If yes, what is the role of a librarian in the current situation of increasing expansion of 
electronic sources and common access to the Internet? 
The authors of the paper try to define the role of a librarian in the hybrid library. Since 
modern libraries play a vital role in creating the society of knowledge, a modern librarian 
is a guide who helps to search for relevant information in numerous sources of informa-
tion. The librarian is constantly open to any changes in their field and eager to improve 
their skills and knowledge. The authors particularly emphasise the importance of person-
ality traits of a modern librarian.
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Wymagania informacyjne użytkowników bibliotek 
akademickich XXI wieku: LibQUAL+TM  

jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych

Google Scholar, Amazon.com, Flickr, MySpace, open access oraz szybki i łatwy dostęp 
do zasobów bibliotek cyfrowych i usług elektronicznych wykreował nowy model oczeki-
wań czytelników w stosunku do bibliotek akademickich. Jak zaspokoić rosnące potrzeby 
informacyjne czytelników? Jak poznać ich oczekiwania w stosunku do usług i kolekcji 
bibliotek akademickich? Artykuł poszukując odpowiedzi na powyższe pytania prezentuje 
LibQUAL +TM jako narzędzie pomiaru satysfakcji użytkowników z jakości oferowanych 
usług bibliotecznych. Ocena efektywności działania bibliotek poprzez użytkowników jest 
istotnym elementem rozważanym w procesie przemian bibliotek akademickich. Przemia-
ny te dotyczą nie tylko form oferowanych usług i kolekcji, ale wymagają także zmian 
struktur organizacyjnych i przestrzennych bibliotek, kooperacji, dzielenia się kolekcjami 
oraz ścisłej integracji misji bibliotek z usługami badawczymi i edukacyjnymi uczelni.

Biblioteki od zarania traktowane były przez społeczeństwo jako skarbnice wiedzy, 
informacji i kultury, a ich wartość edukacyjna i kulturowa wynikała z treści zawartych 
w ich kolekcjach. Niemniej dziś w dobie rozkwitu technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych tracą na wartości treści (content) zawarte kolekcjach biblioteki, które przetwa-
rzane są na elektroniczną postać i przechwytywane są przez komercyjne projekty takie 
jak Google Book Search, Google Scholar, Amazon.com’s Look Inside, czy Microsoft’s 
Window Live Book Search. Szybki rozwój modelu publikacji w trybie „open access” za-
pewnił wolny i szeroki dostęp do naukowych zasobów, które jeszcze kilka lat temu były 
całkowicie niedostępne dla szerokiego grona użytkowników. Web 2.0 przyczynił się do 
dystrybucji treści i informacji poprzez rosnące w szybkim tempie środowisko social-ne-
tworking udostępnione w formie blogs, podcasts, Wikis, MySpace, Facebook czy Flickr 
i pozwalające na wymianę olbrzymiej ilości tekstów, obrazów i multimediów. 

Zadaniem organizacji „The Google Five,” powołanej do życia w grudniu 2004 roku 
był cyfrowy zapis pięciu dużych kolekcji dostępnych w bibliotekach w Stanford, Uni-
versity of Michigan, Harvard, Oxford i New York Public Library.1 Obecnie, czyli latem 
2006, także University of California rozważa propozycję przyłączenia się do projektu 
zapisu cyfrowego książek z 10 bibliotek zlokalizowanych na terenie stanu Kalifornia. 
1 M.Y. Herring: Don’t Get Goggle-Eyed Over Google’s Plan to Digitize, The Chronicle of Higher Education 

2005 nr 51 (27): B20
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Warto podkreślić, że biblioteki University of California uczestniczą już w projekcie Open 
Content Alliance prowadzonym przez organizacje Internet Archive, Yahoo i Microsoft, 
których celem jest wyłącznie digitalizacja książek, których prawa autorskie znajdują się 
w tak zwanym „public domain.” Zdigitalizowane zasoby otworzą dostęp do olbrzymich 
kolekcji, umożliwią szybkie przeszukiwanie ich treści, ale także wpłyną na zmianę do-
tychczasowych struktur organizacyjnych bibliotek i oferowanych usług oraz wykreują 
nowy model oczekiwań czytelników w stosunku do bibliotek akademickich. 

Szeroka dystrybucja naukowych i popularnych treści brzmi obiecująco, ale jedno-
cześnie nasuwa wiele kontrowersji:

Jak zaspokoić rosnące potrzeby informacyjne czytelników? 
Jak poznać ich oczekiwania w stosunku do usług i kolekcji bibliotek akademickich? 
Czy biblioteki powinny zaspokoić wyłącznie potrzeby dydaktyczno-naukowe czytel-
ników, czy także inne zainteresowania?
Co się stanie, gdy Google, Yahoo, czy Microsoft zawiodą?
Co się stanie, gdy użytkownicy zadowolą się wyłącznie elektronicznymi źródłami 
informacji? 
Co się stanie, gdy powyżej wspomniane projekty udowodnią że biblioteki akademi-
ckie 21 wieku straciły swą centralną funkcję jako skarbnice kultury, danych, infor-
macji i wiedzy?

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania należy rozważyć nie tylko nowe roz-
wiązania wynikające z dalszego postępu technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale 
także zachowanie i zadowolenie użytkowników towarzyszące procesowi wyszukiwania, 
przetwarzania i wykorzystania informacji. Dynamika przemian technologicznych, zmie-
niające się potrzeby informacyjne użytkowników oraz konkurencyjne inicjatywy prze-
chwytujące treści zawarte w bibliotecznych kolekcjach zmobilizowały biblioteki do zwró-
cenia większej uwagi na ocenę ich efektywność. Jak podkreśla Mirosław Górny poprzez 
efektywność biblioteczną należy rozumieć zdolność do realizacji określonych celów, sto-
pień zaspokojenia potrzeb użytkowników oraz jakość oferowanych usług.2 Ocena efek-
tywności działania bibliotek, zapewniająca maksymalne spełnienie potrzeb informacyj-
nych użytkowników stała się istotnym elementem oceny pracy bibliotek. Poniższy artykuł 
poświęcony wymaganiom informacyjnym użytkowników w bibliotekach akademickich 
XXI wieku prezentuje użycie zespołu usług LibQUAL +TM jako miernika satysfakcji użyt-
kowników z oferowanych zasobów i usług w Bibliotece Uniwersyteckiej Stanu Idaho.

 Opinie użytkowników na temat wizji bibliotek w roku 2005
Wyniki badań OCLC (Online Computer Library Center) obejmujace użytkowników 

z sześciu krajów anglojęzycznych dotyczące postrzegania bibliotek i źródeł informacyj-
nych zostały opublikowane w grudniu 2005 r. Analiza wyników tych badań wykazała, iż 
84% respondentów rozpoczyna szukanie potrzebnych informacji używając popularnych 
i darmowych przeszukiwarek dostępnych poprzez World Wide Web (Web). Tylko 1% roz-
2 M. Górny: Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych, Poznań 1999, s. 33
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poczyna poszukiwania potrzebnych informacji używając witryn bibliotek i zgromadzo-
nych tam linków np. do katalogów i komercyjnych baz danych. Ci sami użytkownicy wyżej 
ocenili darmowe przeszukiwarki dostępne poprzez Web, niż umiejętności wyszukiwania 
informacji przez bibliotekarzy. Wyłącznie 6% badanych wyraziło zadowolenia z usług 
oferowanych przez biblioteki. Większość badanych nie wiedziała o możliwości dostępu do 
licznych baz danych kupionych przez biblioteki. W roku 2005 biblioteki postrzegane były 
wśród badanych, wyłącznie jako wypożyczalnie materiałów drukowanych, miejsca do stu-
diowania udostępniające darmową informacją oraz instytucje z przyjaźnie ustosunkowany-
mi pracownikami. Badania OCLC pokazały, że użytkownicy cały czas kojarzą bibliotekę  
z tradycyjnym źródłami informacji.3

Wyniki badań OCLC jak i przegląd bogatej literatury na temat zaspakajania potrzeb 
informacyjnych użytkowników4 postulują jedno przesłanie – biblioteki i bibliotekarze 
nie mogą i nie powinni decydować za użytkowników. To, czy dana biblioteka posiada 
odpowiednie kolekcje, przyjazny i wykwalifikowany personel, oferuje efektywne usługi 
i zapewnia swoim użytkownikom odpowiednią atmosferę do pracy w bibliotece, powinni 
ocenić sami użytkownicy danej biblioteki. 

LibQUAL+TM : narzędzie pomiaru jakości oferowanych  
usług bibliotecznych 

Szeroko rozwinięte metody oparte na ilościowych wskaźnikach oceniające efek-
tywność udostępniania informacji w bibliotekach nie były i nadal nie są w stanie okre-
ślić satysfakcji użytkowników z jakości oferowanych im usług. Jak podkreśla Maria 
Sidor, dopiero w latach osiemdziesiątych zainteresowanie klientem oraz jakością pro-
duktów i usług, wpłynęło na opracowanie koncepcji pomiaru jakości usług metodą Ser-
vQUAL.5 Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek Naukowych (ARL) wraz z Texas 
A&M University zainspirowane metodologią SERVQUAL opracowało LibQUAL+TM 
jako narzędzie umożliwiające badanie jakości usług oferowanych w bibliotekach.6 

LibQUAL+TM to zespół narzędzi i usług ułatwiających poznanie, pomiar i analizę 
satysfakcji użytkowników wynikającej z jakości oferowanych usług bibliotecznych. 
LibQUAL+TM pozwala na ocenę satysfakcji użytkowników poprzez mierzenie luk po-
między minimalną, aktualnie dostarczaną a oczekiwaną jakością usług bibliotecznych. 
Używając web-based kwestionariusza zawierającego 22 pytania użytkownicy w skali 
Lickerta (od 1 do 9 gdzie 9 jest uważana jako najwyższa jakość) oceniają jakość ofero-
wanych usług bibliotek w trzech kategoriach:
3 Perceptions of Libraries and Information Resources [online]. Dublin, OH: OCLC, 2005 [dostęp 

26.08.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm
4 M. Jankowska: Identifying University Professors’ Information Needs in the Challenging Environment of In-

formation and Communication Technologies, Journal of Academic Librarianship 2004 nr 31 (1), s. 51-66
5 M. Sidor: SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych (Przegląd wybranej literatury), Biuletyn 

EBIB [online] 2000 nr 8 (16) [dostęp 26.08.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.libqual.org/index.cfm
6 LibQUAL – Charting Library Service Quality [online] [dostęp 26.08.2006]. Dostępny w Internecie:  http://

www.libqual.org/index.cfm
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Efekt Usługi (Affect of Service, AS) - ocenia pracowników bezpośrednio obsługują-
cych czytelników (gotowość i chęć pomocy użytkownikom, kwalifikacje pracowni-
ków w dostarczaniu informacji i szkoleniu bibliotecznym).
Kontrola Informacji (Information Control, IC) ocenia możliwość samodzielnego zna-
lezienia poszukiwanej informacji przez użytkownika (dostęp do witryny biblioteki, 
łatwość korzystania z katalogu, jakość i ilość oferowanych przez bibliotekę druko-
wanych i elektronicznych kolekcji, godziny otwarcia biblioteki, czas oczekiwania na 
zamówione materiały w bibliotece i poza nią).
Biblioteka jako Miejsce (Library as Place, LP) ocenia środowisko i lokalizację bi-
blioteki (przestrzeń, oświetlenie i wyposażenie).

Rezultaty badawcze otrzymane przy pomocy metody LibQUAL +TM są porównywa-
ne w skali narodowej i międzynarodowej. Ponadto mogą stanowić źródło cennych infor-
macji służących ulepszeniu dotychczasowych usług i planowaniu nowych. 

LibQUAL +TM w Bibliotece Uniwersyteckiej Stanu Idaho 
W roku 2004 Biblioteka Uniwersytetu Stanu Idaho w USA znalazła się w grupie 202 

bibliotek ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy uczestniczących w badaniach Lib-
QUAL +TM. Administratorzy badań zalecili, aby grupa ankietowanych liczyła 2700 osób, 
w tym 1500 studentów, 600 pracownicy naukowych i 600 pracowników pomocniczych.  
Z bazy adresów emailowych całego uniwersytetu wybrano losowo 2700 osób (pracowni-
cy biblioteki nie zostali objęci losowaniem).

Między marcem i kwietniem wszyscy członkowie wylosowanej grupy otrzymali trzy 
zaproszenia od dziekana biblioteki zachęcające do aktywnego uczestnictwa w badaniach 
LibQUAL +TM i wypełnienia w tym celu ankiety zamieszczonej pod podanym adresem 
URL. W celu zachęcenia uczestników do wzięcia udziału w badaniach, Biblioteka za-
proponowała nagrody w postaci jednego digitalnego odtwarzacza muzyki – Dell DJ15 
i dwudziestu kuponów na dużą pizzę.

Badania zakończyły się z dniem 1 maja. Zarchiwizowane na serwerze ARL od-
powiedzi poddane zostały opracowaniu przez członków zespołu statystycznego ARL. 
W połowie lipca, każda z bibliotek biorących udział w badaniach dostała szczegóło-
wy raport z wynikami i wykresami przeprowadzonych badań. W przypadku Biblioteki 
Uniwersyteckiej Stanu Idaho w badaniu jakości usług bibliotecznych wzięło udział 571 
użytkowników którzy wypełnili prawidłowo kwestionariusz (21% respond rate). Wśród 
grupy respondentów najliczniejsza była grupa młodszych studentów (pomiędzy 1 a 4 
rokiem studiów) licząca 40,5% ogółu badanych, 33,7% liczyła grupa starszych studen-
tów (studenci 5 roku oraz doktoranci). Profesorowie uczelni stanowili 18,6% badanych, 
a 7,2% stanowili pracownicy pomocniczy uczelni. Oprócz odpowiedzi na 22 pytania, 
wyniki badań zawierały 275 bezcennych uwag, propozycji, negatywnych opinii dotych-
czasowych oraz planowanych do wprowadzenia nowych usług bibliotecznych. Wśród 
badanych 56% stanowili mężczyźni i 44% kobiety. Najmłodszą grupę wiekową respon-
dentów, między 18 a 22 rokiem życia, reprezentowało 30% ankietowanych, 29% sta-
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nowili użytkownicy pomiędzy 23 a 30 rokiem życia, 22% użytkowników było w wieku 
pomiędzy 31 a 45 rokiem życia, natomiast 19% stanowili użytkownicy pomiędzy 46-
65 rokiem życia. Użytkownicy reprezentujący nauki ścisłe stanowili 43,3% badanej 
próby, użytkownicy nauk społecznych stanowili 33,6%, nauk humanistycznych 12,7% 
a resztę czyli 10,4% stanowili użytkownicy, którzy nie określili swojego głównego 
kierunku studiów. 

Pomiar jakości usług bibliotecznych 
Wyniki otrzymane przy pomocy kwestionariusza LibQUAL+TM określiły rozbież-

ność pomiędzy otrzymaną jakością usług uzyskanych w bibliotece a jakością usług 
oczekiwanych przez użytkowników (superiority gap). Hernon and Calvert twierdzą, że 
o jakości usług bibliotecznych decyduje nawet najmniejsza niezgodność pomiędzy usłu-
gą oczekiwaną przez użytkownika a usługą otrzymaną w bibliotece.7 Wielkość tych luk 
określona została na poziomie trzech wyżej wspomnianych kategorii: AS, IC oraz LP. 
Obliczone statystyczne mediany dla wszystkich 22 pytań ankiety w trzech kategoriach 
prezentowały:

najwyższą oczekiwaną medianę „desired mean” (wyrażającą najważniejsze potrzeby 
użytkowników),
najwyższą otrzymywaną medianę „percived mean” (wyrażającą najmocniejsze stro-
ny biblioteki),
najwyższą medianę „superiority mean” (wyrażającą największe niezadowolenie użyt-
kowników z usług bibliotecznych, wyznaczającą kierunki polepszenia pracy biblioteki).

Tabela nr 1 prezentuje cztery mediany odzwierciedlające pytania z kwestionariusza, 
które uzyskały najwyższy ranking wśród czterech kategorii badanych użytkowników 
oraz ogółu użytkowników. 

Wyniki kwestionariusza wykazały, że dla wszystkich użytkowników Najważniejsze 
Potrzeby dotyczyły kategorii Kontroli Informacji (IC). Najwyższa oczekiwana mediana 
dotyczyła pytań o witrynę biblioteki, która zapewnia użytkownikom samodzielne zloka-
lizowanie informacji (wartość 8.22) oraz drukowanych i elektronicznych wydawnictw 
ciągłych potrzebnych do pracy badawczej i studiowania (wartość 8.22).

Pracownicy naukowi, podobnie jak inne grupy respondentów, za najważniejsze uzna-
li ilość drukowanych wydawnictw ciągłych niezbędnych do pracy badawczej oraz efek-
tywną witrynę biblioteki zapewniającą intuicyjny dostęp do poszukiwanej informacji. 
Łatwość nawigacyjna witryny bibliotecznej była także najwyżej ocenioną wartością dla 
starszych studentów, którzy także wyrazili uznanie dla dostępu do elektronicznych zaso-
bów poza terenem biblioteki.

Pracownicy naukowi oraz starsi studenci odpowiadając na ankietę wysoko ocenili 
gotowość pracowników biblioteki do indywidualnej pomocy użytkownikom oraz efek-
tywnego zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników. Trzy grupy badanych 
7 P. Hernon, P. J. Calvert: Methods for Measuring Service Quality in Libraries in New Zealand, Journal of 

Academic Librarianship 1997 nr 22(5), s. 387
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(pracownicy naukowi, starsi studenci oraz pracownicy) zgodnie stwierdzili, że Naj-
mocniejszą Wartość Biblioteki stanowią uprzejmi pracownicy, zawsze gotowi służyć 
pomocą użytkownikom. Dla studentów młodszych roczników najmocniejszą wartością 
biblioteki była możliwość samodzielnego korzystania z komputerów i wyszukiwania in-
formacji oraz warunki zapewniające spokojne miejsce do pracy indywidualnej. 

Największa Satysfakcja Użytkowników wyrażona została w kategorii Efekt Usług 
i Biblioteka jako Miejsce. Użytkownicy wysoko ocenili pracowników biblioteki poświę-
cających im indywidualną uwagę oraz budynek biblioteki zapewniający miejsce dla gru-
powego studiowania i uczenia się. 

Najwyższa mediana „superiority mean” wyrażająca Największe Niezadowolenie 
Użytkowników z usług bibliotecznych mierząca lukę pomiędzy satysfakcją użytkowników  
z jakości usług otrzymanych w bibliotece a jakością usług oczekiwanych dotyczyła ka-
tegorii Kontroli Informacji. Niezadowolenie z niewystarczającej ilości drukowanych  
i elektronicznych wydawnictw ciągłych było najwyższe wśród pracowników naukowych  
(-2,31), następnie wśród starszych studentów (-1,76), pracowników (-1,60) i dla wszyst-
kich respondentów ogółem wyniosło (-1,49). 

Dostęp do elektronicznych źródeł informacji z domu i z biura stanowił drugi znaczą-
cy element niezadowolenia wśród młodszych (-0,97) i starszych (-1,47) studentów oraz 
pracowników naukowych (-1,67). Ponadto największe niezadowolenie młodszych stu-
dentów (-0,98) wywołała teza, według której pracownicy przekonani są, że użytkownicy 
mogą samodzielnie znaleźć szukaną informację. 

Katego-
rie

Najważniejsze 
Potrzeby  

Użytkowników 

Najmocniejsze 
Wartości 
Biblioteki 

Największa 
Satysfakcja 

Użytkowników

Największe 
Niezadowolenie 
Użytkowników 

Użytkownicy Ogółem

IC
Witryna bibliote-
ki zapewniająca 
użytkownikom 
samodzielne 
zlokalizowanie 
informacji. 

Drukowane  
i elektroniczne 
wydawnictwa 
ciągłe potrzebne 
do mojej pracy.

Drukowane 
i elektroniczne 
wydawnictwa 
ciągłe potrzebne 
do mojej pracy.

Dostęp do elektro-
nicznych źródeł 
informacji z domu  
i z biura.
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AS
Uprzejmi pracow-
nicy biblioteki.
Pracownicy 
zawsze gotowi do 
pomocy użytkow-
nikom.

Gotowość indy-
widualnej pomocy 
użytkownikowi.
Pracownicy go-
towi efektywnie 
zaspokoić potrze-
by informacyjne 
użytkowników.

LP
Biblioteka jako 
miejsce grupowe-
go studiowania 
i uczenia się.
Biblioteka jako 
miejsce spokojnej 
pracy indywidu-
alnej.

Studenci Młodsi

IC
Nowoczesny 
sprzęt pozwalają-
cy na szybki  
i samodzielny do-
stęp do znalezie-
nia informacji.
Witryna bibliote-
ki zapewniająca 
samodzielne 
zlokalizowanie 
potrzebnej infor-
macji. 

Nowoczesny 
sprzęt pozwalają-
cy na szybki  
i samodzielny do-
stęp do znalezie-
nia informacji.

Dostęp do elektro-
nicznych źródeł 
informacji z domu  
i z biura.

AS
Pracownicy 
gotowi efektywnie 
zaspokoić potrze-
by informacyjne 
użytkowników.
Pracownicy, któ-
rzy starają się au-
tentycznie pomóc 
użytkownikowi.

Pracownicy, 
którzy wierzą 
ze użytkowni-
cy mogą sami 
znaleźć szukaną 
informację.

LP

Biblioteka jako 
miejsce spokojnej 
pracy indywidu-
alnej.
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Studenci Starsi

IC
Dostęp do elektro-
nicznych źródeł 
informacji z domu  
i z biura.

Witryna bibliote-
ki zapewniająca 
samodzielne 
zlokalizowanie 
potrzebnej infor-
macji. 

Nowoczesny 
sprzęt pozwalają-
cy na szybki  
i samodzielny 
dostęp potrzebnej 
informacji.

Drukowane  
i elektroniczne 
wydawnictwa cią-
głe potrzebne do 
pracy badawczej  
i studiowania.
Dostęp do elektro-
nicznych źródeł 
informacji z domu  
i z biura.

AS
Indywidualna 
pomoc dla użyt-
kownika.

Uprzejmi pracow-
nicy biblioteki.

Pracownicy goto-
wi zawsze pomóc 
użytkownikowi.

Pracownicy, 
którzy starają 
się autentycznie 
pomóc użytkow-
nikowi.

LP
Biblioteka jako 
miejsce dla grupo-
wego studiowania 
i uczenia się.

Pracownicy Naukowi

IC
Drukowane  
i elektroniczne 
wydawnictwa 
ciągłe potrzebne 
do mojej pracy.

Witryna bibliote-
ki zapewniająca 
użytkownikom 
samodzielne 
zlokalizowanie 
potrzebnej infor-
macji.

Drukowane  
i elektroniczne 
wydawnictwa 
ciągłe potrzebne 
do mojej pracy. 

Dostęp do elektro-
nicznych źródeł 
informacji z domu  
i z biura.

AS
Bibliotekarze po-
mocni w znalezie-
niu odpowiednich 
źródeł informacji.

Uprzejmi pracow-
nicy biblioteki.

Pracownicy, któ-
rzy starają się au-
tentycznie pomóc 
użytkownikowi.

Indywidualna 
pomoc dla użyt-
kownika.

LP

Biblioteka jako 
spokojne miejsce 
dla pracy indywi-
dualnej.
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Pracownicy 

IC
Witryna bibliote-
ki zapewniająca 
użytkownikom 
samodzielne 
zlokalizowanie 
potrzebnej infor-
macji.

Drukowane  
i elektroniczne 
wydawnictwa 
ciągłe potrzebne 
do mojej pracy.
Dostęp do elektro-
nicznych źródeł 
informacji z domu  
i z biura.

AS
Uprzejmi pracow-
nicy biblioteki.

Gotowość pomo-
cy użytkownikom.

Bibliotekarze po-
mocni w znalezie-
niu odpowiednich 
źródeł informacji.
Uprzejmi pracow-
nicy biblioteki.

Pracownicy rozu-
miejący potrzeby 
informacyjne 
użytkowników.

LP
Biblioteka jako 
miejsce dla grupo-
wego studiowania 
i uczenia się.
Biblioteka jako 
spokojne miejsce 
dla pracy indywi-
dualnej.

Tabela 1. Satysfakcja użytkowników z oferowanych usług bibliotecznych  
w Bibliotece Uniwersyteckiej Stanu Idaho, USA

Wyniki końcowe 
Interpretacja wyników otrzymanych z kwestionariusza LibQUAL+TM wykazała że:

Największą wartością biblioteki są jej pracownicy.
Biblioteka jako miejsce jest wysoko ceniona za tworzenie dogodnych warunków dla 
studiowania grupowego oraz do pracy indywidualnej.
Największe słabości biblioteki to niedostateczna ilość drukowanych i elektronicznych 
czasopism wspierających prace naukowo-badawcze i dydaktyczne z poszczególnych 
dyscyplin wiedzy oraz trudność w samodzielnym znalezieniu poszukiwanych źródeł 
informacji.
Usprawnienie i uproszczenie nawigacyjne witryny biblioteki oraz zwiększenie ilości 
drukowanych i elektronicznych wydawnictw ciągłych powinny być priorytetowym za-
daniem przewidzianym do natychmiastowej realizacji przez kierownictwo biblioteki.
Użytkownicy biblioteki oczekują pomocy w odnalezieniu i ocenie potrzebnej wiedzy 
informującej o osiągnięciach naukowych z zakresu dziedzin interesujących czytelni-
ków. Ponadto użytkownicy oczekują od biblioteki tworzenia efektywnych przewodni-
ków online pomagających w samodzielnym korzystaniu z naukowych baz danych.
Biblioteka Uniwersytecka Stanu Idaho osiągnęła wyższe zadowolenie wśród swo-
ich użytkowników z zakresu oferowanych usług (7.01) niż pozostałe 201 bibliotek 
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akademickich w USA i zagranicą. W dwóch kategoriach Efekt Usług i Biblioteka 
jako Miejsce ocena oferowanych usług w bibliotece była lepiej oceniona przez jej 
użytkowników niż pozostałe biblioteki uczestniczące w badaniach LibQUAL+TM 
w roku 2004. Użytkownicy wysoko ocenili personel biblioteki za jego życzliwość, 
wiedzę i gotowość pomocy w znalezieniu informacji. Tylko w kategorii Kontroli In-
formacji biblioteka Stanu Idaho wypadła gorzej (6.99) niż pozostałe biblioteki (7.01) 
(zobacz poniższe 4 wykresy). Ocena ta spowodowana była niewystarczająca ilością 
drukowanychi elektronicznych czasopism, braku nowoczesnego sprzętu w bibliotece 
(komputerów, kopiarek, kolorowych drukarek i skanerów) oraz trudnej do nawigacji 
witryny biblioteki. 
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- Desired Mean ▲ Perceived Mean ▬ Minimum Mean

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonego badania zdecydowanie udowodniły, że użytkowni-

cy oczekują od biblioteki wysokiej jakości usług zaspokajających ich rosnące potrze-
by informacyjne. Aby sprostać tym oczekiwaniom biblioteki powinny dążyć do jak 
najlepszego rozpoznawania oczekiwań swoich użytkowników. Przedstawiona me-
todologia LibQUAL+TM zdecydowanie sprawdziła się w praktyce bibliotecznej jako 
narzędzie pomiaru jakości oferowanych usług bibliotecznych ocenianych przez sa-
mych użytkowników. Na pytanie – czy biblioteki powinny zaspokoić wyłącznie po-
trzeby użytkowników, czy także ich dodatkowe zainteresowania – Jan Sójka słusznie 
podkreśla, że „usługodawca nie zawsze jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby 
użytkowników, bo musi obok kryterium satysfakcji użytkowników z nabytej usługi 
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pamiętać o kryterium efektywności organizacji, która taką usługę świadczy. Mogą jed-
nak spełniać oczekiwania w określonym zakresie a prowadząc w ten sposób dialog  
z użytkownikiem”.8

Jak słusznie pisał słynny autor książek dla dzieci, dr Seuss, „A person’s a person, no 
matter how small” czyli każda osoba jest ważna, nieistotne, czy jest mała, czy duża.

W dobie szalonej konkurencji w dostarczaniu danych, informacji i treści, bibliote-
ki nie mogą pozwolić sobie na lekceważenie użytkowników. To właśnie użytkownicy 
zadecydują o przyszłej egzystencji bibliotek. W XXI wieku, biblioteki przetrwają jako 
skarbnice kultury, wiedzy, informacji i danych, ale to ich użytkownicy zadecydują o for-
mach oferowanych usług i kolekcji, o zagospodarowaniu i przestrzennym wykorzystaniu 
bibliotek.

Users’ Information Needs in Academic Libraries of the 21st 
Century: LibQUAL +TM as a tool for assessment of service 

quality standards

Google Scholar, Amazon.com, Flickr, MySpace, social networking, open access, and easy 
retrieval of electronic resources and services create higher user expectations toward aca-
demic library collections and services. In this competitive environment of content provid-In this competitive environment of content provid-
ers and users’ growing expectations, academic libraries face a difficult task in providing 
the most satisfying ways of delivering content and services to their patrons. To whatTo what 
extend should libraries recognize the users’ information needs in the area of services and 
collections? Is it possible for libraries to fulfill users’ growing needs toward libraries col-
lections and services? In searching for answers to these questions this article presents the 
LibQUAL +TM survey results that help to determine users’ satisfaction and expectations 
of the quality of library service. Assessment of service quality standards by library usersAssessment of service quality standards by library users 
is becoming a crucial element in future developments taking place in academic libraries. 
These developments will influence not only formats of existing services and collections 
but also will create demand for new organizational and spatial libraries’ structure, coop-
eration, and new integrated services and collections to fulfill educational and research 
universities’ missions.

8 J. Sójka: Profilaktyka w zarządzaniu biblioteką przez jakość. W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarzą-
dzania w instytucjach non-profit. (Materiały z konferencji, Kraków 28-30 września 1998). Kraków 1998, 
s. 232-243
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dagMara SawicKa

Akademia Rolnicza w Lublinie
Biblioteka Główna

E-pytanie, e-odpowiedź... czyli jakich badań  
potrzebują biblioteki przyszłości?

Truizmem byłoby stwierdzenie, że od informacji elektronicznej nie ma już ucieczki. Z tym 
faktem nikt już nawet nie dyskutuje. Hybrydyzacja bibliotek niewątpliwie będzie postę-
pować, a być może e-biblioteki w dużym stopniu wyprą biblioteki tradycyjne. W świetle 
takich założeń niezbędne stają się badania zachowań użytkowników e-informacji oraz 
badania reakcji użytkowników na poszczególne rodzaje informacji. Co badać i jakimi 
metodami? Referat podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania oraz próbę implementacji 
istniejących już badań użytkowników Internetu do potrzeb biblioteki akademickiej.

Powoli urzeczywistnia się wizja elektronicznego świata. Świata wirtualnych infor-
macji, zakupów przez e-mail, przyjaciół znanych jedynie z komputerowego monitora. 
Przeprowadzony w tym roku w Wielkiej Brytanii sondaż wykazał, że tylko 5 % ludzi 
w wieku 15-24 lat do porozumiewania używa kartki i długopisu. Pozostali korzystają 
wyłącznie z poczty elektronicznej i sms-ów1. Jednocześnie eksperci szacują, że 90 % do-
kumentów na świecie powstaje jedynie w wersji cyfrowej, przy czym aż 70 % z nich ni-
gdy nie zmieni postaci. Nie pozostaje zatem nic innego jak pogodzić się z coraz większą 
dominacją informacji elektronicznej. Nie czas już debatować, jak temu zapobiec, a całą 
energię lepiej skupić na rozwiązywaniu problemów związanych z cyfrowymi publika-
cjami. Kwestie przechowywania, katalogowania czy udostępniania to cały czas jeszcze 
problemy otwarte, w których pozostaje wiele do zrobienia. 

Mierzalny Internet
Nierozwiązany pozostaje również problem badania użytkowników rozległej sieci. 

Teoretycznie wydawałoby się, że nic łatwiejszego niż „zmierzyć” Internet, wszak jest 
on medium bardzo łatwo mierzalnym, choćby dlatego, że istnieje możliwość śledzenia 
wyników w czasie rzeczywistym. Toteż żadne inne medium nie posiada tak szybko opra-
cowanych metod badawczych oraz takiego stopnia mierzalności jak Internet. Po kilku 
latach od powstania dostępne były badania pozwalające określić jego potencjał reklamo-
wy i komunikacyjny2. 

1 Masz coś do ukrycia? Komputer cię zdradzi, Gazeta Wyborcza z dnia 24 kwietnia 2006, s. 33
2 D. Kaznowski: Raport strategiczny IAB Polska Internet 2004 Polska, Europa i świat. Warszawa [2005], 

Toż: op. cit. [online] [dostęp 08.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.e-biznes.pl/raporty/pliki/ra-
port_roczny_IAB_2004.pdf, s. 40
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Już w momencie publikacji pierwszej strony internetowej dostępne były twarde dane 
o liczbie wizyt użytkowników oraz o tym, kiedy i co odwiedzający oglądają na danej wi-
trynie3. Ze względu na możliwość szybkiego pozyskania statystyk, wkrótce potem (bardzo 
szybko, jeśli porównać do czasu, jakiego potrzebowały na to inne media) pojawiły się pierw-
sze wyniki badań profili społeczno-demograficznych internautów. Koszt uzyskania wyni-
ków z badań telemetrycznych telewizji czy badań dzienniczkowych słuchalności radia jest 
nieporównywalnie większy niż otrzymywanie danych liczbowych dotyczących Internetu.

Jednakże Internet badany jest niemal wyłącznie pod kątem efektywności kampanii re-
klamowych. Całkowicie pomijane są natomiast badania naukowej informacji elektronicznej. 
Nadal zatem nie wiadomo, jak podawać informację, aby była łatwo odszukana, czytelna, 
przyjazna i zrozumiała dla każdego użytkownika lub dla określonej grupy użytkowników. 
Proste przemieszczenie badań dotyczących rynku reklamy na sferę informacji nie jest wy-
konalne. Poza słabością merytoryczną takiego rozwiązania, mogło by to mieć negatywne 
skutki dla instytucji zajmujących się prezentacją lub udostępnianiem informacji, a także dla 
użytkownika informacji. Trudno bowiem bezkrytycznie przejąć metody z innej dziedziny 
wiedzy, bo jeśli nawet potraktujemy informację jako towar, to jest to towar specjalnego ro-
dzaju i stosowanie do niego metod czysto marketingowych może mieć fatalne skutki. 

Całkowite odrzucenie dorobku badań Internetu spowodowałoby natomiast duże przesu-
nięcia czasowe ze względu na konieczność stworzenia nowej metodologii. Jej skuteczność 
można by ocenić dopiero po kilku latach stosowania, metodą prób i błędów. Konieczne 
jest zatem rozwiązanie kompromisowe, będące kompilacją badań Internetu – jeśli chodzi 
o techniki, i dotychczasowych badań użytkowników bibliotek – w pozostałych treściach.

Badania zachowań użytkowników informacji
Technologie sprzyjają badaniu informacji, bowiem każde wejście na stronę czaso-

pisma (bądź inną stronę informacyjną) jest liczone i mierzone pod różnymi kątami. Są 
to działania w pełni zautomatyzowane i dostępne najczęściej wraz z pakietem usług in-
formacyjnych. Każdy wydawca bazy danych czy zbioru elektronicznych czasopism lub 
książek, zaopatruje swój produkt w mechanizmy pozwalające zmierzyć liczbę użytkow-
ników serwisu, logowań, wejść do konkretnych czasopism, artykułów itd. 

Taka analiza wykorzystania e-czasopism jest niezwykle ważna, choćby z tego powo-
du, że od lat większość budżetu bibliotek akademickich przeznaczana jest na wydawni-
ctwa ciągłe, które coraz częściej mają postać „e-only”. Na rynku wydawnictw naukowych 
obserwuje się również rosnącą tendencję do wydawania książek w wersji elektronicznej. 
Jednak oprócz prostego zliczenia czytelników potrzebne są pewne mechanizmy, które 
pozwolą zinterpretować otrzymane liczby. 

H. R. Jamala4 wraz ze swoimi współpracownikami, zebrał na podstawie ocen róż-
nych autorów zajmujących się tematyką informacyjną, wady i ograniczenia badań użyt-
kowników informacji opierających się jedynie na podstawie logowań. 

3 D. Kaznowski: D. Kaznowski:D. Kaznowski: op.cit.
4 H. R. Jamali, D. Nicholas, P. Huntington: H. R. Jamali, D. Nicholas, P. Huntington: The use and users of scholarly e-journals: a review of log analy-

sis studies, Aslib Proceedings 2005 Vol. 57 nr 6, s. 554-571



SESJA V – Oczekiwania użytkowników biblioteki cyfrowej 211

Zalety analizy zachowań użytkowników na podstawie  
liczby logowań:

Ilościowe dane są zbierane automatyczne i nie podlegają żadnemu filtrowaniu. Brak 
ingerencji człowieka w proces ich gromadzenia gwarantuje ich obiektywność;
Suche liczby dostarczają badaczowi bezpośrednich informacji o tym, ile milionów 
użytkowników weszło do systemu, natomiast nie sugerują, w jakim celu tam weszli, 
co mówili i myśleli logując się i co w między czasie robili. W odróżnieniu od innych 
badań, które można dowolnie interpretować, bądź zmieniać dane, w logowaniu nie 
ma możliwości wpływania na wyniki. Nie ma problemu ze stronniczymi odpowie-
dziami lub ich brakiem, tak jak to bywa w przypadku ankiet;
Jeśli połączy się badania „logów” z bezpośrednim wywiadem (np. w postaci ankie-
ty) to otrzyma się efektywne narzędzie do wykrywania rozbieżności pomiędzy tym, 
co użytkownicy mówią o systemie, a tym, co robią korzystając z systemu. Daje to 
możliwość weryfikacji odpowiedzi i ustalenia, jaki procent odpowiedzi jest „klik-
nięciem” w przypadkowe miejsce na formularzu. Analiza logowań stanowi również 
doskonałą bazę do budowania ankiety;
Analiza logowań może być wykorzystywana do testowania hipotez. Sprawdzając 
na przykład częstość logowań do różnych baz z poszczególnych numerów IP, łatwo 
można sprawdzić, czy umiejscowienie lub konfiguracja komputerów w bibliotece 
jest dla użytkowników optymalna;
Analiza logowań jest dobrym narzędziem do obiektywnej oceny efektywności takich 
systemów jak np. bazy czasopism. Bardzo łatwo bowiem można wyliczyć z kosztu 
poniesionego na zakup bazy, koszt jednego czasopisma, artykułu itp.; 
Analiza logowań jest również odpowiednią metodą do gromadzenia i porównywania 
informacji na temat zachowań użytkowników z poszczególnych grup. Daje badaczo-
wi obiektywne informacje na temat czasu pobytu użytkownika na stronie, rodzaju 
materiału z jakiego korzystał, rodzaju wykorzystywanej nawigacji itp.

Ograniczenia przydatności analizy logowań  
do badania użytkowników informacji:

Najważniejszym ograniczeniem, jeśli chodzi o wykorzystanie danych liczbowych do 
ustalenia profili użytkowników, jest trudność odróżnienia, które wyniki są wynika-
mi systemu, a które wynikami internauty. Np. mierzony jest całkowity czas pobytu 
w systemie, nie wiadomo natomiast, ile z tego czasu było poświęcone na szukanie, 
ile na odpowiedź systemu, a ile na „czas do namysłu” użytkownika. Równie dobrze 
użytkownik mógł zalogować się w systemie i pójść zaparzyć kawę;
Trudności z identyfikacją użytkownika. Użytkownik może korzystać z kilku różnych 
terminali, lub z jednego terminalu może korzystać dwóch użytkowników podczas 
jednego logowania. Jest to szczególnie problem terminali udostępnianych publicz-
nie, zlokalizowanych np. w bibliotekach lub salach komputerowych na uczelniach. 



















212 Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

Problemy z identyfikacją użytkownika mogą wypływać również z wielu innych 
przyczyn:

Jedną z podstawowych będzie masowość korzystania z systemu. Ilość osób ko-
rzystających z otwartych systemów jest bowiem z reguły ogromna, zaś wielkość 
populacji użytkowników prowadzi do trudności z identyfikacją indywidualnych 
użytkowników lub wyodrębniania grup użytkowników;
Istnieje trudność z identyfikacją użytkowników na podstawie IP komputera. Wie-
lu dostawców Internetu przydziela dynamiczne adresy IP. Powoduje to, że jeden 
użytkownik może korzystać z dwóch różnych numerów IP podczas dwóch kolej-
nych sesji (nawet jeśli sesje nastąpiły jedna po drugiej). Może też się zdarzyć tak, 
że w tym samym czasie korzysta z systemu dwóch użytkowników o jednakowych 
numerach IP. Trudno nawet umiejscowić geograficznie użytkowników, ponieważ 
adres IP zależy nie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik, a od miejsca 
gdzie dane IP jest zarejestrowane; 
Niemożliwe jest określenie faktycznej liczby sesji. Sesje bardzo często zamykają 
się po określonym czasie. Nie wiadomo, czy użytkownik zalogował się i cały czas 
z systemu korzystał, czy też zalogował się, po czym zapomniał o rozpoczętej sesji. 
Zaburza to znacznie wyniki badań. W celu jak największego ograniczenia ryzyka 
takiego zniekształcania danych, Nicholas proponuje, aby zmniejszać czas wylogo-
wania z systemu w przypadku braku aktywności poniżej 30 minut5;
W błąd mogą wprowadzać badacza również serwery proxy. Np. większość firm 
tak konfiguruje swoje strony, żeby po ich obejrzeniu umieszczane były one w pli-
kach tymczasowych serwera. Jeśli więc jeden użytkownik odwiedził daną stronę, 
a za jakiś czas wejdzie na nią po raz kolejny, bądź też inny użytkownik z niej 
skorzysta (nawet z innego komputera), wówczas strona jest wyświetlana z plików 
tymczasowych, bez logowania po raz kolejny. Zatem ruch na takiej stronie może 
być systematycznie zaniżany;
Kolejną barierą w identyfikacji użytkowników są firewalle. Jest to kombinacja 
rozwiązań hardwarowych i softwarowych, które blokują niektóre pliki uznawane 
za potencjalnie szkodliwe. Mogą one ograniczać wyświetlanie niektórych stron 
lub podstron. Mogą również blokować zawartość niektórych serwisów;
Tzw. pająki, roboty czy crowlery będące automatycznymi przeszukiwarkami, któ-
re szperają w Internecie i bazach danych w różnych celach, np. aby indeksować 
dane strony w wyszukiwarkach. Logują się one tak, jak każdy użytkownik. zatem 
system zlicza odwiedziny takiego robota, jako odwiedziny użytkownika. Faktycz-
nie jednak informacja z serwisu nie została przeczytana.

Badacza, który próbuje stworzyć obraz potencjalnego użytkownika systemu ogra-
nicza również niewiedza o tym, dlaczego użytkownik robi to, co robi. Nie da się w 
związku z tym określić interakcji pomiędzy systemem a użytkownikiem. „Log” użyt-
kownika nic badaczowi nie mówi o samym użytkowniku. W jakim jest wieku, kim 

5 D. Nicholas [et. al.]: Cracking the code: web log analysis, Online & CD-ROM Review 1999 Vol. 23 nr 5, 
s. 263-265
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jest, czego oczekuje od serwisu i czy został usatysfakcjonowany otrzymanym wyni-
kiem. Haigh i Megarity zauważają, że same „logi” nie dają wiedzy na temat powodu 
zadania takiego, a nie innego pytania przez użytkownika, czy też powodu dla które-
go zjawił się on w danym serwisie6. Nie znamy jego reakcji na zawartość. Jedynie 
zaawansowane systemy analizy logowań tzw. DLA7 (deep log analysis) są w stanie 
wyodrębnić powtórne wizyty. Powtórna wizyta zaś może być pośrednio miernikiem 
satysfakcji użytkownika z serwisu, jako że nieusatysfakcjonowany użytkownik rzad-
ko powraca w to samo miejsce.

Jak wynika z powyższych stwierdzeń, na podstawie danych, które otrzymujemy ze 
statystyk użytkowania serwisów, może być trudne zbudowanie jednego wzorca zacho-
wań użytkowników informacji. Zachowania te mogą się bowiem różnić (a nawet na pew-
no różnić się będą) w zależności od:

użytkownika (do jakiej grupy użytkownik należy – np. grupy w zależności od wy-
kształcenia czy znajomości języków obcych);
rodzaju informacji (naukowa/popularno-naukowa, tekstowa/graficzna, itp.);
rodzaju platformy, na której informacja jest udostępniana (np. CD-ROM, sieć rozle-
gła, sieć lokalna);
w zależności od sposobu udostępniania informacji (przez bazę danych, jako oddziel-
ne czasopismo, poprzez system typu Onelog itp.). 

Badania typu site-centric, do których należą analizy logowań, nigdy więc nie dadzą 
pełnego obrazu użytkownika danego serwisu. Można postawić tezę, że dopiero anali-
za zachowań poszczególnych grup użytkowników konkretnego rodzaju informacji na 
poszczególnych platformach mogłaby pozwolić na stworzenie ogólniejszego schematu 
zachowań internautów. Mimo więc wielu zalet tego typu badań, aby stworzyć rzetelny 
wzór zachowań użytkowników informacji, potrzeba czegoś jeszcze. Do suchych liczb 
należy dołożyć informacje pozyskane np. z ankiet wypełnianych przez użytkowników 
lub częściowo implementować metody badań Internetu.

Uzupełnienie badań ilościowych badaniem ankietowym umożliwia uzyskania infor-
macji, w jaki sposób poprawić funkcjonalność witryny oraz zadowolenie internautów ko-
rzystających z serwisu. Badanie można zrealizować na dowolnej grupie użytkowników, 
zadając im pytania m.in. o to, jakich treści brakuje w serwisie, czy jest coś, czym badana 
witryna wyróżnia się na tle innych, z jakich powodów korzystają z zasobów witryny i ja-
kich informacji przede wszystkim tam poszukują. Daje również możliwość uzupełnienia 
informacji społeczno-demograficznych.

6 S. Haigh, J. Megarity: Measuring web site usage: log file analysis, Network Notes [online] 1998 nr 571998 nr 57 
[dostęp 08.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.collectioncanada.ca/9/1/p1-256-e.html 

7 D. Nicholas, P. Huntington, A. Watkinson: Scholarly journal usage: the results of deep log analysis, Jour-
nal of Documentation 2005 Vol. 61 nr 2, s. 248-280
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Badanie funkcjonalności serwisu
Od pewnego już czasu prowadzi się badania funkcjonalności witryn internetowych. 

Jest to jedno z trudniejszych badań, jakie realizowane jest w Internecie, ale daje wymier-
ne efekty i dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych wzorców w przypadku badania 
informacji naukowej. 

Przez wiele lat sieci hipermarketów pracowały nad właściwym układem towaru na 
półkach, półek w regałach i regałów w sklepie, tak by zoptymalizować czas, jaki klient 
musi poświęcić na spacer po sklepie. Badanie funkcjonalności stron WWW przypomina 
nieco poszukiwanie odpowiedniego ustawienia w sklepie. Celem twórcy witryny jest 
taka prezentacja treści, aby użytkownik miał szansę zapoznać się z jak największą częś-
cią oferty (np. informacji) i złożył zamówienie lub zapytanie. Dlatego poszukuje się stale 
sposobów na optymalne eksponowanie zawartości serwisów. Istnieje wiele narzędzi, któ-
re wykorzystywane są do tego celu: od opinii eksperta, poprzez badania fokusowe, aż do 
badań typu eye-tracking. Wybór metod badawczych uzależniony jest przede wszystkim 
od celów, jakie chcemy osiągnąć8. 

Bardzo użyteczne do badania użytkowników informacji naukowej okazałyby się ba-
dania typu eye-tracking. Jest to doświadczenie, w którym wykorzystywana jest specja-
listyczna aparatura analizująca zachowania i ruchy gałki ocznej oraz sposób poruszania 
się kursora myszki. Zestawiając te dwie wartości w korelacji z czasem i strukturą badanej 
witryny, uzyskuje się informację o elementach, które skupiają uwagę lub dekoncentrują 
internautów. Powielając tego rodzaju badanie, zdobywane są dane, które mówią o naj-
większych błędach popełnionych na etapie projektowaniu serwisu bądź o największych 
zaletach witryny. Jak nietrudno się domyślić, ograniczeniem w realizacji tego typu ba-
dań, jest wysoka cena ich przeprowadzenia. 

Najbardziej dostępne okazałyby się więc dla bibliotek badania fokusowe. Polegają 
one na moderowanej dyskusji, w której uczestniczy starannie dobrana grupa użytkowni-
ków serwisu. Moderator tak kieruje dyskusją, aby uzyskać od respondentów jak najwię-
cej informacji. W przypadku prowadzenia takich badań online, jest szansa na uzyskanie 
prawdziwych opinii użytkowników (ze względu na anonimowość i większą z reguły ot-
wartość osób komunikujących się w sieci).

Czas nagli
W ostatnich latach coraz wyraźniej widać konieczność przygotowania jednolitej 

i wiarygodnej metodologii do analizy i oceny zachowań w Internecie. Dyrektorzy bi-
bliotek skrzętnie śledzą, przysyłane przez wydawców baz i czasopism online, statystki 
użytkowania serwisów, ale tak naprawdę nie do końca wiedzą do czego je odnosić. Czy 
przeliczać na cenę jednego artykułu, czy porównywać z ceną prenumeraty drukowanej, 
czy może zadowolić się po prostu odpowiednią liczbą zer w polu „liczba logowań do 
serwisu”?

Na te pytania nie ma w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi. Aby otrzymać pełny 
profil internauty, wspominane tutaj badania statystyk użytkowania, trzeba koniecznie 
8 D. Kazanowski: op. cit.
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uzupełnić o takie informacje jak: płeć, wiek, dochód czy wykształcenie czytelnika. Do-
piero takie uzupełnione dane będą przydatne do stworzenia wiarygodnego wzoru zacho-
wań użytkownika informacji. A stworzenie takiego wzoru jest z pewnością jednym z wy-
zwań, jakie stoją przed bibliotekami XXI wieku, niezależnie od tego, w jakim kształcie 
one przetrwają.
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E-question, e-answer... what research libraries  
of the future need?

It would be truism to claim that it is impossible to do without electronic information 
nowadays. This fact is beyond question. The hybridization of libraries will undoubt-
edly progress and it is likely that e-libraries will squeeze the traditional ones out of the 
market.
In the light of what has been assumed the research on the behaviour and the reactions 
of e-information users to particular types of information appears highly indispensable. 
What shall we do research on and what methods shall we implement?
This paper attempts to answer these questions as well as to apply already existing re-
search on the Internet users for the use of the university library.
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Współczesne trendy architektury bibliotecznej 
a zmieniające się wymagania użytkowników bibliotek

Artykuł omawia współczesne trendy architektury bibliotecznej i organizacji przestrzeni 
bibliotecznej w nowych bibliotekach akademickich. Omówione zostaną następujące za-
gadnienia: zagrożenia stojące przed bibliotekami (Internet, źródła elektroniczne), biblio-
teka jako miejsce fizyczne i społeczne, biblioteka jako centrum edukacyjne, wolny dostęp 
do zbiorów, nie biblioteczne usługi w bibliotekach, artystyczny wizerunek bibliotek. Te-
mat jest przedstawiony na podstawie literatury zagranicznej, wniosków z 13. Seminarium 
Grupy Architektonicznej LIBER – Zmieniające się Potrzeby, Zmieniające się Biblioteki 
(Utrecht, marzec 2006) i wizyt w niektórych europejskich bibliotekach akademickich.

Wstęp
W ostatnich latach często pojawiają się w literaturze, w wiadomościach na stronach 

serwisów internetowych, w wystąpieniach na konferencjach oraz w dyskusjach uwagi, że 
tradycyjne biblioteki nie są już potrzebne i przestaną wkrótce istnieć, zwłaszcza bibliote-
ki akademickie. Największą konkurencją dla nich stał się Internet, digitalizacja zbiorów 
i coraz powszechniejszy dostęp do źródeł na nośnikach elektronicznych. Znana i popu-
larna Korporacja Google w 2004 r. wdrożyła projekt Google Print Unvelis Collection1, 
którego celem jest zeskanowanie i udostępnienie w sieci zbiorów największych bibliotek 
amerykańskich, m.in. Uniwersytetu Michigan, Harvardu, Stanford, Oxfordu czy Biblio-
teki Publicznej w Nowym Jorku. Początkowo zeskanowanych zostanie kilkadziesiąt mi-
lionów tomów. Wizja Biblioteki Babel Borgesa, znana z literatury science fiction staje się 
więc rzeczywistością. Jak twierdzi znany publicysta Jarosław Lipszyc, sytuacja ta wzbu-
dza w środowisku bibliotekarzy zrozumiałe emocje. Cytuje przy tym wypowiedź biblio-
tekarza z Uniwersytetu w Michigan Jamesa Hiltona, który uważa, że pewnego dnia, dzie-
ła, których nie będzie można wyszukać w sieci, nie będą czytane. I „... nie chodzi o to, 
że wszyscy będą czytać książki online, na ekranach komputerów. Chodzi o to, że książki, 
których nie będzie online, nie zostaną znalezione”.2 Jak donosi prasa, do walki z amery-
kańskim projektem Google Print stanęła Europa. Komisja Europejska ma sfinansować 
sieć ogólnoeuropejskich ośrodków digitalizacji, opartych na narodowych bibliotekach 

1 Por. Google Book Search [online] [dostęp 05.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://print.google.comDostępny w Internecie: http://print.google.com
2 J. Lipszyc: Indeksowanie świata, czyli Biblioteka [online] [dostęp 05.06.2006]. Dostępny w Internecie: 

http://www.webinside.pl/artykuly/244
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państw członkowskich, aby do 2010 r. co najmniej 6 milionów książek, filmów, rękopi-
sów i innych dzieł kultury było dostępnych w europejskiej bibliotece cyfrowej. Dodać 
do tego można wiadomość z dnia 6 czerwca 2006 r. z portalu Wirtualnej Polski, której 
tytuł brzmi: „Internetowe biblioteki lekiem na całe zło”.3 Dotyczy ona m.in. Polskiej Bi-
blioteki Internetowej oraz Projektu „Wolne Podręczniki”, który to projekt ma zapewnić 
bezpłatny dostęp w Internecie do podręczników uczniom i nauczycielom. 

Zagrożenia stojące przed bibliotekami
Wizje zastąpienia tradycyjnej biblioteki przez biblioteki wirtualne mogą niepoko-

ić środowisko bibliotekarskie. Pojawia się, więc pytanie – Czy przetrwamy i wygramy 
z coraz powszechniej dostępnymi dokumentami elektronicznymi? Podobno pewną kon-
kurencją dla bibliotek, poza powszechną digitalizacją i źródłami elektronicznymi, stają 
się nowoczesne księgarnie, wielkie magazyny książek, które pozwalają na przeglądanie 
nowości w komfortowych warunkach, często przy kawie i pogawędkach z księgarzem 
lub znajomymi. 

Czy w związku z tym nasze biblioteki, mimo wszystko, są dostatecznie atrakcyjnymi 
i niezbędnymi instytucjami dla środowiska akademickiego? Czy warto je dalej utrzymy-
wać i czy potrzebne są nowe budynki biblioteczne? Maurice B. Line twierdzi, że jeszcze 
10 lat temu biblioteki były nieatrakcyjne i wcale nie zachęcały użytkowników do odwie-
dzin [15]. Czasami możemy się też spotkać z wypowiedziami niektórych naukowców 
i decydentów, którzy uważają, że biblioteka już nie jest potrzebna, bo przecież jest Inter-
net, są „e-książki, e-czasopisma” i bazy danych dostępne online.

W 2001 r. na łamach amerykańskiego czasopisma Chronicle of Higher Education 
ukazał się prowokujący artykuł Scotta Carlsona pod znamiennym tytułem „Deserted Li-
brary” (Opustoszała biblioteka) [3]. Wzbudził on wielkie poruszenie nie tylko w środo-
wisku amerykańskich bibliotekarzy. Autor pisze, że studenci przestają chodzić do bi-
bliotek. Korzystają oni przede wszystkim z dostępu do zbiorów online, a czytelnie są 
puste. Większość czasu spędzają w pracowniach komputerowych, gdzie czytają głównie 
wiadomości e-mailowe. Często uważają, że jeżeli nie można czegoś znaleźć w Internecie 
– to nie istnieje. Autor przytacza dane statystyczne wskazujące na spadek odwiedzin 
i wypożyczeń w badanych bibliotekach akademickich, a znaczny wzrost wykorzysta-
nych zbiorów elektronicznych. Uświadamia przy tym, że studentom, a często i wykła-
dowcom, powszechnemu zachłyśnięciu się źródłami elektronicznymi nie towarzyszy 
świadomość, że tylko niewielki procent dokumentów jest obecnie dostępnych online, 
i że dostęp do tych dokumentów jest niezwykle kosztowny. Digitalizacja wszystkich za-
sobów bibliotecznych wymaga ogromnych środków, podobnie jak kosztowne są opłaty 
bibliotek za dostęp do zbiorów elektronicznych. Internet nie jest w stanie zastąpić biblio-
teki, bez której istnieje niebezpieczeństwo wykształcenia młodzieży o mentalności op-
artej na „fast-foodach” [3]. Pisał też o tym już w 2001 r. Na łamach American Libraries 
Mark Y. Herring, przytaczając powody, dlaczego Internet nie może zastąpić biblioteki 
3 Por. Internetowe biblioteki lekiem na całe zło [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://

ksiazki.wp.pl/wiadomosci/id,31942,wiadomosc.html?rfbawp=1149613883.964 
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[10]. Z drugiej strony pojawiają się głosy bibliotekarzy mówiące, że dostęp online do 
źródeł elektronicznych odgrywa ważną rolę w życiu akademickim i że jest to pewien 
sposób dotarcia do tych studentów, którzy normalnie nie przyszliby do biblioteki pra-
cującej w tradycyjnym stylu. Również bibliotekarze, bez świetnej znajomości zasobów 
elektronicznych, umiejętności serwowania w sieci i szybkiego dotarcia do poszukiwanej 
informacji, nie mogliby efektywnie wykonywać swoich zadań.

Biblioteka jako miejsce
Czy wobec pojawiających się zagrożeń, tradycyjne biblioteki nadal będą chętnie od-

wiedzanym miejscem i czy staną się konkurencyjne dla bibliotek wirtualnych? Właś-
nie takie określenie – „biblioteka jako miejsce” pojawia się ostatnio w literaturze bi-
bliotekarskiej. Zainteresowanie środowiska bibliotekarskiego biblioteką jako miejscem 
w sensie fizycznej przestrzeni, a co za tym idzie budownictwem bibliotecznym, stało się 
wyraźnie widoczne w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na gruncie europejskim wiąże 
się to z systematycznymi spotkaniami Grupy Architektonicznej stowarzyszenia LIBER 
(Liga Europejskich Bibliotek Naukowych), która to Grupa powstała na początku lat dzie-
więćdziesiątych. Seminaria Grupy Architektonicznej, organizowane co 2 lata w różnych 
krajach Europy (m.in. Barcelona, Paryż, Londyn, Lipsk, Warszawa, Bozen/Bolzano, 
Utrecht), są doskonałym miejscem spotkań bibliotekarzy i architektów, zajmujących 
się wymianą doświadczeń związanych z budową nowych lub modernizacją już istnie-
jących gmachów bibliotecznych.4 Ostatnie seminarium pt. „Changing Needs, Changing 
Libraries” miało miejsce w marcu 2006 r. w Belgii i Holandii i połączone było ze zwie-
dzaniem najnowszych bibliotek tych krajów; sesja naukowa odbywała się w Utrechcie, 
w nowo wybudowanej Bibliotece Uniwersyteckiej.5 Uczestniczyło w niej ok. 150 osób 
– bibliotekarzy i architektów ze wszystkich krajów Europy, w czasie której wygłoszono 
21 referatów. Z przedstawionych referatów, prezentacji i dyskusji, a także na podstawie 
zwiedzania kilku bibliotek belgijskich i holenderskich, wynikają istotne wnioski doty-
czące funkcjonowania współczesnych bibliotek akademickich w krajach Europy. Przede 
wszystkim biblioteki akademickie stają się placówkami ściśle powiązanymi z centra-
mi komputerowymi oraz dydaktyką uczelni. Posiadają one wolny dostęp do większości 
zbiorów. Są zróżnicowane w organizacji przestrzeni bibliotecznej; posiadają zazwyczaj 
pokoje pracy indywidualnej, kabiny ze sprzętem audiowizualnym, sale seminaryjne, 
pokoje pracy grupowej studentów. Studenci mają w bibliotekach doskonałe warunki, 
nie tylko do korzystania ze zbiorów drukowanych, ale również ze zbiorów dostępnych 
online. Obok miejsc czytelnianych, wyposażonych w komputery, wiele stanowisk po-
siada wejścia do prywatnych laptopów lub dostęp do Internetu drogą radiową. Wyraźnie 
zauważa się traktowanie biblioteki jako miejsca do indywidualnej lub grupowej nauki 

4 We władzach Grupy Architektonicznej jest dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Ewa Ko-
bierska-Maciuszko. Była ona m.in. organizatorką jednego z seminarium, które odbyło się w Warszawie 
w 2000 r. pod hasłem „The Open Library – financial and human aspects”

5 Autorka wystąpienia brała w nim udział i wiele uwag zamieszczonych w publikacji opartych jest na pod-
stawie przedstawionych referatów i zwiedzania bibliotek na terenie Belgii i Holandii
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studentów (np. Biblioteka Uniwersytecka w Maastricht). Służą temu liczne sale pracy 
indywidualnej i grupowej oraz długie godziny otwarcia bibliotek. Biblioteki stają się też 
miejscem ożywionej działalności kulturalnej. Odbywają się w nich wystawy, koncerty, 
prelekcje. Stają się ważnym i popularnym miejscem spotkań. Wnętrza bibliotek są za-
zwyczaj atrakcyjne, wygodne i przyjazne użytkownikom. Dostosowane są do potrzeb 
nowej generacji studentów, gdzie użycie technologii informacyjnej i multimediów są 
sprawą pierwszej wagi.

Mając na uwadze sceptyczne głosy, dotyczące tworzenia nowych bibliotek, można 
się zastanowić, dlaczego mimo wszystko, studenci i pracownicy nauki chodzą do bi-
bliotek i dlaczego biblioteki są budowane? Z Raportu Council on Library and Informa-
tion Resources (CLIR) opracowanego w 2003 r. przez amerykańskiego emerytowanego 
bibliotekarza z Yale Scotta Bennetta pt. „Libraries Designed for Learning” wynika, że 
tylko w Stanach Zjednoczonych w latach 1992-2001 wybudowano lub poddano mo-
dernizacji i rozbudowie 379 bibliotek akademickich [2]. S. Bennett badał te biblioteki 
pod kątem ich użyteczności dla środowiska akademickiego, a przede wszystkim zwracał 
uwagę na to, jak są wykorzystywane do celów dydaktycznych zarówno przez studen-
tów, jak i przez wykładowców. Podobny charakter miały badania dotyczące przestrzeni 
bibliotecznej i nowych rozwiązań w akademickich bibliotekach amerykańskich prowa-
dzone przez Harolda B. Shill i Shawn Tonner na przełomie 2002/2003 r. [18]. Autorzy 
poddali analizie 357 bibliotek nowo wybudowanych lub zmodernizowanych w latach 
1995-2002, zwracając uwagę na to, jak zastosowane w nich zmiany czy nowości wpłynę-
ły na użyteczność i popularność nowych placówek. Wspomniane badania są nielicznymi, 
które wyraźnie zajmują się biblioteką jako miejscem, miejscem, które służy nie tylko 
jako magazyn książek, ale spełnia wiele innych ważnych społecznych zadań. W związku 
z tym możemy pokusić się o postawienie przewrotnego pytania: Dlaczego chodzimy do 
biblioteki? Znajdziemy na nie wiele odpowiedzi. Nawiązując do eseju Sama Demasa, za-
mieszczonego w pracy „Library as Place” (Biblioteka jako miejsce) z 2005 r. [5] można 
powiedzieć, że biblioteki są przede wszystkim:

miejscem spotkań określonej społeczności,
miejscem uczenia się i nauczania,
oferują bezpieczeństwo, komfort i spokój,
są instytucjami bezpłatnymi, niekomercyjnymi,
stwarzają warunki do uczenia się, prowadzenia badań, rekreacji,
umożliwiają znalezienie nieoczekiwanych a ważnych i inspirujących materiałów.

Maurice B. Line uzupełnia te powody, podkreślając, że nie wszystko może być zdi-
gitalizowane, że należy czasami zbadać dokumenty w oryginale. Ponadto przeglądanie 
dokumentów elektronicznych jest czasami niewygodne i że ciągle trzeba pogłębiać swo-
je umiejętności i poznawać nowe techniki w zakresie poszukiwań informacji elektronicz-
nych [15].

Aby czytelnik chodził do biblioteki z przyjemnością, co zdarza się nie tak rzadko, 
biblioteki starają się uczynić to miejsce coraz bardziej atrakcyjnym i wygodnym oraz 
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dostosowanym do potrzeb współczesnych studentów. Jak podają badania amerykańskie, 
liczba odwiedzin w nowych budynkach bibliotecznych zdecydowanie wzrasta – o ok. 
30-70% [19]. Dane te wyraźnie pozostają w sprzeczności z cytowanym wcześniej arty-
kułem S. Carlsona dotyczącym opustoszałych bibliotek [16]. Można nawet powiedzieć, 
że nowe biblioteki, zwłaszcza biblioteki akademickie, przeżywają swoje odrodzenie 
i odnowę. Pod takim hasłem odbywało się m.in. Seminarium Grupy Architektonicznej 
LIBER we Włoszech w 2004 r. – „Renesans bibliotek” [17].

Niewątpliwie nowe trendy architektury bibliotecznej, ciekawe projekty, nowe roz-
wiązania techniczne i funkcjonalne, kolor, dzieła sztuki i wszelkie ułatwienia dla czytel-
ników odgrywają tu swoją rolę. Klasyczne już 10 zasad dotyczące projektowania i or-
ganizowania budynków bibliotecznych, zaproponowane przez angielskiego architekta 
Harry Faulkner-Browna mają istotne znaczenie w tworzeniu funkcjonalnych budynków 
bibliotecznych [7, 14]. Najbardziej podkreślaną zasadą wyrażoną przez H. Faulknera-
Browna i przyjętą w rozwiązaniach wielu nowych bibliotek jest zasada „flexibility”, 
elastyczności budynku, możliwości przeorganizowania danej struktury, przystosowując 
ją do nowych potrzeb i wymagań użytkowników. Należałoby jednak podkreślić też te 
elementy przestrzeni bibliotecznej, które szczególnie w polskich warunkach nie były do-
tychczas mocno eksponowane. Oczywistą rzeczą jest wydzielenie w bibliotece miejsca 
na książki i inne rodzaje zbiorów, na katalogi i komputery, na stanowiska dla czytelni-
ków i personelu. Równie ważne są miejsca przeznaczone na funkcje pomocnicze, takie 
jak pracownie kserograficzne, audiowizualne, mikrofilmowe, digitalizacji zbiorów, kom-
puterowe. Lecz w bibliotekach akademickich ważna staje się przestrzeń przeznaczona 
na prowadzenie badań, studiowanie i pisanie prac. Takie są między innymi założenia 
w projektowaniu bibliotek XXI wieku. Pojawiło się hasło wskazujące na nową funkcję 
biblioteki akademickiej, głoszące przejście – od biblioteki „obsługującej” do biblioteki 
„uczącej”, od wypożyczalni podręczników do multimedialnego centrum edukacyjnego. 
Biblioteka przekształca się, więc w „learning center”, lub też staje się integralną częś-
cią takiego centrum. Aby zapewnić większą przestrzeń dla użytkowników zdarza się, że 
biblioteki przenoszą pomieszczenia biurowe, nawet działy merytoryczne (z wyjątkiem 
tych, które służą bezpośrednim kontaktom z użytkownikiem) do innych budynków na 
terenie kampusu, lub w innych częściach miasta [20]. 

Biblioteka jako centrum edukacyjne
Koncepcja biblioteki połączonej z centrum edukacyjnym pochodzi niewątpliwie ze 

Stanów Zjednoczonych, a swoje europejskie korzenie posiada w Wielkiej Brytanii jako 
następstwo działań, wynikających z zaleceń głośnego już Raportu Folleta [12]. Istotną 
cechą nowej koncepcji biblioteki akademickiej jest, więc zwrócenie uwagi na aspekt 
edukacyjny z uwzględnieniem preferencji studentów i wykładowców. Biblioteka ma być 
partnerem w tworzeniu lepszego środowiska edukacyjnego, a pracownicy bibliotek win-
ni dostosować swoje usługi do zmieniających się programów nauczania. Ponieważ ist-
nieją wielorakie style uczenia się i korzystania z różnorodnych źródeł informacji należy 
zapewnić w bibliotekach miejsca, które przyciągną użytkowników zgodnie z ich upodo-
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baniami do przebywania w określonej przestrzeni bibliotecznej. Pojawia się w związku 
z tym pojęcie „biblioteki hybrydowej”, czego przykładem są coraz liczniejsze nowe bi-
blioteki uniwersyteckie (m.in. Biblioteka Free University w Bozen/Bolzano we Wło-
szech, Biblioteka Uniwersytetu w Maastricht, Biblioteka London School of Economics 
w Londynie). Zdaniem Klausa Kempfa [11], czy jak to wynika z raportu S. Bennetta [2], 
S. Demasa [5] i innych autorów, bibliotekę tego typu powinno cechować:

zapewnienie miejsca do studiowania z uwzględnieniem preferencji, zwyczajów 
i upodobań użytkowników, wydzielając strefy ciche, do pracy indywidualnej (ka-
biny wyposażone w stół, krzesło, regał na książki, czasami komputer) oraz głośne, 
z możliwością spotkań i odpoczynku w przyjaznym otoczeniu,
ponieważ studiowanie odbywa się coraz częściej wspólnie, przy współpracy grupy 
studentów – należy stworzyć specjalne miejsca do pracy grupowej. Mogą to być duże 
stoły w wydzielonej przestrzeni lub zamykane pokoje. Są one czasami wyposażone 
w tablicę lub komputer. W rozbudowanej Bibliotece London School of Economics 
zaprojektowano 14 takich sal, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i wszystkie są 
stale zajęte [19]. W Bibliotece Uniwersytetu w Maastricht wydzielono 16 miejsc 
w indywidualnych kabinach, ale 100 miejsc w różnej wielkości salach grupowych, 
52 miejsca w pokojach cichych (bez PC lub laptopów) i 56 stanowisk w sali semi-
naryjnej,
ważne jest wyposażenie biblioteki we wszelkie urządzenia techniczne, które mają 
służyć w czasie pracy; szczególnie potrzebne są laboratoria komputerowe czy „Le-
arning Café”,
niezbędny jest też dostęp do sieci, zarówno przy stanowiskach komputerowych, jak 
i do gniazd prywatnych laptopów, coraz powszechniej wykorzystywanych przez stu-
dentów.

Nowa biblioteka uniwersytecka w Bozen/Bolzano we Włoszech jest idealnym przy-
kładem centrum edukacyjnego i multimedialnego, służącego Uniwersytetowi i całemu 
regionowi Tyrolu na pograniczu włosko-austriackim. Nastawiona jest na wprowadzenie 
innowacji i współpracy międzynarodowej i jest, co oczywiste, miejscem przeznaczonym 
do studiów. Dysponuje ona kabinami do pracy indywidualne (9-11 m²), pokojami pracy 
grupowej (31 m²) oraz salami seminaryjnymi (po ok. 50 m²) [11]. 

Innym przykładem jest projekt budowy nowej biblioteki, postrzeganej głównie jako 
Learning Center, przez École Polytechnique Fédérale w Lozannie (Szwajcaria). Władze 
uczelni ogłosiły w 2005 r. międzynarodowy konkurs architektoniczny na budowę tego 
obiektu, płacąc wysokie kwoty za przygotowane projekty. Zgłoszono 12 projektów, które 
były następnie analizowane przez różne zespoły ekspertów, w tym przez dwóch eks-
pertów w zakresie bibliotekoznawstwa, którym byli Mel Collier (British Library) i Ma-
rie-Françoise Bisbrouck.6 Pozytywnie zaopiniowali oni 2 projekty, spełniające ich zda-

6 M.-F. Bisbrouck jest wybitnym ekspertem w zakresie budownictwa bibliotecznego. W latach 1995-1999 
była sekretarzem Sekcji IFLA poświęconej budownictwu i wyposażeniu bibliotek. Aktualnie jest dyrekto-
rem Biblioteki Sorbony w Paryżu
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niem, optymalne kryteria budynku bibliotecznego. Wygrał projekt japońskiego zespołu 
architektonicznego „SANAA” z Tokio, który wcale nie był najwyżej oceniony przez 
ekspertów bibliotekoznawstwa. Projekt jest jednak niezwykle oryginalny i poetycki, jak 
określiła to M.F. Bisbrouck, i prawdopodobnie trudny do zrealizowania ze względu na 
niezwykłą konstrukcję. Obiekt składający się z kilku budynków zostanie zlokalizowany 
na terenie kampusu. Będzie służył jako miejsce nauki, udzielania informacji i spędzania 
wolnego czasu. Została w nim zaplanowana przestrzeń dydaktyczna, stosownie do róż-
nych potrzeb i upodobań studentów. Budynek ma również zapewnić inne funkcje spo-
łeczne. Zostały w nim przewidziane m.in. księgarnia, kawiarnia i restauracje, pokoje do 
odpoczynku i dyskusji, miejsca wystawowe. „Learning Center” ma też połączyć kampus 
akademicki z miastem [16].

Omawiając bibliotekę jako instytucję nauczającą i zapewniającą miejsca do nauki 
S. Bennett [2, tab.6b] uwzględnia: powszechnie dostępne laboratoria komputerowe, po-
koje pracy indywidualnej i grupowej, sale konferencyjne i inne miejsca spotkań nie-
formalnych. Nawiązując do jego badań warto przytoczyć opinie dyrektorów nowo wy-
budowanych lub modernizowanych bibliotek, którzy uznali, że najważniejsze miejsca 
w nowej bibliotece były przewidziane na:

pomieszczenia do szkoleń w zakresie umiejętności informacyjnych (information li-
teracy) – 79% odpowiedzi,
miejsca do pracy studentów czynne do północy – 75% odpowiedzi,
miejsce do udzielania informacji – 73 % odpowiedzi,
miejsca na kolekcje książek – 67 % odpowiedzi,
pomieszczenia do grupowej nauki studentów – 51 % odpowiedzi,
rezerwę lektur dla poszczególnych kursów – 46 % odpowiedzi,
pomieszczenia na urządzenia audiowizualne służące nauczaniu – 36 % odpowiedzi,
miejsce na muzeum – 32% odpowiedzi,
centrum innowacji edukacyjnych – 30% odpowiedzi,
miejsce spotkań studentów (bez usług gastronomicznych) – 25% odpowiedzi,
ogólne laboratoria komputerowe dla studentów – 25% odpowiedzi,
miejsce do pracy studentów dostępne po północy – 24% odpowiedzi.

Poniżej 20% odpowiedzi uzyskały takie pomieszczenia jak: pracownie komputerowe 
dla personelu, miejsca z dostępem do usług e-mailowych dla studentów i wykładowców, 
miejsca spotkań towarzyskich studentów połączone z kawiarnią i in.

Uzupełniając dane z przedstawionego wyżej raportu warto zwrócić też uwagę na 
badania przeprowadzone w 2003 r. w Stanach Zjednoczonych dotyczące wykorzystania 
miejsca w bibliotekach akademickich przez wykładowców 63 uczelni objętych badaniami 
[6]. Dopełnieniem ich były wywiady z 10 wykładowcami korzystającymi z Oklahoma’s 
Memorial Library, która to biblioteka posiada 94 pomieszczenia do pracy wykładowców 
tej uczelni. Badani naukowcy wykorzystują te miejsca średnio przez pół dnia od 2 do 5 
razy w tygodniu. Spędzają tam czas na czytaniu, przemyśleniach i pisaniu w spokoju i bez 
rozgardiaszu, jaki panuje w ich zakładach macierzystych. Wykorzystują przy tym zbiory 



























224 Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

biblioteczne, szperając po półkach; korzystają także z kawiarni. Miejsca te określane są 
przez wykładowców jako oaza samotności, gdzie można się skoncentrować i efektywnie 
pracować naukowo. Na miejsca te zazwyczaj ustawia się kolejka oczekujących, zapisy-
wanych na specjalną listę. Z wypowiedzi przekazywanych przez 63 biblioteki wynikało, 
że 87% bibliotek, reprezentujących głównie nauki społeczne i humanistyczne, posiadało 
specjalne, wydzielone miejsca do pracy wykładowców i cieszyły się one dużym powo-
dzeniem. 48% bibliotek posiadało listy oczekujących na wolne miejsca.

Wolny dostęp
Architektura nowych budynków bibliotecznych zapewnia różnorodne miejsca do 

nauki indywidualnej i pracy grupowej użytkowników, ale najbardziej oczywistym ele-
mentem jest stworzenie warunków do wolnego dostępu do zbiorów. W niektórych bi-
bliotekach niemal wszystkie zbiory są w wolnym dostępie, w innych znaczące ich części, 
pozostawiając pozycje starsze i rzadziej wykorzystywane w magazynach zamkniętych, 
zwykle kompaktowych. Przykładowo, wspomniana już Biblioteka London School of 
Economics posiada 95% swoich zbiorów w wolnym dostępie (przy zbiorach sięgających 
4 mln jednostek) [19], a Biblioteka Politechniki w Cottbus ok. 80%. Zazwyczaj kolekcje 
dziedzinowe gromadzą w jednym miejscu książki i czasopisma z danej dziedziny. Wol-
ny dostęp do półek jest ogromną zaletą ułatwiającą bezpośrednie przeglądanie książek 
(odpowiednikiem tego jest ang. termin – „browsing”). Sprzyja to często przypadkowym, 
nieoczekiwanym odkryciom cennych pozycji, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. 
I można spotkać się z twierdzeniem, że żadne elektroniczne namiastki nie zastąpią szpe-
rania po półkach. Jak twierdzi Sam Demas – nieoczekiwane odkrycia są jedną z korzyści 
przebywania w środowisku nauczającej biblioteki [6], a dzięki możliwości swobodnego 
przeglądania książek, bez konieczności przynoszenia ich przez bibliotekarzy, odbywa się 
pewnego rodzaju „kształcenie między regałami”.

Przestrzeń „nie biblioteczna” w bibliotekach
Nowe biblioteki starają się być przede wszystkim atrakcyjnym miejscem dla czytelni-

ków, stwarzając im warunki do komfortowej pracy i spotkań. Tradycyjnie już zapewniają 
one miejsca do czytania i studiowania, do przygotowywania materiałów na zajęcia, napi-
sania referatu i tworzenie prezentacji (służą temu biblioteczne laboratoria komputerowe), 
do szkoleń, przede wszystkim w zakresie zdobywania nowych umiejętności informacyj-
nych. O zmianach, jakie zauważa się w dzisiejszych bibliotekach akademickich świad-
czą też inne, nie zawsze ściśle biblioteczne oferty tych placówek. Szczególnie podkre-
ślanym elementem jest fakt, że biblioteka jest miejscem spotkań, nie tylko naukowych, 
czy edukacyjnych, ale przy okazji – towarzyskich. Biblioteka jest przestrzenią społeczną, 
a ludzie, zwłaszcza młodzi, potrzebują kontaktów miedzy sobą i wymiany informacji. 
Ten społeczny aspekt biblioteki jako miejsca realnego, w przeciwieństwie do biblioteki 
wirtualnej, jest sprawą niewątpliwie istotną. Potwierdzają to m. in. badania H.B. Shill 
i S. Tonner z 2003 r. [18]. W 173 bibliotekach amerykańskich (wybranych z 357 placó-
wek wybudowanych lub zmodernizowanych w l. 1995-2005) zauważalna była tendencja 
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do uwzględnienia w nowych obiektach takich „nie bibliotecznych” funkcji. Z badań wy-
nikało, że biblioteki te przewidziały przestrzeń na nowe udogodnienia czy funkcje, które 
wcześniej były pominięte lub występowały w niewielkim stopniu. Były to:

pokoje konferencyjne   – 82,7%,
laboratoria komputerowe   – 69,9%,
pokoje seminaryjne    – 53,2%,
centra multimedialne   – 45,1%,
bary lub kawiarnie    – 32,4%,
ogólnie dostępne sale do zajęć  – 31,8%,
centra nauczania    – 26,0%,
galerie sztuki    – 24,9%,
audytoria      – 20.2%,
laboratoria do pisania   – 6,8%,
księgarnie     – 4,0%.

Włączenie tych „nie bibliotecznych” pomieszczeń staje się pewnym standardem 
nowo budowanych bibliotek. Miejsca te niewątpliwie przyciągają większe grupy użyt-
kowników i sprzyjają społecznej i kulturalnej aktywności, która jest niezbędna w życiu 
studenckim. Nowa Biblioteka Uniwersytecka w Utrechcie posiada również sale konfe-
rencyjne i pokoje pracy zespołowej oraz kawiarnię pod znamienną nazwą „Gutenberg”. 
Studenci Biblioteki Uniwersyteckiej w Maastricht, licznie odwiedzający i lubiący swoją 
bibliotekę połączoną z centrum komputerowym, narzekają jedynie na brak większego 
parkingu na rowery oraz zbyt mały bar kawowy.

Niektóre biblioteki oferują również środowisku akademickiemu możliwość udziału 
w prelekcjach, spotkaniach literackich, koncertach, przedstawieniach teatralnych i in-
nych wydarzeniach kulturalnych. Galerie sztuki, wystawy plastyczne, fotograficzne są 
też stałym miejscem przestrzeni bibliotecznej, gdzie stwarza się studentom czasami je-
dyną możliwość kontaktu ze sztuką.

Artystyczny wizerunek bibliotek
Mówiąc o bibliotece jako atrakcyjnym i przyjaznym miejscu nie można pominąć 

często oryginalnej i pięknej architektury budynków bibliotecznych, ciekawego wypo-
sażenia, jej kolorystyki, ekspozycji obiektów sztuki – obrazów, witraży, rzeźb, zieleni 
itp. Z badań amerykańskich bibliotek [18] wynika, że prawie 82% bibliotek eksponuje 
obiekty sztuki w swoich placówkach. Można też przytoczyć liczne przykłady europej-
skich bibliotek, które podkreślają ten aspekt budynku. Przykładem może być m.in. pięk-
ny „las” na wewnętrznym dziedzińcu Biblioteki Narodowej w Paryżu, „wieża książek” 
w nowej British Library w Londynie, witraż i granitowy pomnik książek w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Brukseli, czy atrakcyjnie architektonicznie cały budynek Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie z zielenią na ścianach oraz ogrodami na dachu. Mówiąc 
o ciekawej architekturze bibliotecznej należy też wymienić Bibliotekę Uniwersytetu w 
Utrechcie, wybudowaną w 2004 r. Biblioteka ta sprawia ogromne wrażenie swoją wiel-
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kością (24 tys. m²), ciekawą architekturą, przestronnością, transparentnością (ten termin 
jest najbardziej właściwym określeniem tego budynku), kolorystyką – przeważa kolor 
czarny, biały i czerwony (ten ostatni jako kolor detali, niektórych mebli i lad bibliotecz-
nych), pięknymi, artystycznie wykonanymi dużymi oknami z motywem gałęzi drzew. 
Zdaniem twórców tej biblioteki, zbiory poszczególnych kolekcji dziedzinowych wyglą-
dają w tym przestronnym budynku jak chmury zawieszone w powietrzu. Jak już wspo-
mniano, wystrój bibliotek i kolor odgrywa ważną rolę. Z cytowanych wcześniej badań na 
temat nowych budynków bibliotecznych w Stanach Zjednoczonych wynika np., że 86,5% 
bibliotek posiada na podłogach wykładziny dywanowe (przeważają kolory: niebieski, 
zielony, szary, beżowy), a kolor ścian jest zazwyczaj neutralny (biały, beżowy) [18]. Na 
podstawie prezentacji Biblioteki Politechniki w Cottbus, w bibliotece tej, o niezwykłej 
architekturze, ze spiralnymi schodami przechodzącymi od 1 do 6 piętra, zastosowano 
zaskakująco ostre kolory: jaskrawy żółty, zielony, fioletowy, czerwony i niebieski [16]. 

I może warto jeszcze zwrócić uwagę na pewną wartość biblioteki jako miejsca, które 
się zwiedza, czasami w celach poznawczych i turystycznych, a czasami ze względów 
sentymentalnych. Jest to miejsce, z którego uczelnia jest często dumna, szczyci się nim, 
a atmosfera, jaka przypisywana jest zwykle bibliotece odgrywa znaczną role w kształto-
waniu wizerunku uczelni [5]. Tak, więc biblioteki, zarówno starsze, jak i te nowoczesne, 
pozostają ważnym elementem urbanistyki miejskiej lub krajobrazu kampusu uniwersy-
teckiego.

Zakończenie
Kończąc należy podkreślić fakt, że biblioteki akademickie przeżywają swój renesans, 

mimo pozornych zagrożeń ze strony postępującej komputeryzacji, dostępu do Internetu 
i digitalizacji zbiorów. Cytowany już Sam Demas, w eseju pod znamiennym tytułem 
„From the Ashes of Alexandria: What’s Happening in the College Library ?” („Z popio-
łów Aleksandrii: Co dzieje się w bibliotece akademickiej?) [5] zwraca uwagę, że dzisiej-
sza biblioteka akademicka staje się pewnego rodzaju nową Biblioteką Aleksandryjską 
kampusu akademickiego. Nawiązuje tym samym do tradycji legendarnej już Biblioteki 
Aleksandryjskiej, która była nie tylko biblioteką, ale też miejscem spotkań i dyskusji 
uczonych oraz twórczej pracy. Współczesna biblioteka akademicka, ze swoimi zbiorami, 
miejscem do studiowania i spotkań oraz dzięki ofercie artystycznej jest nie tylko maga-
zynem, ale staje się żywotnym ośrodkiem intelektualnego życia akademickiego danej 
uczelni. Stwarza ona warunki do kontaktów między studentami i wykładowcami róż-
nych wydziałów. Można powiedzieć, że nowa generacja studentów buduje swoje własne 
biblioteki na miarę XXI wieku i na pewno biblioteki te przetrwają, ale jako placówki 
bardziej atrakcyjne i wzbogacone o nowe funkcje, tworząc swoistą przestrzeń społeczną. 
Twórcy tych bibliotek i bibliotekarze starają się więc zrealizować wizje biblioteki ideal-
nej, o której tak często mówił Maurice B. Line [15]. Takie też biblioteki powstają ostatnio 
również w naszym kraju.
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The contemporary trends of library architecture and changing 
needs of library users

The paper presents the contemporary trends of library architecture and the organization 
of library space in new academic libraries. The following issues will be discussed: threats 
for academic libraries (Internet, electronic resources), library as a physical place and 
a social place, library as a learning center, open access in libraries, nonlibrary facilites 
in library buildings, artistic image of libraries. The subject is presented on the basis of 
foreign literature, materials and results of the 13th Seminar of The LIBER Architecture 
Group (Changing Needs, Changing Libraries, Utrecht, March 2006) and visits in some 
European academic libraries. 



SESJA VI

Biblioteki cyfrowe – tendencje rozwoju





SESJA VI – Biblioteki cyfrowe – tendencje rozwoju 231

Ewa KołodzińSKa, Halina ganińSKa

Politechnika Poznańska
Biblioteka Główna

Wizja biblioteki wirtualnej w strategii biblioteki 
uniwersytetu technicznego

Wokół dzisiejszego rozumienia biblioteki wirtualnej. Opisanie elementów biblioteki wir-
tualnej, takich jak: sieć, technologie informacyjne i komunikacyjne (z ang. ICT), katalog 
online, zasoby własne, zasoby rozproszone, usługi online. Portal jako centrum biblioteki 
wirtualnej. Wielofunkcyjna struktura portalu: integracja zasobów, komunikacja, dystry-
bucja informacji, świadczenie usług w sieci. Wnioski dla strategii biblioteki uniwersytetu 
technicznego w strukturze (bibliotece) hybrydowej.

1. Od biblioteki cyfrowej do wirtualnej
W Polsce końca lat 90. XX w. pojmowano „bibliotekę wirtualną” w sposób nastę-

pujący: 
…„Biblioteka wirtualna to zasób informacji i dokumentów istniejących w sieci, 

nie jest to jednak instytucja, ponieważ nie posiada ścian ani dyrektora ani organizacji 
w takim znaczeniu, jakie odnosimy do tradycyjnej czy klasycznej biblioteki”…1

…„Nie ma wątpliwości, że biblioteka wirtualna jest nierozerwalnie związana z sie-
ciami komputerowymi [...] skłonny byłbym uznać, że jednym ze znaczeń terminu „biblio-
teka wirtualna” jest spis połączeń do zasobów sieciowych, pod warunkiem, że jest on 
opracowany (uporządkowany) według reguł (narzędzi) stosowanych w bibliotekarstwie. 
Serwis taki jak CyberStacks(sm) można więc uznać za przykład biblioteki wirtualnej[…] 
Jednym słowem biblioteka wirtualna to biblioteka cyfrowa jutra”…2

…„Pojawianie się nowych publikacji elektronicznych zmienia więc rolę biblioteki. 
Wyłaniająca się z tych przemian wizja biblioteki przyszłości – biblioteki wirtualnej – to 
wizja biblioteki oferującej dostęp do całości wiedzy ludzkiej, z której zasobów korzysta-
nie jest proste i wygodne, niezależne od czasu, przestrzeni i miejsca na kuli ziemskiej. 
Dokumenty tej biblioteki, powiązanej siecią Internet z innymi bibliotekami dostarczane 
są użytkownikowi natychmiast. Serwisy informacyjne udostępniane z hostów znanych 
firm wydawniczych dają użytkownikowi możliwość zapoznania się bezpośrednio nie tylko 

1 W. Pindlowa: Biblioteka elektroniczna i wirtualna – co to znaczy dla bibliotekarzy i użytkowników? W: 
Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej: możliwości rozwoju, uwarunkowania 
i ograniczenia: materiały konferencyjne. Poznań, 19-20.03.1998. Poznań 1998, s. 18

2 A. Radwański: Biblioteka wirtualna – problemy definicyjne, Biuletyn EBIB [online] 1999 nr 8, s. 1 [dostęp 
17.01.2000]. Dostępny w Internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/radwan.html
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z przeglądem zawartości najnowszych numerów czasopism ale też oferują dostarczanie 
wszelkich nowości wydawniczych na konto e-mailowe użytkownika”…3

Encyclopaedia Britannica nie zamieszcza pojęcia “virtual library”, ale opisuje “virtu- nie zamieszcza pojęcia “virtual library”, ale opisuje “virtu-
al museum” – virtual museum – a collection of digitally recorded images. Sound files, text 
documents, and other data of historical, scientific, or cultural interest that are accessed 
through electronic media. A virtual museum does not house actual objects and therefore 
lacks the permanence and unique qualities of a museum in the institutional definition of 
the term. In fact, most virtual museums…[etc.] 4

Muzeum wirtualne jest zatem opozycją do muzeum rozumianego jako instytucja, 
jako miejsce. Przez analogię do „ wirtualnego muzeum” możemy dookreślać zakres zna-
czeniowy „biblioteki wirtualnej”, zgodnie z jej naturalnym rozwojem. 

Można więc powiedzieć, że biblioteka wirtualna to zasób informacji i dokumentów 
istniejących w sieci, spis połączeń do zasobów sieciowych, bibliotekę przyszłości, oferu-
jącą dostęp do całości (?) wiedzy ludzkiej.

Wskazujemy na niektóre, naszym zdaniem, ciekawe przykłady bibliotek wirtual-
nych. Są to:

The WWW Virtual Library5, 1991, Genewa - najstarszy katalog w sieci WWW, obec-
nie przewodnik internetowy, z szybkim wyszukiwaniem wg dziedzin, np. Enginee-
ring czy Computing and computers science,
Virtuelle Fachbibliothek Technik ViFaTec/Enginnering subject Gateway ViFaTec6, 
1998, Hannover,
Kentucky Virtual Library.7

Początki bibliotek wirtualnych w Polsce to okres od 2000 roku. Mianowicie: 
Biblioteka Wirtualna Nauki z dwiema kolekcjami: 

Kolekcją Nauk Przyrodniczych8 – 8 czasopism naukowych od lat 90,
Kolekcją matematyczno-fizyczną9 – 13 wydawnictw ciągłych od t. 1. począwszy, 
najstarszy to Prace matematyczno-fizyczne t. 1 (1888);

Technika online – informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych – 506 
odniesień.

Należy dodać, że EBIB (Elektroniczna Biblioteka) pod terminem biblioteki wirtualne 
zamieszcza zestawienie polskich 28 projektów wyższych uczelni i bibliotek; znakomita 
większość tych bibliotek używa terminu biblioteka cyfrowa10. 
3 A. Łozowska, J. Stylińska: Biblioteka wirtualna – alternatywą czy koniecznością badacza końca XX wie-

ku. W: Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej: możliwości rozwoju, uwarunko-
wania i ograniczenia: materiały konferencyjne. Poznań, 19-20.03.1998. Poznań 1998, s. 43-44

4 Encyclopaedia Britannica [online] [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.britannica.com
5 The WWW Virtual Library [online] [dostęp 12.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://vlib.org/Dostępny w Internecie: http://vlib.org/
6 ViFaTec [online] [dostęp 12.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.vifatec.de
7 The Kentucky Virtual Library [online] [dostęp 16.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.kyvl.org/Dostępny w Internecie: http://www.kyvl.org/
8 Kolekcja Nauk Przyrodniczych [online] [dostęp 12.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://przyrbwn.icm.edu.pl/ 
9 Kolekcja matematyczno-fizyczna [online] [dostęp 12.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://matwbn.icm.edu.pl/ 
10 Biblioteki wirtualne [online] [dostęp 16.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/linki/

wirtua.php?projekty
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A zatem powstaje pytanie, czy biblioteka jeszcze cyfrowa, czy już coraz bardziej 
wirtualna?

Ciekawą propozycją jest podział bibliotek wg stopnia i zakresu wykorzystywania 
techniki komputerowej, przedstawiony przez Ewę Chmielewską-Gorczycę:

biblioteka polimedialna – gromadząca dokumenty papierowe, audiowizualne i elek-
troniczne,
biblioteka elektroniczna – ze zautomatyzowanymi procesami bibliotecznymi,
biblioteka cyfrowa – posiadająca tylko zbiory w formie elektronicznej,
biblioteka wirtualna – biblioteka „bez ścian”.11

Przedstawione typy bibliotek obrazują jednocześnie drogę komputeryzacji/automa-
tyzacji bibliotek. Wynika z tego, że biblioteka wirtualna jest, jak dotąd, najwyższą formą 
rozwoju bibliotek. 

Ale czy rzeczywiście dążymy do modelu biblioteki bez ścian, będącej rozproszonym 
zasobem dokumentów cyfrowych? Jaki jest związek takiej biblioteki z biblioteką trady-
cyjną, instytucją pełniącą funkcje przecież nie tylko informacyjne? 

W ostatnich latach pojawiły się też bardziej umiarkowane koncepcje pojęcia biblio-
teka wirtualna12, które nie traktują jej jako opozycji do biblioteki tradycyjnej, lecz wzbo-
gacenie i usprawnienie działalności w zmieniającym się środowisku informacyjnym. De-
finiują one zazwyczaj bibliotekę wirtualną poprzez opisanie jej elementów.

2. Elementy biblioteki wirtualnej
Za podstawowych sześć elementów biblioteki wirtualnej uważamy: sieć, infrastruk-

turę ICT, katalog online, dostęp do zasobów własnych, dostęp do zasobów rozproszo-
nych i usługi online.

2.1. Sieć
Podstawowym obszarem działalności biblioteki wirtualnej jest sieć, zarówno global-

na (Internet), jak i lokalna (intranety), poprzez którą możemy zaoferować dostęp do:
katalogu biblioteki,
katalogów innych bibliotek,
katalogów centralnych i rozproszonych,
zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych,
zasobów rozproszonych,
nowoczesnych form komunikacji (m.in. kanał RSS – Really Simple Syndication),
pomocy – jest to przewodnik po zbiorach i usługach, funkcja „zapytaj bibliotekarza”, 

11 E. Chmielewska-Gorczyca: Ku bibliotece wirtualnej, Zagadnienia Informacji Naukowej 1966 nr 1, s. 3-13
12 Zob. Model wirtualny. W: Tetela G.: Współcześnie funkcjonujące modele sieci biblioteczno-informacyj-

nych w uniwersytetach, Biuletyn EBIB [online] 2003 nr 8 [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w Internecie:Dostępny w Internecie: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/48/tetela.php; Magnussen A.: The development of virtual libraries In com-
monwealth libraries in Australia [online] Canberra 2002, s. 9-33 [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w In- [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w In- Dostępny w In-
ternecie: http://e-prints.alia.org.au/archive/00000021/; Malan P.:http://e-prints.alia.org.au/archive/00000021/; Malan P.: The virtual library [online] [dostęp 
14.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.upe.ac.za/citte2000/docs/pmalan.doc
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serwis pomocy przez całą dobę w każdym dniu tygodnia (24/7),
edukacji na odległość – tj. szkoleń użytkowników w zakresie umiejętności informa-
cyjnych, warsztatu dydaktycznego dla różnych poziomów edukacji.

2.2. Infrastruktura ICT
Niezbędna jest do tego odpowiednia infrastruktura technologii informacyjnych i ko-

munikacyjnych (z ang. information and communication technology – ICT). Według Pol-
skiego Portalu Rozwoju13 składa się na nią:

infrastruktura dostępu do usług sieciowych – dla rozwoju biblioteki wirtualnej 
istotny jest dostęp do Internetu zarówno w fizycznej przestrzeni biblioteki (przewo-
dowy i bezprzewodowy), jak i poza nią; a trzeba pamiętać, że w Polsce tylko 30% 
gospodarstw domowych ma dostęp do sieci14; ważne jest także to, co w Internecie 
można znaleźć, jakie informacje uzyskać, z jakiej wiedzy skorzystać oraz na ile ten 
dostęp jest powszechny i wolny;
oprogramowanie – podstawowe, takie jak: system operacyjny, przeglądarka WWW 
i program pocztowy oraz oprogramowanie specjalistyczne, w tym przypadku prze-
znaczone dla bibliotek: tj. zintegrowany zautomatyzowany system biblioteczny, por-
tal, metawyszukiwarka, program linkujący, menadżer bibliografii etc;
świadczone usługi – czyli transmisja danych, z zachowaniem odpowiednich standar-
dów komunikacyjnych i formatów danych15, poczta elektroniczna, bramki SMS oraz 
– niezwykle istotne dla odmiejscowienia usług biblioteki – płatności elektroniczne.

2.3. Katalog online (OPAC)
Rozszerzenia funkcjonalności wymaga też katalog (Online Public Access Katalog 

– OPAC), zapewniający przede wszystkim wyszukiwanie symultaniczne w źródłach 
lokalnych i zewnętrznych oraz swobodne poruszanie się po tych źródłach dzięki syste-
mowi odsyłaczy i hiperłączy, zapewniającemu integrację zasobów. Katalog musi stać 
się też punktem dostępu do takich usług, jak wypożyczenia międzybiblioteczne czy 
dostarczanie dokumentów. Niezbędne jest wdrożenie innych – poza zamówieniami do 
wypożyczeń zewnętrznych – form zamówień: do czytelni, do wypożyczalni między-
bibliotecznej, zamówienie kopii dokumentu z możliwością wyboru formy i sposobu 
dostarczenia kopii. Ważne jest także rozbudowanie systemu interaktywnej pomocy na 
każdym etapie wyszukiwania, kontakt z bibliotekarzem i możliwość skierowania pyta-
nia lub uwagi na formularzu (np. typu „zapytaj bibliotekarza”), bez konieczności użycia 
programu pocztowego.

13 Poland Development Gateway [online] [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.pldg.pl/
pldg/portal/media-type/html/user/anon/page/article.psml/node_id/12-20

14 Dane z badania Głównego Urzędu Statystycznego – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomu-
nikacyjnych w 2005 r. Cyt. za: Dostęp do Internetu [online] [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w Internecie: 
http://www.pldg.pl/pldg/portal/media-type/html/user/anon/page/article.psml/node_id/16-35

15 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-
matycznych. Dz.U.05.212.1766
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2.4. Dostęp do informacyjnych zasobów własnych
Biblioteka wirtualna – dysponując zasobami elektronicznymi: na nośnikach fizycz-

nych (CD-ROM) i dostępnymi online – wykorzystuje nadal zasoby drukowane, ale do-
stęp do tych zasobów organizowany jest już poprzez sieć. Dotyczy to zarówno zdalnego 
zamawiania dokumentów (do czytelni, do domu wraz z dostawą), jak i udostępniania 
ich kopii w formie elektronicznej (kolekcja tzw. skanów w formie biblioteki cyfrowej, 
digitalizowanie na życzenie i dostarczanie kopii na adres e-mail, na serwerze ftp lub po-
przez platformę biblioteki cyfrowej). W tym miejscu można zauważyć, jak przenikają się 
obszary biblioteki tradycyjnej i cyfrowej.

2.5. Dostęp do informacyjnych zasobów rozproszonych
Istotnym elementem biblioteki wirtualnej jest dostęp do zasobów rozproszonych wy-

selekcjonowanych według potrzeb użytkowników danej biblioteki. Są nimi bibliogra-
ficzne bazy danych, serwisy czasopism i książek elektronicznych. Musi to być oczywi-
ście dostęp zdalny, także poza obszarem adresów IP danej instytucji. Aby zapewnić taki 
dostęp, biblioteka – ta rzeczywista, fizyczna – negocjuje licencyjny zakup dostępu do 
zasobów z producentami, dostawcami; w tym celu zawiązuje konsorcja i porozumienia 
z innymi bibliotekami. Ponadto, wskazane przez specjalistów informacji, wolnodostępne 
zasoby Internetu, odpowiednie dla różnych kategorii użytkowników.

Przy powiększających się tego typu zasobach coraz ważniejsze stają się programy 
linkujące (z ang. linksolvers), łączące bazy bibliograficzne z pełnotekstowymi oraz pro-
gramy zapewniające wyszukiwanie zintegrowane. Istotną kwestią jest też opracowanie 
dokumentów online w katalogach bibliotecznych, bowiem dyskusyjne jest postawienie 
tezy, że multiwyszukiwarki mogą zastąpić jednolite opracowanie rzeczowe.16 Dyskusyj-
ne jest też opracowanie wolnodostępnych zasobów Internetu. Tu pojawia się pytanie, 
czy należy katalogować te dokumenty w języku haseł przedmiotowych, przy pomocy 
swobodnych słów kluczowych czy tezaurusa? Jest to problem, który dotyczy również 
bibliotek cyfrowych.

2.6. Usługi online dla użytkownika końcowego
To, co szczególnie odróżnia bibliotekę wirtualną od form wcześniejszych, to świad-

czenie usług w sieci. Oprócz usług typowych dla katalogu online, takich jak zamówienia, 
prolongaty i rezerwacje, należałoby zautomatyzować zakładanie konta czytelnika, akty-
wację tego konta, rozszerzyć funkcję powiadomień i alertów – np. oprócz drukowanych 
monitów wysyłać powiadomienia e-mail’em czy SMS’em. 

Usprawnienia wymagają też wypożyczenia międzybiblioteczne – zarówno od stro-
ny zintegrowanego systemu bibliotecznego, poprzez wdrożenie specjalnego modułu, jak 
i od strony interfejsu użytkownika, pozwalającego na złożenie zamówienia już na etapie 
wyszukiwania w katalogu centralnym czy rozproszonym. Zamówienia te (w formie tra-

16 Zob. Kołodzińska E.: Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych 
– stan obecny i perspektywy, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 2 [dostęp 14.06.2006]. Dostępny w Interne-
cie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/kolodzinska.php
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dycyjnej lub cyfrowej) również powinny odbywać się poprzez katalog. Usługi takie są 
oczywiście odpłatne, a rozliczenia powinny odbywać się poprzez sieć (płatności elektro-
niczne).

Poprzez Internet można też świadczyć usługi informacyjne: wieloaspektowe wy-
szukiwania literaturowe, pomoc i konsultacje ze specjalistą dziedzinowym czy dyżury 
e-mailowe specjalistów informacji naukowej.

3. Otoczenie biblioteki wirtualnej
Dla funkcjonowania biblioteki wirtualnej istotne jest jej otoczenie – środowisko, w ja-

kim działa. Ilustracją otoczenia biblioteki wirtualnej jest poniższy schemat, który pocho-
dzi z rozprawy doktorskiej dotyczącej bibliotek wirtualnych w Australii (schemat 1). 

Schemat 1. Otoczenie biblioteki wirtualnej.
Źródło: Magnussen A.: The development of virtual libraries In commonwealth libraries  

in Australia [online]. Canberra 2002, s. 74 [dostęp 14.06.2006].  
Dostępny w Internecie: http://e-prints.alia.org.au/archive/00000021/ 
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Autorka wymienia dziewięć powiązanych ze sobą zagadnień, mających wpływ na 
rozwój bibliotek wirtualnych. Są to:

1. kwestie prawne – przede wszystkim prawo autorskie – czynnik niezwykle hamujący 
rozwój zasobów cyfrowych; ale też ochrona prywatności – biblioteka gromadzi dane 
osobowe, posiada informacje na temat preferencji i zainteresowań swoich użytkow-
ników, musi więc zapewnić ochronę tych informacji;

2. finanse – czyli zdobycie i efektywne wykorzystanie środków finansowych; m.in. 
konieczność przewidywania kosztów utrzymania baz danych, systemów, sprzętu;

3. użytkownicy – biblioteka wirtualna, chcąc konkurować w sieci z komercyjnymi do-
stawcami informacji, musi być szczególnie nastawiona na potrzeby swoich użytkow-
ników, począwszy od kształtowania oferty zasobów i usług do formy ich prezentacji 
i ułatwienia dostępu;

4. pracownicy – bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej stają przed nowymi 
wyzwaniami – wymaga się od nich stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;

5. organizacja biblioteki – tradycyjne struktury funkcjonalne przechodzą w bardziej 
płynne struktury macierzowe, oparte na zespołach zadaniowych;

6. zarządzanie biblioteką wirtualną – tu konieczne jest wdrażanie nowych strategii, badanie 
i podnoszenie efektywności działania, stałe podnoszenie jakości i kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku biblioteki wobec użytkowników, sponsorów, instytucji nadrzędnych;

7. technologia – trzeba zdawać sobie sprawę z jej szybkich zmian, starzenia się sprzętu, 
oprogramowania, nośników i formatów zasobów cyfrowych;

8. współpraca – zarówno z innymi bibliotekami i instytucjami, jak i z użytkownikami; 
współpraca ta jest coraz bardziej sformalizowana (np. poprzez konsorcja) oraz zauto-
matyzowana (np. poprzez systemy wymiany międzybibliotecznej);

9. dyscypliny naukowe – tu jest pytanie, czy biblioteki na obecnym etapie rozwoju au-
tomatyzacji i cyfryzacji powinny dążyć do specjalizacji zasobów, czy też rozwój bi-
bliotek wirtualnych i współpracy między nimi będzie doprowadzi z powrotem do idei 
uniwersalności bibliotek? Problematyczne jest również umiejscowienie zagadnień 
związanych z biblioteką wirtualną w systemie nauk – czy jest to jeszcze informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo, czy też – z uwagi na wzrost znaczenia zagadnień 
technologicznych – informatyka?

4. Portal biblioteki
Centrum biblioteki wirtualnej stanowi portal biblioteki. Jest to przeniesienie dzia-

łalności bibliotecznej do sieci, które wymaga nowych zintegrowanych narzędzi. Portal 
biblioteki to inaczej: 

punkt skonsolidowanego dostępu do różnorodnych i rozproszonych zasobów in-
formacji,
wspólny interfejs łączący niezależne systemy informacyjne, oddziałujący na te syste-
my i komunikujący się z każdym z nich,
narzędzie dostarczające użytkownikom mechanizmów do komunikacji i dostosowa-
nia do indywidualnych preferencji.
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Portal zatem, jako połączenie funkcji serwisu informacyjnego i rozbudowanego ka-
talogu online, jest warunkiem usprawnienia procesów bibliotecznych, zwiększenia ich 
wydajności, umożliwienia kreatywności i polepszenia obsługi użytkowników.17 

Propozycję struktury portalu bibliotecznego przedstawia schemat 2.

Schemat. 2. Struktura portalu bibliotecznego.
Źródło: Maloney K.: Library technology and planning for change. W: Portals in libraries 

– a symposium. American Library Association, Library and Information Technology Association 
[online] 2004 [dostęp 21.03.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ala.org/ala/lita/litamem-

bership/litaigs/internetportals/symposium.htm

Istotą tej propozycji jest są trzy poziomy: prezentacji, integracji i zasobów informa-
cyjnych oraz powiązanie z usługami lokalnymi i globalnymi:

1. poziom prezentacji – powiązanie z portalem instytucji nadrzędnej, z LMS (Learning 
Management System) – systemem zarządzania procesami nauczania;

2. poziom integracji – w kontekście operacji znaleźć > uzyskać dostęp > wykorzystać 
portal obejmuje: narzędzia metawyszukiwawcze, pomoc, zarządzanie wynikami, 
zarządzanie wiedzą; zawiera też usługi sieciowe: pobieranie metadanych, linkowa-
nie, tworzenie bibliografii, zarządzanie zasobami, transmisję danych, wyszukiwanie 
niezależne od standardów metadanych, personalizację strategii wyszukiwawczych 
i interfejsu, zapamiętywanie ustawień, lokalne indeksowanie (LDAP), serwer proxy, 
alerty i powiadomienia, zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji;

17 Zob. też: Kołodzińska E.: Od witryny internetowej do portalu bibliotecznego. W: Biblioteki naukowe 
w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność: materiały konferencyjne, Poznań 15-17 czerwca 2005, 
pod red. Haliny Ganińskiej. T. 2. Poznań 2005, s. 58-67
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3. poziom zasobów informacji – portal daje dostęp do: repozytoriów lokalnych, zaso-
bów licencjonowanych, wolnodostępnych zasobów Internetu, innych bibliotek, mu-
zeów, archiwów, lokalnego systemu bibliotecznego;

4. usługi lokalne – uwierzytelnianie użytkownika, zarządzanie jego preferencjami, 
konfiguracja usług;

5. serwisy globalne – terminologiczne: łączące tezaurusy, systemy klasyfikacji i języki 
haseł przedmiotowych18 oraz globalne zasoby informacji i usług.

Przykładem realizacji wizji portalu biblioteki wirtualnej jest wspólna biblioteka 
uczelni i innych instytucji naukowych stanu Kentucky (rys.1).

Rys. 1. Portal Kentucky Virtual Library [online] [dostęp 14.06.2006].  
Dostępny w Internecie:  http://www.kyvl.org/

Portal tej biblioteki obejmuje:
wyszukiwanie w bazach danych i katalogach bibliotecznych,
dziedzinowy przewodnik internetowy,
bibliotekę cyfrową,
pomoc – jak korzystać z biblioteki, z baz danych i innych informacji, niezbędnych do 
prowadzenia badań naukowych,

18 Projekt takiego serwisu prezentuje OCLC: Terminology Services [online] [dostęp 14.06.2006]. Dostępny 
w Internecie: http://www.oclc.org/research/projects/termservices/
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oddzielne serwisy dla poszczególnych grup użytkowników,
i – co najważniejsze – ścisłe powiązanie z systemem edukacji na wszystkich pozio-
mach.

5. Wnioski dla strategii biblioteki uniwersytetu technicznego 
w strukturze hybrydowej 
5.1. Kształtowanie modelu informacyjnego w bibliotece uniwersytetu technicznego

Celem kształtowania modelu informacyjnego w bibliotece uniwersytetu technicz-
nego jest: umocnienie i postęp w zakresie wszelkich możliwych atrybutów informacji 
naukowo-technicznej int, traktowanej jako bazy wiedzy, a za jej podstawowe atrybuty 
przyjmujemy: 

elementy tej informacji (użytkownicy informacji, zasoby źródłowe, technologie in-
formacyjne, sieć komputerowa, specjaliści int),
procesy (gromadzenia informacji źródłowej, opracowania źródeł informacji, udo-
stępniania i przekazu zasobów informacji),
działania (komunikacja między użytkownikiem a pracownikiem – int bezpośrednia 
face to face i pośrednia poprzez pocztę tradycyjną, telefon, fax i pocztę elektroniczną 
oraz opracowywanie przez pracownika int odpowiedzi zgodnych z pytaniem i ocze-
kiwaniem zbiorowego użytkownika końcowego oraz indywidualnego, tj. one to one 
oraz pomoc i konsultacje dziedzinowe).19

Także int przybliżającej gwarancję przetrwania i sprostania zadaniom stawianym 
w dynamicznie zmieniającym się środowisku informacyjnym i edukacyjno-badawczym 
uniwersytetu technicznego w kierunku społeczeństwa wiedzy.20

5.2. Działania strategiczne
Dlatego też należy podjąć działania strategiczne w co najmniej pięciu zakresach.
5.2.1. Rezygnować ze struktury funkcjonalnej biblioteki (opartej o oddziały i podział 

funkcji w oddziałach; ze zbiorami drukowanym i elektronicznymi /biblioteką).
5.2.2. Umacniać strukturę macierzową (opartą na decentralizacji i elastyczności dzia-

łania w zespołach zadaniowych; ze zbiorami drukowanymi, bazami pełnoteksto-
wymi i pełnotekstową biblioteką cyfrową oraz zautomatyzowanym zintegrowa-
nym systemem bibliotecznym). Cechy struktury macierzowej przedstawiono na 
schemacie 4.

19 Szerzej na ten temat: H. Ganińska: Informacja naukowo-techniczna jako baza wiedzy wspomagająca dzia-
łalność edukacyjno-badawczą wyższej uczelni technicznej. W: Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyż-
szym. Gdańsk 2004, s. 89

20 Szerzej na ten temat: H. Ganińska: Informacyjny model naukowej biblioteki technicznej. W: Przestrzeń 
informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 34-39
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Schemat 4. Zmiany struktury organizacyjnej.
Źródło: H. Ganińska: Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową  

w kontekście informacji elektronicznej – ogólna refleksja. EBIB 2000, 8 (16), wykres 3.

5.2.3. Przekształcać w strukturę (bibliotekę) hybrydową (schemat 5); struktura ta łączy 
dwa światy biblioteki: bibliotekę rzeczywistą i bibliotekę wirtualną; ta druga z ko-
lei cechuje się wirtualną organizacją działań, wielofunkcyjnym portalem biblio-
tecznym oraz przenikającymi się: 
(1) wszechzasobami,
(2) usługami bezpośrednimi i pośrednimi zdalnymi, szczególnie dedykowanymi 

wg dziedzin i potrzeb indywidualnych (rozwijanie tzw. personalizacji usług),
(3) społeczną komunikacja naukową, polegającą na wprowadzaniu w obieg ko-
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munikatów naukowych / informacji o rezultatach badań czy odkryć, ujętych 
w różne formy przekazu.21 Te zaś funkcjonują w społeczeństwie wiedzy.22

Schemat 5. Struktura biblioteki hybrydowej

5.2.4. Edukować i udoskonalać umiejętności informacyjne (information literacy) biblio-
tekarza wirtualnego / wirtualnego specjalisty informacji. Wirtualny: bibliotekarz 
vel specjalista informacji to osoba ucząca się i nauczająca: 

studentów uniwersytetu technicznego,
w zakresie umiejętności informacyjnych,
wg modeli programowych już przyjętych w świecie, z których możemy korzystać,
oraz programów nowych, które powinno się opracować jak najszybciej, wzo-
rując się 
na uznanych i sprawdzonych.23

21 B. Sordylowa: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej, Warszawa 1997, s. 45-69
22 C. Cempel: Społeczeństwo wiedzy: nowy wymiar kreowania i użytkowania wiedzy, Głos Politechniki 2003 

R.10 nr 1, s. 9-13; M. Fertsch: Założenia organizacji wirtualnej biblioteki wydziałowej [politechnicznej]. 
Poznań 1997, 12 s. [mater. powiel.]; Wirtualna Politechnika, Głos Politechniki 2003 R.10 nr 3, s. 8-9; 
Ch. Oppenheim, D. Smithson:Oppenheim, D. Smithson: What is the hybrid library? Journal of Information Science 1999 Vol.25Journal of Information Science 1999 Vol.25 
nr 2, s. 103; Program rozwoju i utrzymania infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej 
zasobów w postaci cyfrowej na lata 2006-2009 [online]. Warszawa 2005 [dostęp 12.06.2006] Dostępny w 
Internecie: http://www.mnii.gov.pl/ 

23 Information literacy: Deklaracja Bolońska, Bolonia 19. czerwca 1999 [online] [dostęp 16.06.2006]. Do-
stępny w Internecie: http://www.menis.gov.pl; Komunikat ze spotkania europejskich ministrów ds. szkol-
nictwa wyższego, Praga 2001 – za: D. Konieczna: Biblioteka akademicka jako instytucja promująca proces 
kształcenia. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Poznań 2005, s. 111-Poznań 2005, s. 111-
121; Konferencja Ministrów, Berlin, 18-19. września 2003; Bergen, 19-20. maja 2005; ACRL Association 
of College and Research Libraries, Information Literacy WebSite. Information Literacy for faculty and 
administrators [online] [dostęp 16.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ala.org/ACRL; Vitrual 
Library Information Literacy Workgroup. KYVU Instructor Survey on Information Literacy from Kantucky 
Virtual Library [online] [dostęp 16.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.kyvl.org, http://www.Dostępny w Internecie: http://www.kyvl.org, http://www.http://www.
kyvl.org/html/about/assessment/2005-04-TheSurvey.pdf.
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5.2.5. Efektywnie: 
zarządzać usługami informacyjnymi,
umiejętnie stosować metody oceny ekonomicznej efektywności w procesie po-
dejmowania decyzji jakościowej,
z zastosowaniem badań operacyjnych (ang. „operational research”, ameryk. 
“operations research”).24

* * *

Pozostaje na koniec pytanie: czy jesteśmy gotowi współtworzyć – na równi ze zmie-
niającym się społeczeństwem uczącym się i twórczym oraz zmieniającym się postępem 
technologicznym – rzeczywistość biblioteki wirtualnej, zintegrowanej ze strukturami na-
uki i dydaktyki…
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Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji

Opisano ewolucyjny rozwój bibliotek w XX wieku oraz gwałtowne przeobrażenia wywo-
łane w nich pod koniec stulecia. Scharakteryzowano naturę danych cyfrowych i rozwój 
technologii informacyjnych oraz ich wpływ na transformację bibliotek w erze informa-
cji. Zaprezentowano przyszłe kierunki rozwoju bibliotek akademickich, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmiany ich roli i formy działania w środowisku edukacyjnym. Zaakcento-
wano konieczność stosowania uniwersalnych narzędzi programowych, zgodnie z potrze-
bami i oczekiwaniami użytkowników oraz zaleceniami powszechnie wykorzystywanych 
standardów. 

1. Wprowadzenie
Wzrost liczby publikacji, zwłaszcza z zakresu literatury naukowej i technicznej, 

w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku spowodował, iż biblioteki nie były 
w stanie zgromadzić i utrzymać kompletnych księgozbiorów. „Oszacowano, że w roku 
1800 na świecie było 90 czasopism naukowych a do 1900 roku liczba ta wzrosła do po-
nad 10.000. (…) Okazało się, że powiększyła się nie tylko liczba czasopism, ale także 
rozmiary czasopism, tj. ilość wydań i liczba artykułów publikowanych w nich w ciągu 
roku”.1 

W tej sytuacji „najpoważniejszym strukturalnym ograniczeniem funkcjonalności bi-
bliotek okazała się niekompletność ich księgozbiorów. Aby książka mogła być czytana 
musiała znajdować się w bibliotece”.2 Dla złagodzenia skutków tego biblioteki, zwłasz-
cza uczelniane, współpracując z bibliotekami instytutowymi w ramach jednej uczelni, 
a także między sobą w skali krajowej i międzynarodowej – wypracowały system koope-
racji, głównie w zakresie wymiany i uzupełniania zbiorów oraz wypożyczeń międzybi-
bliotecznych. Nie zdołało to jednak definitywnie rozwiązać zaistniałych problemów.

Dodatkowe ograniczenia wprowadzało samo medium, czyli papier jako nośnik in-
formacji. Ponieważ „papier jest medium ściśle zlokalizowanym”3, dokument zapisany na 
papierze, aby mógł być użyty musi znajdować się w tym samym miejscu gdzie użytkow-
nik. Ponadto, w określonym czasie do pojedynczego dokumentu dostęp może uzyskać 
tylko jedna osoba.

1 Z. Liu: Trends in transforming scholarly communication and their implications, Information Processing 
and Management 2003 Vol.39, s. 893

2 Z. Dobrowolski: Internet i bibliotek, Warszawa 1998, s. 127
3 Z. Liu: The evolution of documents and its impacts, Journal of Documentation 2004 Vol. 60 nr 3, 

s. 283
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Ponieważ w bibliotece tradycyjnej zbiory przechowywane były w pomieszczeniach 
magazynowych, a więc w separacji od użytkownika, w celu usprawnienia dostępu do 
nich stosowano system informowania o ich zawartości – poprzez katalogi. W XIX wieku 
niewygodne katalogi tomowe zastąpiono z czasem katalogami kartkowymi, w których 
znacznie łatwiej można było dokonywać wymiany i aktualizacji opisów. W okresie tym 
dokonał się też awans katalogów alfabetycznych, zyskujących status głównych katalo-
gów bibliotek; powstawały nowe systemy rzeczowego klasyfikowania zbiorów. Wśród 
rozlicznych działań przewijała się także idea katalogów centralnych (…). Coraz częściej 
katalogi bibliotek wydawane były drukiem, urastając niejednokrotnie do rangi ważnych 
bibliografii ogólnych lub specjalnych.4 Ponadto, następował rozwój zbioru technik służą-
cych zarządzaniu dokumentami, określany mianem dokumentacji.

W tej sytuacji już od początku minionego stulecia biblioteki podejmowały liczne 
próby usprawnienia zarówno procesów i czynności bibliotecznych, jak i obsługi użyt-
kowników, najpierw poprzez wprowadzanie mechanizacji, a w drugiej połowie XX wie-
ku – także automatyzacji. Począwszy od lat 70. ubiegłego stulecia objęła ona najpierw 
komputeryzację katalogów bibliotecznych, a następnie poprzez systemy wypożyczeń 
– zintegrowane systemy biblioteczne, które pojawiły się na przełomie 70. i 80. lat. Zin-
tegrowane systemy używały jednolitej architektury programowej do zarządzania pod-
stawowymi procesami bibliotecznymi. Jednym z najważniejszych osiągnięć tego okre-
su był rozwój OPAC-ów, które zrewolucjonizowały wyszukiwanie katalogowe. Okres 
ten zaowocował również budową i rozbudową sieci komputerowych, umożliwiających 
rozwój sieciowych systemów informacyjnych online oraz serwisów bibliograficznych. 
W latach 80. pojawił się też relatywnie tani sprzęt mikrokomputerowy oraz dyski op-
tyczne typu CD-ROM, które w dużej mierze przyspieszyły i spopularyzowały procesy 
komputeryzacji bibliotek.

„O ile lata 70. można uznać za okres rozwoju serwisów online, 80. – systemów op-
artych na technologii CD-ROM, to 90. należy niewątpliwie uznać za czas Internetu, 
zwłaszcza zaś – eksplozję WWW”.5 Powstanie World Wide Web i rozwój nowoczesnych 
technologii teleinformatycznych miało zasadnicze znaczenie dla zdynamizowania prze-
obrażeń w bibliotekach. Wykorzystując cyfrowy zapis informacji i sieci komputerowe 
– systemy informacyjne najnowszych generacji, oparte na architekturze klient-serwer, 
otworzyły się na sieci rozległe, zapewniając użytkownikowi wyposażonemu w przeglą-
darkę internetową wygodny dostęp do zasobów informacyjnych, za pośrednictwem dy-
namicznych stron WWW. 

Nowa technologia informacyjna przełomu lat 80. i 90. zmieniła także techniczne pod-
stawy funkcjonowania telekomunikacji. Cyfrowe kodowanie, przesyłanie i transmitowa-
nie otworzyło drogę kablom światłowodowym, transmisji satelitarnej i mikrofalowej. 
Cyfrowa transformacja telekomunikacji umożliwia obsługę transmisji audiowizualnych 

4 A. Żbikowska-Migoń: Wiek XIX – stulecie bibliotek. W: Droga do Okólnika 1844-1944. Warszawa 2005, 
s. 23

5 G.G. Chowdhury: The Internet and information retrieval research: a brief review, Journal of Documenta-
tion 1999 Vol.55 nr 2, s. 210
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i multimedialnych.6,7 Obok konwencjonalnych serwisów telekomunikacyjnych rozwinę-
ły się nowe: teletekst, wideotekst, telewizja kablowa i telefonia bezprzewodowa. Prowa-
dzone są prace nad bardzo szybką transmisją danych komputerowych w czasie rzeczy-
wistym, kolorowym telefaksem, wideofonią, wideokonferencjami i telewizją wysokiej 
jakości HDTV (High Definition Television).8 Dynamika i skala przeobrażeń sprawia, że 
od nowego milenium następuje rozwój systemów eksperckich, sieci bezprzewodowych, 
wirtualnych kolekcji, interaktywnych interfejsów Web, wirtualnych usług informacyj-
nych i osobistych portali Web.

2. Natura danych cyfrowych 
Zasadnicze znaczenie dla możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii 

w bibliotekach miał postęp mikroelektroniki, który doprowadził do powstania cyfrowego 
zapisu danych. Istotą jego jest możliwość jednolitego przedstawienia w formie binarnej 
(zapis: 0 lub1; off lub on) szerokiego zakresu obiektów, obejmujących tekst, obraz, ruch, 
dźwięk itp. Ponadto, dane cyfrowe posiadają szereg właściwości, które z powodzeniem 
można było wykorzystać m.in. przy projektowaniu i rozwoju sieciowych systemów in-
formacyjnych (bibliograficznych, pełnotekstowych, multimedialnych), a także repozyto-
riów i bibliotek cyfrowych. Dają się one bowiem bardzo łatwo zapisywać (także kom-
presować), przesyłać, przetwarzać (także przeszukiwać), kopiować, strukturyzować itd., 
a wszelkich operacji na nich można dokonywać zdalnie, z dowolnego miejsca – poprzez 
sieci. Obiekty cyfrowe często posiadają przenikliwe granice i czasem trudno jest oce-
nić, gdzie dany obiekt zaczyna się, a gdzie – kończy. Ponadto, cechuje je: elastyczność, 
płynność, wirtualność, wszechobecność, symultaniczność, interaktywność, zdolność do 
łączenia się i integracji, a także aktualność i interdyscyplinarność. 

Wymienione cechy danych cyfrowych w połączeniu z pojawieniem się hipertekstu 
oraz multimediów, które spowodowały utratę linearności tekstu i rozwój technik „linko-
wania” – przyczyniły się do powstania zupełnie nowej kategorii obiektów – dokumentów 
cyfrowych. Są one często pozbawione fizycznego nośnika (medium) i zapisane z gęstoś-
cią – uniemożliwiającą odczytywanie i wykorzystywanie, bez użycia specjalistycznego 
sprzętu. „Gdy zajmujemy się tekstami elektronicznymi – nie ma takiej rzeczy jak orygi-
nał. Wszystkie formy istnienia tekstu elektronicznego są kopiami. Zaś fakt, że taki tekst 
może być kopiowany, cięty i sklejany, na powrót: składany i przesyłany online – niemal 
bez wysiłku, może budzić niepokój i dezorientację”.9 

Technologia cyfrowa z jednej strony stwarza nowe możliwości, z drugiej – rodzi 
problemy i zagrożenia. Dowodzi jednak, iż posiada dostateczny potencjał by zmieniać 
istniejące wzorce.

 
6 D. J. Bem: Multimedialne usługi. W: VII Krajowa Konferencja KOWBAN 2000. Wrocław – Polanica 

Zdrój. Materiały. Wrocław 2000, s. 14
7 Z. Dobrowolski: op. cit., s. 143
8 D. J. Bem: op. cit., s. 15
9 M. Manoff: Hybridity, Mutability, Multiplicity: Theorizing Electronic Library Collections, Library Trends 

2000 Vol.49 nr 1, s. 861
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3. Następstwa rozwoju nowoczesnych technologii w bibliotekach
Cyfrowy zapis informacji i rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych na 

przełomie XX i XXI w. ujawniają swą transformacyjną naturę w odniesieniu do wie-
lu aspektów działalności bibliotek, wywołując liczne zmiany m.in. w sposobie rozwo-
ju i charakterze kolekcji bibliotecznych, w formie funkcjonowania bibliotek (działają 
w środowisku rozproszonym i współpracują sieciowo), w zakresie organizacji dostępu 
do informacji oraz na poziomie organizacji obsługi użytkownika.

3.1 Zmiana sposobu rozwoju i charakteru kolekcji
W okresie dominacji druku rozwój kolekcji determinowały: dobór i selekcja, ocena, 

polityka gromadzenia, zarządzanie, własność, kontrola, trwałość i miejsce. „Biblioteki 
tradycyjne działały w oparciu o fizyczne „zasobniki informacji”, czyli książki, czaso-
pisma itp. Były one gromadzone w fizycznej przestrzeni biblioteki i fizycznie dostar-
czane użytkownikom do wykorzystania”.10 „Książka drukowana to nośnik, dostarcza-
jący ugruntowania dla tekstu, który zawiera. Oferuje ona stabilny obiekt informacyjny 
i zabezpiecza źródło kultury”.11

 3.1.1 Problemy z obiektami cyfrowymi
W ciągu ostatnich dwóch dekad „coraz większa część materiałów bibliotecznych 

przybiera postać cyfrową i obowiązują w stosunku do nich zupełnie nowe wzorce do-
starczania i gromadzenia. Dane stają się osiągalne dzięki licencji i nie są wypożyczane. 
Mogą być dostępne dla określonych grup użytkowników – pod pewnymi warunkami 
i przez określony okres. Ponadto, główną cechą użytkowanych zasobów jest ich płynność 
i powiązania przestrzenne”.12 „Wszystkie teksty elektroniczne, nawet na CD-ROM czy 
taśmie komputerowej są obiektami wirtualnymi, nie – fizycznymi”.13 Dlaczego płynność 
i niestabilność tekstu elektronicznego jest problemem dla bibliotek? Tradycyjne kolek-
cje i katalogi bazują na systemie gromadzenia jasno oznaczonych obiektów fizycznych. 
„Wraz z tekstem elektronicznym doświadcza się utraty nośnika, który należy postrzegać 
jako element spajający znaczenie i jego podstawę, tym samym otwiera się drzwi do cha-
osu”.14 W sytuacji takiej – nie do końca wiemy, co gromadzimy. Nie mamy pewności czy 
obiektem jest baza danych czy też jest nim czasopismo, artykuł lub inne dane, które ona 
zawiera. „W środowisku cyfrowym jesteśmy świadkami osłabienia i rozszerzenia defini-
cji dokumentu – aż po strony Web, pliki komputerowe, dwustronne karty magnetyczne 
itp. Jest to źródłem poważnej dezorientacji i niepokoju i to nie tylko dla bibliotekarzy, ale 
też dla uczonych”.15

10 M. Deegan, S. Tanner: Digital futures. Strategies for the information age, New York 2002, s. 60
11 J. Flanders: The body encoded: Questions of gender and the electronic text. W: Electronic text: Investiga-

tions in method and theory, ed. K. Sutherland. New York 1997, s. 127
12 L. Dempsey: The network and the library: working in a new shared space: infrastructure and institutions, 

The Electronic Library 1999 Vol.17 nr 4, s. 208
13 M. Deegan: op. cit., s. 863
14 J. Flanders: op. cit., s. 127-128
15 D. M. Levy: The universe is expanding: Reflections on the social (and cosmic) significance of documents 

in digital age, Bulletin of the American Society for Information Science 1999 Vol. 25 nr 4, s. 17
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Ponadto, środowisko elektroniczne stwarza coraz to nowe problemy dotyczące gra-
nic obiektu cyfrowego. Nie wiemy, „czy strona Web lub baza danych jest pojedynczym 
obiektem. Czy elektroniczne i papierowe wersje czasopisma lub tekstu – są takimi samy-
mi obiektami? Czy strona Web oglądana przez dwie różne przeglądarki jest tym samym 
obiektem nawet, jeśli wygląda ona inaczej w każdej z nich? Czy wersje MAC i PC tego 
samego tekstu są tym samym obiektem? Czy instalacja lub konfiguracja instrukcji jest 
częścią obiektu?”.16 Zatem, jeśli istnieją problemy z ustaleniem, co stanowi obiekt (tj. do-
kument cyfrowy) – trudno też określić, co w bibliotekach się kupuje, kataloguje, groma-
dzi, czy też archiwizuje. Trudno też przedstawić rozwój kolekcji w środowisku obiektów 
dynamicznych i niestabilnych, które posiadają zdolność do mutacji. 

3.1.2 Próby stabilizacji i identyfikacji 
Z tego powodu „uczeni podejmują próby zwrócenia uwagi na stabilność dokumen-

tów cyfrowych na poziomie strukturalnym. Twierdzą, że skoro nie można kontrolować 
zmieniającej się treści – można ostatecznie standaryzować strukturę dokumentu, który 
zawiera treść i w miarę możliwości – łączyć te struktury z metadanymi. Wielu z nich 
zaakceptowało też koncepcję rodzajów (genre) i używają jej jako sposobu identyfikacji 
i opisu dokumentów, których treść może zmieniać się w czasie”.17 

Biblioteki od lat wykorzystywały identyfikatory dokumentów. W środowisku fizycz-
nych dokumentów są nimi np. ISBN czy ISDN. Natomiast dla identyfikacji i lokalizacji 
obiektów cyfrowych, głównie w obrębie Webu, powstały nowe systemy, wśród których 
podstawowy to system Uniform Resource Identifier (URI), obejmujący: URLs – Uniform 
Resource Locators, URNs – Uniform Resource Names, PURLs – Persistent Uniform Re-
source Locators. Istnieje też system Dokument Object Identifier (DOI), kompatybilny 
z systemem URN, ale bardziej zaawansowany i uniwersalny, gdyż nieograniczony tylko 
do jednego medium i typu dokumentów, jak URNs. Oczekuje się, że w przyszłości powi-
nien on obsługiwać różne lokalizacje dokumentu, by umożliwić użytkownikowi wyse-
lekcjonowanie najbardziej dogodnie położonej kopii.

Dodatkowym problemem, związanym z danymi cyfrowymi okazała się wielość 
i różnorodność ich formatów, które uniemożliwiały użytkownikom ujednolicone, precy-
zyjne i dokładne wyszukiwanie informacji. Dlatego od lat 90. podjęto wysiłki stworzenia 
wspólnych formatów danych i metadanych. Skupiając się na środowisku Webu wprowa-
dzono szereg formatów danych, z których najważniejszym był SGML (na którym bazuje 
HTML), a ostatnio – XML.18 Podobnie zostały rozwinięte formaty metadanych, włącznie 
z Dublin Core, EAD, METS i MODS.19 Próby te jednak były przejściowe i nie rozwiąza-
ły w pełni zaistniałych problemów. 

16 M. Manoff: op. cit., s. 862
17 M. Manoff: op. cit., s. 862
18 T. Berners-Lee: W3C data formats [online] 2002 [dostęp 10.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.Dostępny w Internecie: http://www.

w3.org/TR/NOTE-rdfarch.html
19 R. Tennant: Digital libraries – Metadata as if libraries depended on It [online] 2002 [dostęp 10.05.2006]. 

Dostępny w Internecie: http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=articleID=CA206408&
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3.1.3 Nowe wzorce rozwoju kolekcji
Tymczasem pojawiające się ograniczenia ekonomiczne i rozwijające się systemy in-

formacji cyfrowej stają się siłą napędową w dążeniu bibliotek do zaopatrywania użyt-
kowników w coraz większą ilość informacji, po coraz niższych kosztach. Użytkownicy 
uzyskują dostęp do większej ilości informacji, ale trudniej jest im wyznaczać relacje 
pomiędzy kawałkami danych lub tekstu, które ściągają na swój komputer. Biblioteka-
rze łączą i agregują zasoby cyfrowe, pomagają tworzyć nowe publikacje i koordynują 
na miejscu zarządzanie kolekcjami drukowanymi z wieloma opcjami dostępu, wszystko 
w wysoce rozproszonym środowisku.

W większości bibliotek „rozwój kolekcji odbywa się obecnie w środowisku dualnym: 
drukowano-elektronicznym”.20 Zatem, kolekcja biblioteczna przybiera formę hybrydo-
wą21, obejmując jednocześnie zasoby analogowe (drukowane, mikroformy, audio-wi-
deo) oraz cyfrowe. Ponieważ rozwój komunikacji naukowej w erze cyfrowej wzmocnił 
przekonanie, że pojedyncza biblioteka nigdy nie zbuduje wszechstronnej, kompletnej 
kolekcji – kolekcje nabierają otwartego charakteru i rozwijane są w sposób koopera-
tywny. „Wzrost zainteresowania dostarczaniem dokumentów powoduje wzmożony na-
cisk na dostęp, jako alternatywę dla posiadania”.22 Biblioteki organizują dostęp zarówno 
do zasobów globalnych, jak i – lokalnych, zakładają repozytoria cyfrowe, współpracują 
przy rozwijaniu archiwów zbiorów drukowanych. Zmienia się model rozwoju kolekcji 
– z dotychczasowego just in case, który staje się mało ekonomiczny, na just in time wy-
korzystujący najnowsze technologie do zapewnienia użytkownikowi dostępu do pożąda-
nej publikacji. „W najbliższej przyszłości należy oczekiwać, iż głównym wyzwaniem dla 
osób zajmujących się rozwojem kolekcji będzie efektywna integracja zasobów drukowa-
nych i elektronicznych”.23 

Ponadto, „zaznacza się wyraźne przesunięcie od aktywności polegającej na „rozwoju 
kolekcji” ku – „zarządzaniu kolekcją”, które określane jest mianem bardziej wymaga-
jącego, łączącego politykę gromadzenia, magazynowania, zabezpieczania i selekcjono-
wania zbiorów”.24 Otwarty charakter rozwoju kolekcji i komunikacji naukowej pozwala 
oczekiwać, że zarządzanie kolekcją będzie ewoluować od zarządzania artefaktami do 
zarządzania treścią w formie mediacji.

3.2 Zmiany w formie funkcjonowania bibliotek 
W latach 90. XX wieku rozwój sieci, rozproszonych technologii i Webu spowodował 

eksplozję dóbr i usług informacyjnych zarówno na rynkach ogólnych, jak i związanych 
ze szkolnictwem. Nastąpiła demokratyzacja technologii, poprzez sprowadzenie jej do 

20 T. E. Nisonger: The collection development literature of 1996: A bibliographic essay, Collection Building 
1998 Vol.17 nr 1, s. 34

21 K. Schmidt: Past perfect, future tense: A survey of issues In collection development, Library Collections, 
Acquisitions & Technical Services 2004 Vol.28, s. 367

22 K. Schmidt: op. cit., s. 30
23 K. Schmidt: op. cit., s. 34
24 R. H. Miller: Electronic Resources and Academic Libraries, 1980-2000: A Historical Perspective, Library 

Trends 2000 Vol.48 nr 4, s. 647
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komputera biurowego. W rezultacie wiele osób i instytucji posiada obecnie możliwość 
publikowania, budowania „bibliotek” itp.

3.2.1 Działanie w środowisku rozproszonym
Dla bibliotek akademickich, które w tym czasie zaczęły działać w rozproszonym 

środowisku sieciowym istotne są dwa obszary rozwoju technologii: pojawienie się stan-
dardów dotyczących treści i dojrzewanie coraz bardzie inteligentnych systemów.25 Hete-
rogeniczne, rozproszone środowisko ukształtowało i nadal stwarza nowe możliwości dla 
bibliotek, zarówno w zakresie operowania na rozproszonych zasobach, jak i świadczenia 
dynamicznie generowanych sieciowych usług.

3.2.1.1 Pojawienie się standardów treści
Pojawienie się standardów do tworzenia, strukturyzownia i rozpowszechniania treści cy-

frowych pozwoliło bibliotekom odsunąć się od zastrzeżonych metod, które charakteryzowa-
ły początki rozwoju informacji elektronicznej. Ponieważ biblioteki zdobyły doświadczenie 
w stosowaniu nowych sposobów dostarczania treści i wykorzystaniu nowych rodzajów ko-
lekcji cyfrowych, standardy te zostały przyjęte i włączone w działanie bibliotek. W efekcie, 
pojawienie się tych standardów było decydującym krokiem w kierunku osiągnięcia bardziej 
zunifikowanego środowiska informacyjnego oraz możliwości współdziałania wśród roz-
proszonych kolekcji i dostawców treści. Standardy te zaoferowały także bibliotekom nowe 
możliwości posługiwania się treścią (np. pozwoliły na dodanie funkcjonalności, dostarcza-
nie treści różnie dla różnych odbiorców lub utrzymywanie kolekcji cyfrowych w czasie) 
oraz zwiększyły rolę bibliotek w organizowaniu dostępu do informacji i jej zabezpieczaniu. 

 3.2.1.2 Doskonalenie narzędzi i systemów 
Inteligentne narzędzia i systemy umożliwiają prowadzenie niewidocznych mediacji po-

między treścią a użytkownikiem. Upraszczają formę zapytań informacyjnych dokonywanie 
analiz, które wcześniej były niemożliwe. Ten postęp mógłby jednak doprowadzić do przeko-
nania o nieprzydatności bibliotek, skoro umiejętności systemów pozwoliły na przejęcie funkcji 
mediacyjnych, pierwotnie dostarczanych przez biblioteki, często z udziałem ludzkim. W bi-
bliotekach należy więc umiejętnie wykorzystać potencjalne możliwości systemów dla budo-
wania solidnego i użytecznego środowiska informacyjnego oraz zapewniania ciągłego dostępu 
do zasobów informacyjnych, bez czynienia niewidoczną, w tym procesie, roli biblioteki.

3.2.1.3 Główny cel strategiczny 
Głównym celem strategicznym biblioteki funkcjonującej w środowisku rozproszo-

nym jest dostarczanie zintegrowanych usług i zasobów oraz skupianie uwagi na użyt-
kowniku. Biblioteki osiągają go poprzez wykorzystanie uznanych standardów technicz-
nych dla reprezentacji informacji cyfrowych, formatowania, transmisji i protokołów. Jest 

25 W.P. Lougee: Diffuse Libraries: Emergent Role for the Research Library in the Digital Age, Council on Li-
brary and Information Resources [online] 2002 [dostęp 12.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.Dostępny w Internecie: http://www.
clir.org/pubs/reports/pub/108/references.html
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to jedyna droga by zapewnić kompatybilność i współdziałanie różnego typu sprzętu, da-
nych, praktyk, procedur i systemów, potrzebnych do osiągnięcia uniwersalnego dostępu 
i wymiany informacji cyfrowych w skali globalnej. Ogromne znaczenie ma tutaj model 
ISO/OSI, dotyczący wzajemnego łączenia systemów otwartych (Open System Intercon-
nection – OSI), na którym opiera się szereg standardów, jak np. protokół wyszukiwa-
nia i pobierania informacji – Z39.50, opracowany w amerykańskiej normie ANSI/NISO 
Z39.50-1995.

3.2.2 Współpraca sieciowa i konsorcyjna
Na bazie zmian w sposobach dostępu do informacji (nowoczesne techniki informa-

cyjne, elektroniczne źródła informacji), a także pod wpływem nacisków na instytucje 
akademickie ze strony sektora edukacji (poprawa jakości, certyfikacja itp.) oraz reduk-
cji budżetów współczesnych bibliotek uczelnianych – odchodzą one od organizacyjnej 
samowystarczalności i poszerzają zakres wzajemnej współpracy w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę sieciową. W efekcie „zawierają porozumienia partnerskie i zrzeszają się 
w konsorcja, by wspólnie organizować sieciowy dostęp do: baz danych, czasopism elek-
tronicznych i innych zasobów informacyjnych”.26

Konsorcja przełomu lat 80. i 90. rozwinęły się głównie jako partnerstwo strategiczne 
skupiające się na wspólnocie interesów swych członków.27 Działając w konsorcjach biblio-
teki mają szansę wzbogacać swe zasoby informacyjne, redukować koszty i oddziaływać na 
to jak w przyszłości informacja będzie: tworzona, wprowadzana na rynek i nabywana. 

Aktywność konsorcyjna dotyczy także zarządzania współpracą z dostawcami da-
nych, dostawcami systemów i wydawcami. „Biblioteki wykorzystują sieci i najnowsze 
technologie do kooperatywnego rozwoju kolekcji”28, 29, a także wypożyczeń międzybi-
bliotecznych i elektronicznego dostarczania dokumentów.

3.3 Zmiany w zakresie organizowania informacji
Biblioteki zawsze kupowały książki, czasopisma i inne zbiory analogowe (mikrofor-

my, materiały audio-video), które stanowiły ich własność. Następnie – opracowywały, 
przechowywały, udostępniały, zabezpieczały i konserwowały. „Spoglądając na nie z per-
spektywy historycznej należy stwierdzić, że biblioteki akademickie zawsze próbowały 
nabywać i posiadać na własność, jako część kolekcji – materiały, które były w sferze po-
tencjalnych zainteresowań ich użytkowników. Posiadanie zbiorów stanowiło przewodnią 
zasadę funkcjonowania bibliotek. Jednak żadna biblioteka nie jest w stanie zgromadzić 
wszystkich materiałów potrzebnych jej użytkownikom”.30 
26 W. Ma: The near future trend: combining Web access and local CD-ROM networks. Experience and a few 

suggestion, The Electronic Library 1998 Vol.16 nr 1, s. 50
27 A.B. Mc Fadden, A. Hirson: Hanging together to avoid hanging separately: opportunities for academic 

libraries and consortia, Information Technology and Libraries 1998 Vol.17 nr 1, s. 39
28 U. Hiremath: Electronic consortia: resource sharing in the digital age, Collection Building 2001 Vol. 20 

nr 2, s. 80-87
29 N. Oder: Consortia hit critical mass, Library Journal 2000 Vol.125 nr 2, s. 48-51
30 B.J. Johnston, V. Witte: Electronic resources and budgeting. Funding in the edge. W: Electronic resources: 

Implication for collection management, ed. G.S. Owens. New York 1996, s. 3 
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Obecnie biblioteki nabywają i zabezpieczają własność cyfrowych kopii (zazwy-
czaj przez licencje), treści zapisują na serwerach lokalnych lub dzierżawią ze zdalnych 
i w oparciu o właściwe umowy licencyjne – udostępniają lokalnej społeczności. „Jed-
nakże w środowisku cyfrowym zdalny dostęp jest w trakcie zmieniania na zawsze relacji 
zachodzących między dostępem a posiadaniem (własnością), które tak długo i dobrze 
stanowiło wiodącą strategiczną zasadę dotyczącą planowania w bibliotece”.31

3.3.1 Dostęp do informacji
Kiedyś biblioteki działały w oparciu o zasobniki (nośniki) informacji (książki, cza-

sopisma, itp.), które posiadały postać fizyczną i dały się organizować w fizycznej prze-
strzeni bibliotecznej. Funkcje katalogowania i klasyfikacji pozwalały na utrwalanie prac 
drukowanych w ramach wiedzy i stwarzały wiele punktów dostępu dla wyszukiwania. 
Wszystkie podstawowe usługi w obrębie biblioteki nakierowane były na dostarczenie 
użytkownikowi właściwego fizycznego dokumentu (zasobnika informacji). 

Nowy typ cyfrowych treści pokazał, że są one często pozbawione nośnika, ustruk-
turyzowane, zawierają multimedia i obejmują linki do innych zasobów. Dlatego też 
nie wystarczają już klasyczne techniki dostępu. Wyzwaniem dla bibliotek jest pod-
trzymywanie zdolności rozwiniętych przez procesy bibliograficzne oparte na stan-
dardach i skorzystanie z nowych strategii dostępu, które zostały stworzone w efek-
cie rozwoju nowych mediów i protokołów komunikacyjnych (np. „bram (gateways) 
– rozumianych jako wirtualne miejsca, które dostarczają użytkownikowi wskazówek 
jak dotrzeć do zasobów, czy portali, które stanowią bardziej wyrafinowane narzędzia, 
zdolne do przeanalizowania, obsłużenia w oparciu o rozległe zasoby informacyjne 
przesłanego przez użytkownika zapytania informacyjnego, a następnie – przygoto-
wania i właściwego zaprezentowania odpowiedzi”32). Taki sposób działań pozwoli 
bibliotekom na zarządzanie dostępem, zarządzanie metadanymi i zarządzanie danymi 
cyfrowymi. 

„W chwili obecnej modelem staje się odejście od dostępu lokalnego na rzecz dostępu 
globalnego: lokalne kolekcje tracą swą dominację, gdyż systemy informacji cyfrowej 
czynią fizyczną lokalizację źródeł informacji coraz mniej istotną”.33 Biblioteki digitali-
zują własne zbiory i zakładają repozytoria cyfrowe. „Jednak wiele dokumentów druko-
wanych nie zostanie zdigitalizowanych, choć znaczna część z nich zachowa nadal dużą 
wartość. Dlatego biblioteki muszą stawać się także repozytoriami materiałów fizycznych 
oraz bramami do informacji cyfrowych”.34 

Źródła internetowe powinny być selekcjonowane i katalogowane, ponieważ „istnie-
je potrzeba wykazania wysiłku intelektualnego, jaki poświęcamy na ocenianie zasobów 
31 M.H. Harris, S.A. Hannah: “The treason of the librarians”: Core communication technologies and op-

portunity costs in the information era, Journal of Academic Librarianship 1996 Vol.22 nr 1, s. 5
32 P. Brophy: The library in the twenty–first century. New services for the information age, London 2002, s. 148
33 J.J. Branin: Shifting boundaries: Managing research library collections at the beginning of the twenty-first 

centur, Collection Management 1998 Vol.23 nr 4, s. 11
34 H.S. Miller: The little locksmith: A cautionary tale for the electronic age, Journal of Academic Librarian-

ship 1997 Vol.23 nr 2, s. 105
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elektronicznych a następnie organizowanie do nich dostępu”.35 Dostęp należy definiować 
starannie, a także prowadzić statystyki jego wykorzystania. „Biblioteki muszą zacząć 
uznawać źródła, do których organizują dostęp, za część wszechświata informacji, dostar-
czanego użytkownikom”.36 Polityka rozwoju kolekcji powinna odzwierciedlać umowy 
kooperatywnego dzielenia się zasobami oraz rozpoznawania nowych relacji pomiędzy fi-
zycznymi a cyfrowymi źródłami informacji, a także uznawać dostępne w skali globalnej 
nowe formy multimediów, łącznie z tekstem, grafiką, dźwiękiem, wideo i animacją. 

3.3.2 Zabezpieczanie i digitalizacja zbiorów
W latach 80. i 90. XX wieku biblioteki rozwinęły programy zabezpieczania cennych 

i narażonych na zniszczenie (np. z powodu kwaśnego papieru) drukowanych materia-
łów bibliotecznych i archiwaliów. Obecnie, gdy tworzone są nowe rodzaje materiałów 
cyfrowych (zarówno oryginalnie wytworzonych w formie elektronicznej, jak i powsta-
łych w efekcie digitalizacji zbiorów tradycyjnych) – potrzebne jest stworzenie spójnej 
strategii zabezpieczania zbiorów. „Rękopisy i książki drukowane dają się odczytać wiele 
lat po ich publikacji nawet, jeśli papier jest kruchy. Natomiast informacje cyfrowe mogą 
okazać się nieczytelne, jeśli ich twórca nie przewidział włączenia informacji nt. sprzętu 
i oprogramowania, użytych do utworzenia cyfrowych treści. Oznacza to, że w przypadku 
treści cyfrowych decyzja o zabezpieczaniu musi być podjęta po raz pierwszy już w mo-
mencie ich tworzenia”.37

Zabezpieczenie kolekcji cyfrowych jest obecnie bardziej złożone i praktycznie jesz-
cze bardziej kosztowne niż zabezpieczenie zasobów drukowanych. Większość drukowa-
nych woluminów, nawet nieco zaniedbanych, przeżyje, jeśli dostarczy im się miejsca na 
półkach w pomieszczeniach kontrolowanych klimatyzacją. Zasoby cyfrowe muszą być 
ciągle przenoszone na nowe oprogramowanie i dostosowywane do nowych technologii, 
dlatego zabezpieczanie ich wymaga aktywnego zarządzania.38 Działania te pociągają za 
sobą konieczność „myślenia o: kosztach (gromadzenia, subskrypcji, digitalizacji), meto-
dach konwersji, strukturze informacji, metadanych, zabezpieczaniu, projektowaniu inter-
fejsu użytkowego i integracji z istniejącą strukturą”.39

Bardziej złożone problemy dotyczą zabezpieczania i archiwizowania dokumentów 
sieciowych. Internet stworzył zupełnie nowe środowisko, w którym funkcjonują stro-
ny Web, budowane są interfejsy komunikacyjne, gdzie można stać się członkiem no-
wych społeczności w wirtualnej rzeczywistości. Ale tożsamość wirtualnego świata jest 
zazwyczaj różnorodna, dynamiczna i nierejestrowalna. Internet szybko zmienia wszelkie 
założenia dotyczące zabezpieczania cyfrowego, ponieważ kreuje nowe środowiska pro-
wadzące do tworzenia istotnych danych kulturowych poza organizacjami, które je gro-
madzą, zabezpieczają oraz przyczyniają się do zachowań i interakcji, które pozostawiają 
35 S.K. Martin: Organizing collection within the Internet: A vision for access, Journal of Academic Librarian-

ship 1996 Vol.22 nr 4, s. 292
36 S.K. Martin: op. cit., s. 292
37 D.B. Marcum: Research Questions for the Digital Era Library, Library Trends 2003 Vol.51 nr 4, s. 641
38 A. Smith: Why digitize? Washington 1999
39 C. Schwartz: Digital Libraries: An Overview, The Journal of Academic Librarianship 2000 Vol.26 nr 6, s. 386 
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po nich trwały ślad.40 Wiadomo, że przyszła nauka zależy od zachowania i konserwacji 
zasobów cyfrowych w dostępnych i zrozumiałych kontekstach. 

Dlatego „to, czego obecnie szukamy, to strategia zapewniająca stały dostęp do za-
sobów cyfrowych, z ochroną spójności, funkcjonalności i znaczenia materiałów digi-
talnych. Może mieć to miejsce tylko tam, gdzie gromadzenie i zarządzanie zasobami 
digitalnymi jest kontrolowane, informacja o kontekście jest zabezpieczona, a do źródła 
dołączone są metadane konserwacyjne, wystarczające do zapewnienia możliwości ich 
interpretacji w przyszłości. Są to przede wszystkim wymagania techniczne, zaś ich sku-
teczność zależy od środowiska organizacyjnego i zarządzającego, w którym mają być 
przeprowadzone. Innymi słowy: strategie konserwacji cyfrowej nie będą funkcjonować, 
jeśli nie będzie odpowiedniej polityki”.41 

Dodatkowym problemem, na który należy zwracać baczną uwagę przy podejmowa-
niu się digitalizacji jest przestrzeganie zaleceń dotyczących praw własności intelektual-
nej. Środowisko cyfrowe wymaga też nowego podejścia do kolekcjonowania zbiorów 
dla przyszłych pokoleń. Zasadniczą sprawą tworzenia spadku (legatu) dla przyszłych 
pokoleń jest określenie odpowiedzialności za archiwizowanie cyfrowe. Przyjmuje się, 
że „jeżeli biblioteka ma prawo własności do treści cyfrowych – jest ona również odpo-
wiedzialna za utrzymywanie stałego dostępu. Jeśli biblioteka ma prawo dzierżawy (lea-
singu) do treści – odpowiedzialność za zabezpieczenie może być rozmyta”42, pomiędzy 
autorów, wydawców lub pośredników. Tymczasem natura informacji cyfrowej wymaga, 
by zarówno jej twórca, jak i wydawca łączyli swe wysiłki z bibliotekami, przy organizo-
waniu jej zabezpieczania.

Na razie brakuje jednolitego podejścia do procesów digitalizacji i nie wypracowano 
jeszcze wspólnych standardów technicznych dla zabezpieczania materiałów cyfrowych. 
Dlatego, by dokonać wyboru właściwych metod postępowania w kwestii zabezpiecza-
nia cyfrowego i digitalizacji należy stosować wytyczne opracowane przez specjalistów 
i organizacje międzynarodowe oraz opierać się na szeroko rozumianej współpracy, wy-
mianie doświadczeń i przejmowaniu dobrych wzorców. 

3.3.3 Zaangażowanie w procesy publikowania
Nowym wzorcem działalności bibliotek, często przy okazji zarządzania kolekcją, 

staje się jej zaangażowanie w proces publikowania, wraz z prezentacją treści, zarządza-
niem treścią oraz praktykami dystrybucji. Wiele bibliotek wydaje w formie e-printów lub 
repozytoriów cyfrowych materiały wspierające dydaktykę na uczelniach (np. rozkłady 
zajęć lub treści wspomagające e-lerning). Niektóre biblioteki wydają własną prasę lub 
dystrybuują wydawnictwa uczelniane. Część z nich uruchomiło wydawnictwa elektro-
niczne i wydaje książki i druki elektroniczne (e-books, e-prints).

40 S. Ross: Przesiadka w Wigan: dygitalne zabezpieczanie i konserwacja zbiorów a przyszłość nauki, Toruń 
2003 s. 37

41 S. Ross: op.cit., s. 36
42 C.L. Borgman: The Invisible Library: Paradox of the Global Information Infrastructure, Library Trends 

2003 Vol.51 nr 4, s. 663



258 Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

Znane wśród bibliotek i coraz częściej wykorzystywane przez nie stają się usługi: 
print on demand i digitize on demand. Umożliwiają one użytkownikowi, w oparciu o do-
stępne katalogi – zamawianie, w formie wydruków lub kopii cyfrowych, niektórych do-
kumentów wchodzących w skład kolekcji bibliotecznej. 

3.4  Zmiany na poziomie obsługi użytkownika
W hybrydowym środowisku z wieloma heterogenicznymi usługami i konkurencyj-

nością wielu potencjalnych dostawców usług i zasobów – bardzo ważne dla bibliotek jest 
skupienie uwagi na użytkownikach i jakości dostarczanych usług. 

Biblioteki zazwyczaj koncentrowały się na badaniach ilościowych, dotyczących np. 
liczby osób, które przeszły fizycznie przez bramki w bibliotekach, albo liczby osób, któ-
re wykorzystały tradycyjne lub elektroniczne zasoby biblioteki. Jednak nie prowadzono 
badań dotyczących tego, jak użytkownicy identyfikują zasoby informacji, których po-
trzebują? Jakie źródła dostarczają informacji potrzebnych użytkownikowi? Do jakiego 
stopnia użytkownicy są pewni, ze informacje, które zidentyfikowali dla konkretnego celu 
są rzeczywiście najlepsze? Czy użytkownicy są wyposażeni odpowiednio, by oceniać 
użyteczność i jakość informacji? Do jakiego stopnia polegają oni na walidacji informacji 
dokonanej przez bibliotekę? 

Raporty biblioteczne wykazują, że studenci najpierw kierują się po informację do 
Webu. To, czego potrzebują mogłoby z powodzeniem być im dostarczone przez biblio-
teki. Ale czy oni o tym wiedzą? W okresie przejściowym, w którym biblioteki odpowia-
dają na potrzeby użytkowników dostarczając zarówno drukowane, jaki i cyfrowe zasoby 
– bardzo ważne jest zrozumienie zmian zachodzących w sposobach poszukiwania infor-
macji i myślenie nt. wdrożenia tych zmian do bibliotecznych usług i zasobów. Trzeba 
rozpoznawać potrzeby użytkowników i ich zachowania związane z poszukiwaniem in-
formacji, zarówno cyfrowych, jak i drukowanych w formie materiałów tradycyjnych.43 

„Badania podjęte przez Digital Library Federation (DLF) wykazały, że użytkownicy 
chcą, by biblioteki oferowały prezentację kolekcji i usług niezależnie od tego, gdzie, 
przez kogo i w jakim formacie są one zarządzane. Użytkownicy oczekują też zapropo-
nowania technologii, która pozwoli im zebrać te materiały razem, w syntetyczną całość, 
w sposób odpowiadający ich celom. Ponadto, zgłaszają oni potrzebę łatwej identyfika-
cji potrzebnych materiałów, możliwości dołączania ich do własnych zbiorów cyfrowych 
i łącznego wykorzystywania tych wszystkich zasobów do przygotowywania: artykułów 
naukowo-badawczych, zajęć dydaktycznych, prezentacji multimedialnych itp.”44

3.4.1 Spójność informacji i integracja usług
W celu osiągnięcia spójności informacji i integracji usług w heterogenicznym śro-

dowisku hybrydowym – biblioteki budują bramy (gateways) i portale, obejmujące róż-
norodne treści i narzędzia komunikacji z użytkownikiem. Projektują też nowoczesne 

43 D.B. Marcum: op. cit., s. 638
44 D. Troll Convey: Usage and usability assessment: Library practices and concernso [online] Washington 2002 

[dostęp 12.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/contents.htmlDostępny w Internecie: http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/contents.html 
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interfejsy. Przykładem takiego rozwiązania może być uniwersalny interfejs wyszukiwaw-
czy o nazwie „GSI (generic search interface), który ma za zadanie: integrować różne 
rodzaje zasobów, zapewniać jednolity sposób wyszukiwania informacji w różnorodnych 
systemach, ujednolicać wyszukiwanie w różnych schematach metadanych, zapewniać 
jednakowy sposób przeszukiwania danych w różnych formatach, stwarzać możliwość 
identyfikacji różnych źródeł nt. tej samej informacji i prowadzić użytkownika do naj-
bardziej odpowiedniego, upraszczać identyfikację i autoryzację użytkownika, zapamię-
tywać profil użytkownika do indywidualizacji jego własnego interfejsu, dynamizować 
proces przełączania do odpowiednich materiałów informacyjnych oraz zapewniać pełną 
integrację z systemem zarządzania informacją i wykorzystywania statystyk”.45 

Ponadto, „biblioteki tworzą usługi informacyjno-referencyjne, świadczone w czasie 
rzeczywistym, wykorzystując do tego technologię wideo, funkcje chat-u lub specjali-
styczne oprogramowanie. Niektóre z tych usług, oparte na technologiach wykorzystują-
cych język naturalny, zdolne są do przeprowadzania analizy składniowej zapytań infor-
macyjnych i szybszego dostarczania automatycznych odpowiedzi”.46 Chociaż brak jest 
danych dokładnie analizujących zmiany w stopniu złożoności zapytań stawianych takim 
wirtualnym systemom referencyjnym, subiektywne oceny wykazują, że pytania te stają 
się coraz trudniejsze i że większość z nich wymaga łączenia treści, technologii i pomocy 
instrukcyjnej.

Ewolucja elektronicznych usług referencyjnych od realizowanych przez pojedyn-
czą instytucję po oparte na wielu instytucjach – tworzy coraz bardziej złożone ramy 
dla udzielania wirtualnej pomocy i wsparcia. W modelach takich usługi referencyjne są 
świadczone w ramach współpracy wielu służb. Dodatkowo, w usługi te często wkom-
ponowane są możliwości prowadzenia dyskusji online w czasie rzeczywistymi i bazy 
wiedzy, potrzebne do zbierania na przyszłość informacji nt. rezultatów przeprowadza-
nych transakcji.47 Ponieważ rozwijane są coraz bardziej funkcjonalne i inteligentne sy-
stemy dostępu do kolekcji – rozwój systemów referencyjnych pociąga za sobą obowią-
zek stosowania standardów, by umożliwić współdziałanie między różnymi lokalizacjami 
i większą funkcjonalność. 

Usługi referencyjne cechuje indywidualizacja, czyli wyraźne ukierunkowanie na 
osobiste potrzeby konkretnego użytkownika. W ramach zindywidualizowanych usług 
referencyjno-informacyjnych zarysowują się dwa trendy: tworzenie dla użytkownika 
osobistej przestrzeni roboczej, w której może on rejestrować dane przydatne do wyko-
rzystania w przyszłości oraz automatyczne filtrowanie informacji, wykonywane zgodnie 
z potrzebami lub uprawnieniami użytkownika. 

3.4.2 Wspieranie zdalnej edukacji
Jednym z głównych tradycyjnych zadań bibliotek jest wspieranie procesów naucza-

nia i uczenia się. W sytuacji, gdy biblioteki są w stanie dostarczać dostęp do różnorod-

45 A. Cox, R. Yates: Library Orientated Portals Solutions, London 2002
46 W.P. Lougee: op. cit.
47 W.P. Lougee: op. cit.
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nych zasobów i usług mogą z powodzeniem wspierać zarówno procesy ustawicznego, 
jak i zdalnego uczenia się (lifelong learning, distance learning). „Rozważając role bi-
bliotek w tym względzie warto podkreślić, że ustawiczne uczenie się (lifelong learning) 
jest koncepcją zdecydowanie szerszą niż uczenie się poprzez sieci (networked learning). 
W odniesieniu do bibliotek będzie ono polegało na dostarczaniu całego zestawu usług, 
które wspierają osoby ustawicznie dokształcające się. Osoby te mogą wybrać jeden spo-
śród wielu trybów uczenia się, a biblioteki stosują hybrydowe media (drukowane i elek-
troniczne), które mogą być wykorzystane do wspieranych procesów uczenia się. (…) 
Z kolei termin „networked learning” jest używany dla opisu wszystkich tych metod, do-
starczanego uczenia się, które opierają się na wykorzystaniu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych”.48 

Każdy z opisanych procesów charakteryzuje się interaktywnością i tym, że może 
być określany mianem uczenia się synchronicznego (wszyscy studenci uczestniczą 
w nim w tym samym czasie, np. poprzez wideokonferencję) lub uczenia się asynchro-
nicznego (student uczestniczy w nim w odpowiednim dla siebie czasie, np. poprzez 
e-mail).

Zaangażowanie się bibliotek we wspieranie procesów zdalnego i ustawicznego ucze-
nia się, prowadzenie szkoleń użytkowników i realizacja usług wspierania i powiadamia-
nia – powoduje wzrost znaczenia biblioteki w kampusie uczelnianym, jej zbliżenie się do 
wydziałów i pośredniczenie w komunikacji naukowej.

4. Kierunki rozwoju bibliotek w XXI wieku
Należy oczekiwać, że biblioteką przyszłości będzie biblioteka hybrydowa, działają-

ca w rozproszonym środowisku sieciowym. Biblioteka taka (zintegrowana), rozumiana 
jest jako „łącząca w kontekst działającej instytucji – szereg technologii pochodzących 
z różnych źródeł, a także eksploatująca zintegrowane systemy i serwisy, które działają 
zarówno w środowisku elektronicznym jak i tekstowym. Powinna ona integrować dostęp 
do wszystkich rodzajów zasobów (...), używając różnorodnych technologii ze świata bi-
blioteki cyfrowej i stosując je do różnego typu mediów”.49 Będzie więc nabywać, two-
rzyć, utrzymywać i zarządzać zarówno zbiorami analogowymi, jak i cyfrowymi. Nadal 
będzie wdrażać nowoczesne standardy, by osiągać bardziej zunifikowane środowisko 
informacyjne oraz przeobrażać się z zarządzającej informacją w zarządzającą wiedzą 
i w pośrednika w komunikacji naukowej.

Zauważa się, że biblioteki w ewolucyjny sposób stają się głębiej zaangażowane 
w kreowanie i rozpowszechnianie wiedzy. „Następują w nich przesunięcia: od podkre-
ślania znaczenia wartości kolekcji do podkreślania znaczenia wartości kompetencji, od 
wspierania opisu i dostępu do informacji ku przejęciu odpowiedzialności za głębszą ana-
lizę informacji (informacja specjalistyczna, ekspercka, przetworzona), od wykonywania 
usług jako agenda wspierająca do świadczenia usług w charakterze współpracownika 

48 P. Brophy: op. cit., s. 173-174
49 P. Brophy: Towards a generic model of information and library services in the information age, Journal of 

Documentation 2000 Vol.56 nr 2, s. 161-184
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(np. wydziału), od przedsięwzięć polegających na dostarczaniu usług pomocniczych 
i wspierających do przedsięwzięć istotniejszych, obejmujących cały kampus”.50 

Wymienione trendy odzwierciedlają ścieżkę rozwoju ewoluujących ról bibliotek 
w erze cyfrowej. Ścieżka ta może być opisana w trzech fazach: 1) wzrostu rozproszonych 
technologii, 2) rozwoju wzorców i modeli otwartych oraz 3) pojawienia się biblioteki 
jako „pośrednika (agenta) rozproszonego”. 

4.1 Wzrost rozproszonych technologii
Pojawienie się standardów do tworzenia, strukturyzowania i rozpowszechniania tre-

ści cyfrowych stworzyło bibliotekom nowe możliwości posługiwania się informacją (np. 
pozwoliło dodać funkcjonalność, dostarczać treść różnie dla różnych odbiorców oraz 
utrzymywać kolekcje cyfrowe w czasie) i przyczyniło się do zwiększenia klasycznej roli 
biblioteki w dostępie do informacji i jej zabezpieczaniu.

 Natomiast udoskonalanie inteligentnych narzędzi i systemów uprościło formę zapy-
tań informacyjnych i ułatwiło dokonywanie analiz, które wcześniej nie były możliwe.

Ten kierunek przemian rozpoczął się i będzie kontynuowany. 

4.2 Rozwój wzorców i modeli otwartych
Na początku XXI wieku obserwujemy szereg ruchów bazujących na „otwartych” 

wzorcach. Np. ruch w kierunku Open Source – koncepcja rozwoju oprogramowania, 
w którym kod źródłowy jest wspólnie wykorzystywany, a rozwój jest oparty na współ-
pracy – odzwierciedla odejście od zastrzeżonego oprogramowania i systemów. Te modele 
otwarte pojawiają się w szeregu interesujących nowych aplikacji i miejsc, takich jak: Open 
Knowledge Initiative (dzielenie się technologiami nauczania), OpenLaw (oparte na współ-
pracy tworzenie argumentów prawnych), Open Archive Initiative (poszukiwanie metody 
szybkiego publikowania i rozważanie tzw. „ekonomii darów”), e-printArchives (repozyto-
ria dla rozproszonych treści), itp. W modelach otwartych zauważa się ruch od publikacji, 
jako produktu do publikacji jako procesu. Gdy treść może być poprawiona lub uzupełniana 
w czasie przez innych, staje się ona bardziej dynamiczna, a wersje bardziej kumulatywne. 
To przesunięcie postrzegane jest przez niektórych jako najważniejsze wyzwanie dla obec-
nego prawa autorskiego, które bazuje na stałych obiektach w czasie i przestrzeni. 

Należy oczekiwać, że biblioteki w przyszłości będą zmieniać swe relacje z twórcami tre-
ści i wydawcami; skupiać się na zarządzaniu informacją (z czasem – na zarządzaniu wiedzą); 
pełnić funkcje pośrednika w komunikacji naukowej; angażować się w budowanie strategii 
utrzymywania dostępu do treści i usług w strukturach rozproszonych; budować modele cen-
tralnej kontroli, wyznaczające drogę dla nowego mechanizmu koordynacji i współpracy.51

3.3 Biblioteka jako pośrednik (agent) rozproszony
Biblioteki adaptują rozproszony model dostępu do informacji i zarządzania nią. Co-

raz częściej wykorzystują modele otwarte i wypracowane na zasadzie współpracy – mo-
50 W.P. Lougee: op. cit.
51 W.P. Lougee: op. cit.
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dele rozwijania treści bibliotecznych i usług. Wraz z wprowadzaniem technologii rozpro-
szonych i coraz większej ilości modeli otwartych – biblioteki angażują się coraz bardziej 
w kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystywanie. 

Zamiast być określane przez swe kolekcje lub usługi – biblioteki stają się rozproszo-
nymi pośrednikami (agentami) w środowisku naukowym i będą coraz bardziej angażo-
wać się w fundamentalną misję instytucji akademickiej – tj. tworzenie i rozpowszech-
nianie wiedzy. W ten sposób biblioteki akademickie przesuną się ze skoncentrowania na 
zbiorach ku – skupianiu się na procesach nauczania. 

4.4 Przyszłe zadania badawcze i rozwojowe
Należy przypuszczać, że biblioteki będą zajmować się także badaniem semantycznego 

Webu, gdyż wyjaśnia relacje między pojęciami i pozwala agentom programowym uczyć 
się wnioskować, a następnie inteligentnie wyszukiwać informacje w rozproszonym środo-
wisku; udoskonalaniem systemów referencyjnych, działających w czasie rzeczywistym, 
które będą pełnić funkcje informacyjne, wyszukiwawcze, eksperckie, instruktażowe itp.; 
tworzeniem katalogów OPAC, które nie będą informować o zbiorach, lecz przełączać do 
pełnych tekstów oraz tworzeniem katalogów centralnych, które będą łatwo wymieniać się 
metadanymi na skalę globalną (tak jak teraz dzielą się danymi bibliograficznymi).

Ponadto, biblioteki będą udoskonalać narzędzia, wykorzystywane w bibliotekach 
cyfrowych (np. systemy rekomendacyjne). W oparciu o nagromadzone dane, dotyczące 
głównie zainteresowań i zachowań informacyjno-wyszukiwawczych użytkownika, uru-
chamiane będzie modelowanie użytkownika, które pozwoli go lepiej obsłużyć, poprzez 
przeprowadzenie personalizacji (client-based personalisation) i uruchomienie systemu 
rekomendacyjnego.52

Należy również oczekiwać, że biblioteki będą zainteresowane rozwijaniem następ-
nych generacji bibliotek cyfrowych, które będą dynamicznie adaptować dostęp do in-
formacji (z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika) i bardziej efektywnie dostarczać 
informacje (dostosowując się do wiedzy użytkownika, jego umiejętności, zadań i intencji 
wykorzystania informacji). Przykładem takiego rozwiązania jest model Otwartej biblio-
teki cyfrowej (Open Digital Library – OpenDLib), wyposażonej w System zarządzania 
biblioteką cyfrową (Digital Library Management System – DLMS) i operującej na Mode-
lu dokumentu dla biblioteki cyfrowej (Document Model for Digital Library – DoMDL). 
System zarządzania biblioteką cyfrową wspiera gromadzenie i zarządzanie wszystkimi 
dokumentami z heterogenicznych źródeł informacji. Model dokumentu reprezentuje do-
kumenty w formie różnych wydań, ustrukturyzowane, multimedialne, które mogą być 
rozpowszechniane w wielu formatach. DoMDL odgrywa rolę modelu dokumentu logicz-
nego, który jest obsługiwany przez wszystkie biblioteki cyfrowe. OpenDLib może do-
starczyć użytkownikowi różne widoki przestrzeni informacyjnej, ponieważ znajdują się 
w niej dokumenty wirtualne, które zaspokajają potrzeby różnych ram aplikacyjnych.53 
52 A.S. Smeaton, J. Callan: Personalisation and recommeder systems in digital libraries, International Jour-

nal of Digital Libraries 2005 Vol. 5, s. 303
53 L. Candela [et al.]: From Heterogeneous Information Space to Virtual Documents. W: ICADL 2005, LNCSW: ICADL 2005, LNCS 

3815, ed. E.A. Fox. Berlin, Heidelberg 2005, s.12E.A. Fox. Berlin, Heidelberg 2005, s.12
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Przewiduje się, że w miejsce dotychczasowych zintegrowanych systemów biblio-
tecznych powstaną systemy zarządzania obiektami cyfrowymi (DOMS – Digital Obje-
ct Management Systems), zapewniające wydajny, zunifikowany dostęp do zawartości 
Webu (łącznie z elektronicznymi zasobami licencjonowanymi przez biblioteki) oraz por-
tale informacyjno-wyszukiwawcze (IR portals), które umożliwią utrzymywanie zasobów 
elektronicznych, także tych wytworzonych przez same biblioteki. 

Wielu dostawców systemów bibliotecznych zaczęło rozwijać już aplikacje takich 
produktów (np. system portali MetaLib i DigiTool z Alepha, czy Voyager i ENCompass 
z Endeavora).54

4.5 Ważne standardy i wzajemne współdziałanie systemów
Techniczne współdziałanie systemów bibliotecznych przez długi czas było ograni-

czone do możliwości wymiany danych bibliograficznych przez ISO 2709, czyli między-
narodowy format wymienny. Internet i powstanie sieci bibliotecznych oraz konsorcjów 
zmieniło to. Powstała potrzeba przesyłania pytań i odpowiedzi pomiędzy różnymi syste-
mami oraz informacji związanych z realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych. Jako 
odpowiedź na te potrzeby, ponad dekadę temu, zostały rozwinięte protokoły: Z39.50 
(ISO 23950) i ISO ILL. Nie są one jednak wystarczające w środowisku, gdyż biblioteki 
zaczynają stosować IR portals i DOMS.

Dlatego, aby biblioteki zachowały możliwość współdziałania w przyszłości powinny 
wdrażać następujące standardy:

Open URL (umożliwia linkowanie kontekstowe),
ZING lub Z39.50 International Next Generation (łączy cechy wyszukiwawcze Z39.50 
i Webu), 
NCIP. NISO Circulation Interchange Protocol (będzie umożliwiał bibliotekom wy-
mianę danych o użytkownikach, pozycjach i obiegu transakcji; przydatny zwłaszcza 
w konsorcjach),
LDAP i Shibboleth (zapewni sprawne uwierzytelnianie użytkowników w bibliotece 
operującej duża ilością danych w wersji cyfrowej),
OAI. Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (umożliwia między-
narodową współprace przy gromadzeniu metadanych o doktoratach, preprintach lub 
innych zasobach, zarówno drukowanych jak i cyfrowych),
Dublin Core, ONIX, MODS i inne formaty metadanych bibliograficznych (nasze 
przyszłe systemy muszą obsługiwać różne rodzaje metadanych).

5. Uwagi końcowe
Należy oczekiwać, że w przyszłości w bibliotece tworzone będą coraz bardziej wy-

rafinowane narzędzia programowe i interfejsy użytkowe, które ułatwią korzystanie z za-
sobów informacyjnych i wspierać będą użytkownika w jego środowisku edukacyjnym. 
Skupienie uwagi na użytkowniku oraz aktywne bazowanie na zasadach „uczącej się or-
54 J. Hakala: Resource description in heterogeneous system environment, Library Collection, Acquisitions, & 

Technical Services 2004 Vol.28, s. 276
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ganizacji” stanowi podstawę przetrwania i pomyślnego, przyszłego rozwoju zarówno 
personelu, jak i całej instytucji, nawet w okresie dynamicznych przemian.

Biblioteka przyszłości będzie musiała zmienić strukturę i kulturę organizacyjną na 
bardziej elastyczną i przekształcać się w „organizację opartą na wiedzy”. 

Biblioteka jako miejsce nadal zachowa swe pierwotne znaczenie jako centralne miej-
sce kampusu, choć sposób jej wykorzystania nieco się zmieni (miejsce do indywidualnej 
i grupowej nauki, korzystania z dostępu do urządzeń technicznych i zasobów informa-
cyjnych, miejsce spotkań, dyskusji, kontaktu z książką i z innymi użytkownikami). Ocze-
kuje się jednak, że część jej tradycyjnych funkcji (kontakty interpersonalne i te związa-
ne ze sprzężeniem zwrotnym: użytkownik-system) przeniesie się w przestrzeń sieciową 
i podtrzymywana będzie wirtualnie w ramach funkcjonowania bibliotek cyfrowych. Bi-
blioteka w swej fizycznej i wirtualnej postaci będzie podporą budowania w kampusie 
wspólnie tworzonej i wykorzystywanej przestrzeni informacyjnej, czyli tzw. information 
commons.

W związku z tak rysującymi się przeobrażeniami – szczególnie wysokie wymaga-
nia będą stawiane pracownikom bibliotek. Personel musi być właściwie przygotowany 
i dysponować odpowiednim poziomem wiedzy, umiejętności i potencjału twórczego, by 
sprostać wyzwaniom XXI wieku. 
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Digital future, that is libraries in the Information Age

Presented is an evolutional development of libraries during the 20th century and rapid 
changes caused in them at the end of the century. Described is the nature of digital data 
and development of IC technologies as well as their impact on the transformation proc-
ess of libraries in the Information Age. Predicted are future trends of the development of 
academic libraries with regard to the change of their role and activity form in the edu-
cational environment. Emphasized is the necessity for application of universal software 
instruments, according to the users’ needs and expectations as well as recommendations 
of universal standards.
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Politechnika Łódzka
Biblioteka

Biblioteki dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe…?  
Jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt  

w przyszłości

Początek XXI wieku zapowiada zasadnicze zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowa-
nia bibliotek w Polsce. Jednym z przejawów tych zmian jest np. działalność pierwszych 
bibliotek cyfrowych. W pierwszej części referatu przedstawiono krótki rys historyczny 
zmian charakteru gromadzonych oraz udostępnianych zbiorów do dnia dzisiejszego. 
Następnie autorzy referatu proponują wizję biblioteki akademickiej przyszłości z punktu 
widzenia nowych elektronicznych źródeł informacji, popularyzacji technologii papieru 
elektronicznego i papieru cyfrowego. Uwzględniono też przewidywany postęp w kon-
strukcji sieci telekomunikacyjnych. Wspomniano również o niektórych podjętych ostatnio 
inicjatywach digitalizacji na świecie.

Wstęp
Biblioteka jest częścią trzyelementowego układu książka-czytelnik-biblioteka po-

wiązanego wzajemnymi relacjami. Dynamizm oraz charakter tych relacji zmieniał się na 
przestrzeni wieków wraz z postępem technologicznym i rozwojem społeczeństw. 

Dziesięć, dwadzieścia lat to ciągle jeszcze zbyt krótki okres czasu, mimo obecne-
go tempa rozwoju technologii, aby można było jednoznacznie stwierdzić w jak dużym 
stopniu zmienią się obecnie wykorzystywane systemy i narzędzia informatyczne w bi-
bliotekach. Czynników, które mogą spowodować te zmiany jest bowiem bardzo wiele. 
Co więcej, 10-20 lat to może być zbyt mało czasu, aby mogło nastąpić przeorientowanie 
w praktyce technologii komputerowych i elektroniki pod względem jakościowym, które 
to wymagałoby migracji bądź co gorsza konwersji wszystkich zasobów cyfrowych będą-
cych w najbliższej przyszłości w posiadaniu bibliotek.

Pokuszenie się więc o prognozowanie czy za 10-20 lat będą potrzebne biblioteki i ja-
kie, czy będą w ogóle istnieć jest tak naprawdę kwestią o znacznym udziale science fiction, 
nie mówiąc już o stwierdzeniu fizyka wszechczasów Alberta Einstein’a: „Dla fizyków 
rozróżnienie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest jedynie uparcie 
podtrzymywaną iluzją”1. I tak, globalne spojrzenie na zróżnicowanie choćby w stopniu 
zautomatyzowania bibliotek nie pozwala dziś na wyraźne stwierdzenie, kto jest jeszcze 
w przeszłości, a czyja przyszłość dla niektórych jest już jego teraźniejszością. 
1 Albert Einstein. W: Wikipedia [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://einstein.dla.pl/
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Prognozowanie zatem nie jest zadaniem łatwym. Możliwe jest jednak rozważenie 
wielu czynników, które mogą, będą lub obecnie już oddziaływują w sposób bezpośredni 
na biblioteki. Należy również wspomnieć o czynnikach, które wpływają na biblioteki 
i ich otoczenie w sposób pośredni. Przy tym wszystkim nie można zapominać, że: „The 
art of prophecy is very difficult, especially with respect to the future”2 (M. Twain).

Czynniki ludzkie – bezpośrednie i pośrednie
XXI wiek nie przynosi nam rozwiązania problemów ludzkości, co obiecywali nam 

inżynierowie i ekonomiści. Obiecywano nam orbitalne stacje mieszkalne, roboty do wy-
konywania powszednich obowiązków domowych, dzięki odpowiednim zabiegom gene-
tycznym choroby miały pójść w zapomnienie. Katastroficzne wizje przyszłości kryzysu 
technologicznego i organizacji społeczeństw również nie miały (na szczęście) miejsca. 
Jednakże, uważa się, że wiek XXI przejdzie do historii ludzkości jako wyróżniający się. 
A to za sprawą trzech jednoczesnych zmian, których jesteśmy świadkami: demograficz-
nej, ekonomicznej i środowiskowej (ludzie się mnożą, bogacą i przekształcają środowi-
sko). Są one wynikiem rewolucji przemysłowej końca XVIII wieku i początków XIX 
wieku i właśnie w wieku XXI każda ma osiągnąć swój punkt kulminacyjny. Kilkusetletni 
ponadwykładniczy wzrost ludności uległ stabilizacji, co przyczyniło się do globalnego 
spadku poziomu ubóstwa. Z drugiej strony im bardziej się bogacimy, tym powszechniej-
szy staje się model konsumpcjonizmu napędzający gospodarkę i ekonomię, co z kolei 
wpływa na kurczenie się zasobów naszego środowiska.3 Wszystko to ma nieuchronny 
wpływ na model rodziny a tym samym na środowisko społeczne, w którym żyjemy i któ-
remu służą biblioteki.4 

Innym czynnikiem mającym wpływ na podejście do życia i kulturę społeczną jest 
Internet.

Uważa się, że jego powstanie spowodowało swoistego rodzaju rewolucję, która stała 
się równie znaczącą w swych konsekwencjach, jak wynalezienie ponad pięćset lat temu 
przemysłowej metody druku. Kanadyjczyk, Marshall McLuhan, nazywany prorokiem 
i guru Internetu, w książce „Gutenberg Galaxy” (1962) wyraził i uzasadnił opinię, że to 
druk właśnie wsparł (a nawet wywołał) Renesans ludzkiej myśli, a tym samym przyczy-
nił się do wybuchu rewolucji, zarówno przemysłowej jak i naukowej.5

Czynniki techniczne – bezpośrednie i pośrednie
Co do gwałtownego postępu technicznego jaki miałby nastąpić w ciągu najbliższych 

10-20 lat zdania są podzielone. Obecnie tempo postępu technicznego ulega podwoje-
niu co 10 lat. Inaczej jest w przypadku potencjału używanych technik informacyjnych 
(sprawność, szybkość oraz stosunek ceny do wydajności), gdyż to tempo podwaja się 
2 Cyt. za: D. E. Shi: Liberal Arts and the Future of Leadership [online] [dostęp 02.06.2006]. DostępnyDostępny 

w Internecie: http://www.collegenews.org/x1854.xml
3 G. Musser: Być albo nie być, Świat Nauki 2005 nr 10, s. 24
4 A. Sitarska: Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne, Białystok 2005, s. 33-36
5 E. Bendyk: Fenomen internetu, Świat Nauki 2003 nr 7, s. 88-89. Rec. książki: M. Castells: GalaktykaŚwiat Nauki 2003 nr 7, s. 88-89. Rec. książki: M. Castells: Galaktyka 

internetu. Poznań 2003 2003
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co roku. Niektórzy uważają również, że w ciągu 25 lat sztuczna inteligencja sprosta wy-
rafinowanej inteligencji ludzkiej, a następnie ją znacząco i gwałtownie prześcignie, do 
czego przyczyni się owo eksponencjalne przyśpieszanie technik opartych na informacji, 
jak również wzrost możliwości dużych serwerów i maszyn do natychmiastowego udo-
stępniania zgromadzonych zasobów wiedzy. Przeciwnicy powyższych stwierdzeń, kwe-
stionują przede wszystkim ideę ekstrapolowania trendów rozwoju jakichkolwiek techno-
logii tak daleko w przyszłość. Twierdzą oni, że dzieje ludzkości miały i mają nieliniowy 
i nieprzewidywalny charakter. Jak wiadomo, problem sztucznej inteligencji okazał się 
być o wiele bardziej skomplikowanym niż początkowo uważano.6 

Biblioteki dawniej 
Charakter gromadzonych zbiorów oraz ich dostępność zmieniała się (i nadal ulega 

zmianom) wraz z rozwojem myśli ludzkiej i z kształtowaniem potrzeb generowanych 
przez rozwój nauki i szkolnictwa, kultury, ekonomii i gospodarki. Zmieniał się także 
nośnik informacji od kamienia, deseczek bambusowych, jedwabiu, tabliczek glinia-
nych przez papirus, pergamin aż wreszcie po papier. Ewoluowała również forma noś-
nika, od zwoju do kodeksu. Były to dokumenty tekstowe, ale także zapisy dźwięku 
i obrazu.7 

Starożytny księgozbiór bywał dostępny tylko dla elit. Wiązało się to z kosztownoś-
cią wykonania ksiąg, jak i z charakterem i wielkością ówczesnych bibliotek, poziomem 
ogólnej edukacji społeczeństw. Dopiero rozwój gospodarczy Europy między XII a XV 
wiekiem wpłynął wystarczająco korzystnie i intensywnie na zapotrzebowanie na źródła 
informacji i tym samym przyczynił się do zmiany metody kopiowania ksiąg oraz do 
powstawania pierwszych świeckich bibliotek. Znany nam tak dobrze wynalazek druku 
przyczynił się do bumu przemysłowego i do sprzyjających warunków produkcji książek 
na szeroką skalę. Książka XVI-wieczna wyróżniała się łatwością dostępu. Oświecenie 
dało jeszcze szerszy dostęp ludności do zgromadzonych zbiorów m.in. w dużych ośrod-
kach kulturalnych zakładano czytelnie. Niestety wiek XVIII nie był rozwojowym dla 
bibliotek w Polsce. Rozbiory przyczyniły się do zubożenia istniejących polskich zaso-
bów a także do zahamowania produkcji nowych dzieł. Kolejny wiek przyniósł co prawda 
ideę gromadzenia polskich zbiorów podkreślających świadomość i tożsamość narodową 
w tzw. bibliotekach fundacyjnych,8 jednakże lata wojny XX wieku zniszczyły około 80% 
całego księgozbioru naszego kraju.9 

W efekcie ukształtował się pewien obraz instytucjonalny bibliotek i profesji bibliote-
karza. I jest to z pewnością obraz dynamiczny i elastyczny, który mając ogólnie zdefinio-
wane zadania gromadzenia, opracowywania i udostępniania książek, czasopism i innych 

6 M.Shermer: Nadzieja wiecznie żywa, Świat Nauki 2005 nr 8, s. 21
7 Biblioteka, dokument, książka, materiały pisarskie. W: Encyklopedia Wiedzy o Książce. Wrocław 1971
8 M. Cieślawska: Ewolucja modelu biblioteki [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://

www.zsme.net/biblioteka/publ/ewolucja/ewolucja.html
9 Straty wojenne [online] [dostęp 29.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.kultura.gov.pl/

?s=8&c=17
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dokumentów dla potrzeb rozwoju oświaty i kultury oraz nauki i gospodarki,10 będzie 
dalej ewoluował.

Biblioteki dziś 

Książka-Czytelnik-Biblioteka
Minęło już 50 lat od sformułowania przez S. R. Ranganathana pięciu prostych, ale 

jakże treściwych praw. Te pięć zdań: 1. Books are for use, 2. Every reader its books, 
3. Every book its reader, 4. Save the time of the reader, 5. A library is a growing orga-
nism,11 mimo rozwoju społeczeństw i technologii bibliotecznych, nie straciły na swojej 
aktualności. Co więcej, uważane są za „swoistą filozoficzną wykładnię współczesnego 
bibliotekoznawstwa światowego” .12 Słuszność i stosowalność tych praw jest i będzie 
najprawdopodobniej niezależna od formy oraz nośnika fizycznego informacji gromadzo-
nej, opracowywanej i udostępnianej przez biblioteki.

Hybrydowość
W epoce „hiperrzeczywistości”13 konwencjonalnie funkcjonująca biblioteka staje 

się biblioteką hybrydową. Obok analogowych materiałów bibliotecznych, biblioteka 
udostępnia swoim użytkownikom również wszelkiego rodzaju dokumenty elektro-
niczne. 

Prace wykonywane na rzecz użytkownika przez służby biblioteczne są w większości 
zautomatyzowane. Części procesów bibliotecznych nie udało się i prawdopodobnie ni-
gdy nie uda się zautomatyzować, gdyż pierwiastek ludzki jest niezbędny, jeśli mamy do 
czynienia z „żywym rozwijającym się organizmem” i jak na razie sztuczna inteligencja 
nie jest w stanie sprostać umiejętnościom doradczym i komunikacyjnym pracowników 
informacji oraz działu udostępniania. Taka hybrydowość przejawia się również w we-
wnętrznej organizacji pracy administracyjnej samej biblioteki jako instytucji. 

I tak jak w produkcji wina, gdzie szczepy hybrydowe są bardziej odporne na czyn-
niki środowiska i łatwo adaptują się do trudnych i zmiennych warunków pogodowych, 
tak można mniemać, że współczesne biblioteki nie będą miały problemu z przystoso-
wywaniem się do zmieniających się warunków ani ekonomicznych ani technologicz-
nych.

Społeczeństwo informacyjne – etap początkowy
Mówi się, że Europejskie (Raport Bangemanna) oraz amerykańskie (Raport o Naro-

dowej Infrastrukturze Informacyjnej) społeczeństwa informacyjne zostały ukształtowane 
w wyniku następujących po sobie czterech masowych procesów:
10 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539. Serwis Prawo. Elektronicz-

na BIBlioteka – platforma cyfrowa [online] [dostęp 29.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.
wroc.pl/prawo/index.php

11 A.Sitarska: op. cit., s. 33
12 A. Sitarska: op. cit., s. 33
13 H. Gruszecka: Tradycja i nowoczesność bibliotek, Bibliotekarz 2005 nr 11, s.10
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Komputeryzacji krajowych projektów badawczych (1945-1950),
Komputeryzacji przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji rządowych 
i samorządowych (1950-1970),
Komputeryzacji wszystkich stopni edukacji (1970-1980),
Komputeryzacji indywidualnej (1980-2000)14.

Powyższe społeczeństwo charakteryzuje się tym, że towarem staje się informacja 
– dobro niematerialne, uważa się je za równoważne a nawet cenniejsze od dóbr material-
nych, powstających w wyniku produkcji przemysłowej. Społeczeństwo informacyjne to 
społeczeństwo postindustrialne, w którym fundamentalne znaczenie mają usługi zwią-
zane z tzw. 3P – przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji. W gospodar-
ce liczy się produkt cyfrowy i usługa cyfrowa. Niektórzy też używają alternatywnych 
określeń: społeczeństwo globalne lub sieciowe. Teorię społeczeństwa postindustrialnego 
sformułowali A. Touraine i D. Bell na przełomie lat 60-tych i 70-tych. 

W Polsce dopiero inwestujemy w społeczeństwo informacyjne. Nasze społeczeństwo 
i władze nauczyły się już odróżniać termin „informatyczny” od „informacyjny”, to bardzo 
duży, nawet milowy krok. W 2001 roku ogłoszony został plan rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego „ePolska” na lata 2001-2006, a w 2004 roku Rada Ministrów zatwierdziła 
„Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006. Natomiast 
dokumentem określającym polską długofalową strategię w zakresie budowy społeczeństwa 
informacyjnego jest „Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz 
perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020”.

Bibliotekarze i biblioteki uczestniczą właśnie w budowie tego społeczeństwa, jest to 
w Polsce dopiero początek drogi. Na świecie, jak i u nas intensywnie rozwijają się tech-
niki przetwarzania, pozyskiwania i przekazywania informacji, zmienia się pod wzglę-
dem jakościowym komunikacja międzyludzka, wiedza i nauka mają charakter przemy-
słu, ważna stała się tzw. „umiejętność tworzenia wiedzy”. W tym wszystkim polskie 
biblioteki znajdują swoją rolę i zadania, bibliotekarze odnajdują się na specjalistycznych 
szkoleniach z zakresu digitalizacji, projektowania repozytoriów i bibliotek cyfrowych, 
prawa autorskiego i własności intelektualnej, języków programowania stron interneto-
wych i języków wyszukiwawczych, zarządzania bazami danych, bezpieczeństwa w sieci 
a także języków obcych. A wszystko w celu lepszego i efektywniejszego zarządzania, 
i udostępniania zasobów wiedzy swoim użytkownikom, nie tylko lokalnym i instytucjo-
nalnym, ale i globalnym. Jest to tak naprawdę „gorący” etap przygotowań do pełnego 
wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji, kulturze i w administracji biblio-
teką. Wiąże się on również z zakrojonym na szeroką skalę gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych w postaci zdigitalizowanych zbiorów oryginalnych, wtórnych i tzw. „di-
gital born”, z metodami i technikami ich pozyskiwania, udostępniania oraz archiwizacji 
jako dziedzictwa kulturowego i naukowego oraz jako potencjału wiedzy dla właściwego 
społeczeństwa informacyjnego za 10-20 lat.
14 M. Walczak:Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym [online] [dostęp 

29.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bib.edu.pl/jarocin/walczak.html
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Zauważmy przy tym, na marginesie, że obecnie biblioteka daje dostęp do informa-
cji opłaconej dwukrotnie – naukowiec dostaje pieniądze z uczelni (uczelnia od państwa 
lub grant np. zagraniczny) na badania, uzyskane wyniki publikuje bezpłatnie lub płatnie 
u wydawcy oddając mu nierzadko za darmo swoje prawa majątkowe, wydawca sprzeda-
je bibliotekom i innym instytucjom dostęp do publikacji (znowuż pieniądze od uczelni/
państwa), naukowiec „ogląda” swoją publikację w swojej bibliotece, za którą uczelnia 
zapłaciła dwa razy.

Biblioteki trochę później niż dziś (w perspektywie 10-20 lat)

Książka-Czytelnik-Biblioteka
Bez większego ryzyka zaistnienia pomyłki można powiedzieć, że w najbliższych 

dziesiątkach lat biblioteki w dalszym ciągu będą udostępniać książki, czasopisma w wer-
sji drukowanej tzw. tradycyjne dokumenty tekstowe oraz zapisy dźwięku i obrazu oraz 
„starego” rodzaju dokumenty elektroniczne. Natomiast paleta dostępu i powszechność 
nowych dokumentów elektronicznych stanie się bardziej różnorodna i ulegnie poszerze-
niu. Biblioteki będą wypożyczać obok laptopów, czytniki e-book, komórki, palmtopy 
z wyświetlaczami OLED np. z literaturą na cały semestr i z zainstalowanym klientem 
konta użytkownika i dostępu do katalogu, urządzenia FlexiDis z elastycznym wyświet-
laczem videozdjęć statycznych i dynamicznych np. schematu aparatury pomiarowej do 
laboratorium, tablety na zajęcia z rysunku technicznego, kartografii, geodezji czy archi-
tektury. Papier elektroniczny będzie istniał obok papieru drukowanego bezkonfliktowo, 
poszerzając jedynie paletę usług oferowanych przez biblioteki. Szkolenie biblioteczne 
będzie mogło być dostępne na zasadzie podcastów. Na stronie internetowej bibliote-
ki, każdy użytkownik będzie mógł prowadzić swojego bloga, w którym wyrazi opinię 
o funkcjonowaniu biblioteki i jej usługach oraz poleci ją innym lub zniechęci do korzy-
stania z niej.

Rys. 1. FlexiDis
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Równocześnie i pracownicy będą mogli prowadzić swoje „służbowe” blogi. Papier 
cyfrowy zostanie wykorzystany w działach administracyjnych biblioteki, pozwoli rów-
nież w procesie zapisu użytkownika do biblioteki na zlikwidowanie tysięcy kart deklara-
cyjnych użytkowników.

Istnieje opinia, że „biblioteki uczelniane stanowią w środowisku bibliotekarskim bar-
dzo silną grupę, która spełnia wiodącą rolę we wprowadzaniu nowych technologii”.15 
To czy będą te biblioteki i w jakiej formie zależy od tego jaką rolę w przyszłości będą 
odgrywać uczelnie akademickie i czy będą istnieć w swej tradycyjnej formie, czy będą 
świadczyć swoje usługi jedynie w postaci wirtualnej – np. nauczania na odległość. Jed-
nakże i wtedy, biblioteki będą dostawcami treści, czy to w postaci zdigitalizowanej, innej 
cyfrowej, mutlimedialnej czy hipermedialnej.

Społeczeństwo informacyjne – etap średniozaawansowany  
czy zaawansowany?

Za 10-20 lat polskie społeczeństwo informacyjne będzie nieco późno, ale już z pew-
nością ukształtowanym we właściwy sposób. Wtedy to, wg prognoz, uzyskamy wskaź-
nik, że co najmniej 50% osób czynnych zawodowo plus jedna, będzie zatrudnionych 
przy usługach związanych z 3P. Wysoki stopień rozwoju osiągną sektory usług takich jak 
bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie. 
Wymiana informacji stanie się szybka i tania, zwiększy się w ten sposób wydajność pracy. 
Będziemy mieli wtedy do czynienia z gospodarką opartą na wiedzy, m.in. również dzięki 
uzyskaniu wysokiego poziomu skolaryzacji społeczeństwa oraz alfabetyzmu funkcjo-
nalnego cechującego naszych obywateli. W wyniku tego „narodzi się kultura globalna, 
oparta na różnorodności i jedności różnych kultur narodowych i lokalnych”.16 Przede 
wszystkim warto zauważyć, że od lat mamy do czynienia ze zjawiskiem sukcesywnego 
zastępowania ludzi w procesach produkcyjnych. Niektórzy twierdzą, że „automatyzacja 
i robotyzacja produkcji ma doprowadzić do spadku zatrudnienia w przemyśle aż o 90% 
do roku 2018”.17 Wzrasta jakość świadczonych usług. Ich podniesiony standard jest 
możliwy dzięki ich globalnemu zasięgowi realizacji oraz dzięki indywidualizacji oferty 
skierowanej bezpośrednio do określonego klienta. Na infrastrukturę związaną z usłu-
gami będzie miała wpływ jej własna automatyzacja – powszechny dostęp do Internetu 
oraz systemy komunikacyjne. Telematyka spowoduje istotne przemiany systemu pracy. 
Dostępność do baz danych, do strumieni informacyjnych i szybkie ich przetwarzanie 
przyczyni się do powstawania miejsc pracy raczej wirtualnych niż fizycznych.

Znamienną cechą społeczeństwa informacyjnego będą tzw. krótkotrwałe relacje sie-
ciowe, (mówi się o tzw. ”network society”). Jednostkę definiuje się jako węzeł sieci, 
15 E. Potrzebnicka: Stan digitalizacji w polskich bibliotekach: (na podstawie ankiety). W: Digitalizacja zbio-

rów bibliotecznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych”. 
Warszawa 3-4 czerwca, 2005. Warszawa 2005, s.17

16 M. Walczak: op. cit.
17 D. Zinkiewicz: Zawody z przyszłością [online] [dostęp 29.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.

conseiller.pl/html/napisali29.htm
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która sama decyduje o charakterze interakcji i ich zajściu z innymi jednostkami. Sze-
rokopasmowe sieci optyczne o dużej sumarycznej przepustowości czy telefonia kon-
wergentna pozwolą na nawiązywanie nieskończenie wielu relacji sieciowych. Nowe 
wydajniejsze technologie pozwolą na szybszą realizację form interaktywnych w czasie 
rzeczywistym. Z kolei połączenie jednostek-węzłów w sieć będzie dawać nową war-
tość. Stosuje się tu analogię do ludzkiego mózgu: pojedynczy komputer w sieci Inter-
net – jakby pojedynczy neuron, natomiast cała sieć WWW tworzy złożony i myślący 
„organizm”.18

Globalna wioska
Określenie to zostało użyte przez wcześniej już wspomnianego M. McLuhana 

w książce „The Gutenberg Galaxy” (1962). Jego zdaniem masowe media elektroniczne 
miały stać się przyczyną trendu, w którym nie będzie istniała granica między czasem 
a przestrzenią, pozwalająca w ten sposób na niczym nieskrępowaną masową komunika-
cję międzyludzką. W tym rozumieniu planeta na której żyjemy skurczy się do poziomu 
wioski, w której istnieje jednorodna i szybka komunikacja za pomocą mediów elektro-
nicznych. Termin „globalna wioska” obecnie stosowany jest między innymi przez Ko-
misję Europejską w działaniach priorytetowych dotyczących społeczeństwa informacyj-
nego i rozwoju technologii ICT w e-edukacji, e-kulturze i e-administracji. Często używa 
się tego pojęcia jako metafory opisując współczesny Internet i World Wide Web, ponie-
waż te dwa systemy przyczyniły się do globalizacji komunikacji i powstania „globalnych 
użytkowników”. 

Wiele wskazuje na to, że druk w globalnej wiosce będzie tracił swoją nadrzędność/
współczesny prestiż, wzrośnie znaczenie tzw. „teleliteracy” czyli umiejętności czytania 
i posługiwania się szybkimi, ruchomymi obrazkami. „Człowiek Gutenberga” przemieni 
się w „Człowieka Internetu”.19

Marzymy o tym i wierzymy, że zwycięży idea „open access archives, open access 
repositories and open access journals”. Wtedy być może jednym ze schematów publi-
kowania stanie się, że naukowcy dostaną pieniądze z uczelni na badania i na publika-
cje, następnie uzyskane wyniki będą publikowane płatnie u wydawcy bez konieczności 
oddawania mu swoich praw majątkowych, po czym naukowiec będzie miał dostęp do 
swojej publikacji w bibliotece na zasadach globalnego dostępu do wiedzy.

Praca bibliotekarzy będzie wtedy dodatkowo polegała na gromadzeniu, przechowy-
waniu, ochronie i indeksowaniu informacji np. w formie elektronicznej w postaci tema-
tycznych portali dla swoich użytkowników. Jednakże, i na tym polu możemy spotkać 
się z udziałem np. użytkowników, którzy przy wykorzystaniu powstających programów, 
jak np. RefWorks, będą tworzyli i udostępniali bibliografie własnych prac lub inne z 
zakresu ich naukowych zainteresowań.

18 J. Mostafa: W poszukiwaniu lepszego wyszukiwania, Świat Nauki 2005 nr 3, s. 85
19 E. Bendyk: op.cit., s. 88-89
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Biblioteki wirtualne, nauczanie na odległość i wirtualne laborato-
ria, wideokonferencje

Można przewidywać, że polski odpowiednik amerykańskiego Internet2 – niedocho-
dowego konsorcjum rozwijającego i wdrażającego technologie sieciowe, wykorzystują-
ce szybki transfer danych, rozwinie się równie intensywnie. W Stanach Zjednoczonych 
Internet2 zrzesza powyżej 207 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych oraz ich partne-
rów ze świata przemysłu IT. Współtworzą oni szybką sieć szkieletową Abilene i vBNS+ 
(przepustowość powyżej 10Gb/s do 100Gb/s). Tak zwany polski Internet2 to sieć PIO-
NIER obejmująca obecnie 21 sieci akademickich MAN, łącza o szybkości 10Gb/s. 

Zwiększenie prędkości transferu danych umożliwi nam wykorzystanie różnorodno-
ści zastosowań Internetu. Wzrośnie efektywność pobierania i przetwarzania informacji 
dostępnej przez rozproszone biblioteki cyfrowe. Uniwersytety wirtualne wykorzystują-
ce między innymi zasoby globalnej biblioteki wirtualnej staną się zatem wtedy naszą 
rzeczywistością. Ten nowy standard nauczania na odległość w powiązaniu z wideo-
konferencjami, wideo na żądanie i wideo na żywo pozwoli także na lepsze kształcenie 
w języku migowym20. Część zasobów uczelni będzie zapewne udostępniana płatnie na 
platformach do zdalnego nauczania. Jednakże obserwuje się tendencję, że będą to wte-
dy materiały dla kursów, których zaliczenie będzie wiązało się z określonym systemem 
certyfikacji na uczelni tzn. z uzyskaniem dyplomu i tytułu naukowego. Jako kontroferta, 
w Stanach (USA) już dziś dostępne są pełne darmowe kursy nauczania legendarnego 
MIT tzw. OpenCourseWare21 nie wymagające rejestracji użytkownika ani żadnych opłat, 
stanowiące globalny dostęp do wiedzy. 

Jak wiadomo postać dzisiejszego Internetu zawdzięczamy współdziałaniu armii ame-
rykańskiej (pośrednio administracji państwowej) i uniwersytetów. Czas pokaże czy pod-
jęcie się również przez komercyjne firmy tworzenia Internetu nowej generacji przyniesie 
zaskakujące i wydajne efekty. Trudno przewidzieć, które z przykładowo wymienionych 
projektów zawojują świat za 10-20 lat: GIG Global Information Grid (Globalna Sieć 
Informacyjna) – projekt wojskowej sieci komputerowej z której mogliby korzystać też 
zwykli użytkownicy, NGI Next Generation Internet – projekt administracji państwowej, 
PlanetLab – projekt środowiska naukowego czy projekt firmy Intel-u zakładający „prze-
kształcenie globalnej sieci z kanału transmisji danych w platformę usług”22, która umia-
łaby między innymi sama zwalczać wirusy komputerowe jak i ostrzegać internautów 
przed ich atakiem .

Nowoczesne sieci będą zapewne wykorzystywane na co dzień w wirtualnych labo-
ratoriach, gdzie zebrane dane badawcze, przetworzone w odpowiedni sposób, będą wi-
zualizowane.

20 D. Perykasza: Internet drugiej generacji, PC World Komputer [online] [dostęp 29.05.2006]. Dostępny 
w Internecie: http://www.pcworld.pl/artykuly/6761.html

21 OpenCourseWareeWare [online] [dostęp 29.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://ocw.mit.edu/index.htmlDostępny w Internecie: http://ocw.mit.edu/index.html
22 M. Matuzik: Widmo nowego internetu [online] [dostęp 29.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.

saga.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=686
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Rys. 2. CAVE Rys. 3. Tele-cube

Zanurzenie w wirtualnej rzeczywistości CAVE Automatic Virtual Environment czy 
tzw. „tele-immersion” albo „tele-cube” pozwoli na współpracę naukowcom znajdują-
cym się w geograficznie odległych miejscach, we wspólnym symulowanym w czasie 
rzeczywistym środowisku wirtualnej rzeczywistości.23

Ukryte zasoby Internetu
Obywatele społeczeństwa informacyjnego będą biegle wyszukiwać potrzebne im 

informacje, czy to do celów zawodowych, edukacyjnych, kulturalnych czy na zwykły 
prywatny użytek. 

Problem ukrytego Internetu (ang. Invisible Web) powinien zatem zostać do czasu 
ukształtowania się właściwego społeczeństwa informacyjnego rozwiązany. Ogólną przy-
czyną istnienia „niewidzialnej sieci” jest specyfika indeksowania i wyszukiwania przez 
współczesne mechanizmy wyszukiwarek internetowych. Obecnie trwają intensywne pra-
ce nad stworzeniem lepszych wyszukiwarek, które pozwoliłyby na korzystniejsze sorto-
wanie i klasyfikację prezentowanych wyników. W niedalekiej przyszłości codziennością 
może okazać się znalezienie fotografii czy rysunku na podstawie odręcznie naszkico-
wanego fragmentu, a kilka taktów melodii pozwoli na wyszukanie oryginalnego utworu 
i jego danych. Inteligentne funkcje wyszukiwania umożliwią eksplorację ukrytych dzi-
siaj zasobów Internetu. A jest tam co „odkrywać”: bazy danych, archiwa, serwisy onli-
ne o zhierarchizowanej strukturze, wszystko to zgromadzone pod kontrolą specjalistów 
dziedzinowych i z poszanowaniem praw autorskich. Część z tych zasobów dostępna jest 
także niestety odpłatnie.24 Ocenia się, że wyszukiwarki przyszłości staną się w efekcie 
„hubami, bramkami dostępu do różnorodnych treści”.25 Zatem umiejętność zadawania 
pytań wyszukiwawczych będzie niezwykle cenna, a może i bezcenna. Biblioteki są do-
stawcami, ale też i biorcami treści znajdujących się w sieci Internet. Z punktu widzenia 

23 D. Perykasza: op. cit.
24 N. Pamuła-Cieślak: Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? Biuletyn EBIB [online] 2004 nr 7 

[dostęp 01.02.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php
25 J. Mostafa: op. cit., s. 84



SESJA VI – Biblioteki cyfrowe – tendencje rozwoju 277

użytkownika, bibliotekarz pracujący w służbach Oddziału Informacji Naukowej, trakto-
wany jest jak żywa metawyszukiwarka. „Tytułu nie znam, autora źle zapisałem, a co to 
jest sygnatura?” „Potrzebuję czegoś o młynach żarnowo pieprzowych”. „Czegoś czyli 
niczego?” – aż ciśnie się czasem na usta. Ale póki zadawane są pytania, na które nasi 
użytkownicy nie umieją, bądź są zbyt bierni by znaleźć odpowiedź, póty biblioteki mają 
szansę istnieć. Co więcej, przyszłe narzędzia wyszukiwawcze pozwolą na monitorowa-
nie zainteresowań użytkownika tak, żeby było łatwiej odpowiadać na jego przyszłe zapy-
tania, czyli informacja będzie stawać się procesem. Rozwinięte zostanie wyszukiwanie 
kontekstowe, semantyczne. 

Przy wysoko rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym pojawi się również prob-
lem stratyfikacji społecznej. Brak lub ograniczony dostęp do technik informatycznych 
będzie powodował wykluczenie społeczne, również na zasadzie, że skoro nie można 
Cię znaleźć w Internecie to nie istniejesz. Może także nastąpić konflikt korporacji w za-
pewnianiu dostępu do rzetelnej, wiarygodnej informacji naukowej – konflikt interesów 
między gigantami ekonomicznymi i gospodarczymi a nauką i dostępem do wiedzy. W ta-
kiej sytuacji biblioteki mogą odegrać istotną rolę jako pewien bufor między tymi dwoma 
środowiskami, przyczyniając się do zrównoważenia interesów jednostkowego obywatela 
a korporacyjnej zachłanności i dominacji.

Przepływ informacji w cyberprzestrzeni jest nieograniczony i zdemokratyzowany, 
nie ma kontroli treści. Powstanie zatem realna groźba, że prywatne zasoby Internetu prze-
wyższą serwisy informacyjne tradycyjnych mediów i internetowych portali naukowych. 
Z drugiej strony, w pewnym sensie, nie istnieje też władza jednostek, każdy użytkownik 
może być sędzią, informacje personalnie nieprzydatne, nadmiarowe są zwyczajnie igno-
rowane ponieważ nie jest możliwym „skazanie kogoś na sieciowy niebyt”.26 

Przewidywany rozwój technologii i usług 
Wyróżnia się kilka istotnych elementów mających decydujący wpływ na rozwój 

technologii teleinformatycznych na przestrzeni ostatnich lat oraz na tworzenie się mo-
delu sieciowego: rozwój procesorów i spadek ich ceny, lawinowo wzrastająca liczba 
i różnorodność usług teleinformatycznych, gospodarka oparta na wykonywaniu usług. 
Coraz częściej już nie kupujemy produktu tylko nabywamy prawo do dostępu do danej 
usługi, co więcej technologie informatyczne służą do wykonywania tego typu transak-
cji. Książki i czasopisma w naszych bibliotecznych magazynach zaczynają konkurować 
chyba w nierównej walce na rzecz dostępu do serwisów internetowych. N. Negropon-
te, kolejny guru z MIT, zwany współczesnym J. C. R. Lickliderem, „podkreśla, że we 
współczesnym społeczeństwie informacyjnym nie jesteśmy już przede wszystkim zajęci 
dostarczaniem atomów lecz bitów”.27 Biblioteki nie dostarczają już tylko fizycznych do-
kumentów, ale ciężar charakteru usługi przenosi się na rzecz dawania dostępu do zaso-
bów elektronicznych.
26 Ł. Jachowicz’s Essay: Społeczeństwo w dobie internetu [online] [dostęp 01.02.2006]. Dostępny w Interne-

cie: http://honey.7thguard.net/essays/antropologia.php
27 N. Negroponte: Being digital [online] [dostęp 01.02.2006]. Dostępny w Internecie: http://archives.obs-

us.com/obs/english/books/nn/bdcont.htm
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„Cyfrowe życie” w przypadku biblioteki mogłoby również oznaczać przede wszyst-
kim dostarczanie informacji jako procesu. Informacja bowiem, już w pewnym zakresie 
jest i będzie coraz bardziej dopasowywana do indywidualnych potrzeb informacyjnych 
również w bibliotekach. Każdy mógłby wtedy „czytać swoją własną gazetę wykonaną 
na zamówienie przez system w oparciu o indywidualne preferencje”. W związku z postę-
pem technologicznym, w bibliotece zmienią się nośniki udostępnianych treści, przejście 
od informacji jako produktu do informacji jako procesu, od dostępu do usługi.28

Procesory, dyski twarde i stabilność systemów
50 lat temu na krzemowej płycie mieścił się tylko jeden tranzystor. Dzisiaj blisko 

miliard. Obecnie przeważają technologie 130 nm i 90 nm, kiedy we wczesnych latach 
90-tych używano technologii 500 nm. Podobnie jest z szybkością procesorów. Te proce-
sory, które na początku lat siedemdziesiątych miały szybkość 100 tysięcy instrukcji na 
sekundę, na początku lat dziewięćdziesiątych miały już miliony, a w tej chwili jest to rząd 
miliardów operacji stałoprzecinkowych na sekundę. Uważa się, że w ciągu najbliższych 
15 lat z powodu coraz większej liczby tranzystorów w jednym układzie scalonym jego 
elementy staną się niemal tak małe jak atomy. Ale żeby krzemowe tranzystory zostały 
zminiaturyzowane do postaci 10 nm potrzebne są przełomowe odkrycia.29 Dlatego pro-
gnozuje się, że prawo Moore’a będzie miało swą ważność do 2012 roku. W swym ory-
ginalnym sformułowaniu mówi ono, „że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów 
w układzie scalonym podwaja się co 18 miesięcy”.30 

Rys. 4. Prawo Moore’a 31

28 E. Being Ketelaar: Digital in People’s Archives - „Cyfrowe życie” w Archiwum dla ludzi [online] [dostęp 
25.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.agad.archiwa.gov.pl/electro/ketelaar.html

29 P.J. Kuekes, G.S. Snider, R.S. Williams: Komputer na drutach, Świat Nauki 2006 nr 1, s. 70Świat Nauki 2006 nr 1, s. 70
30 Prawo Moore’a. W: Wikipedia [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.

org/wiki/Prawo_Moore’a
31 Czterdzieści lat Prawa Moore’a [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.intel.

com/cd/corporate/techtrends/emea/pol/212357.htm
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Obecnie uważa się, że prawo Moore’a ma zastosowanie do właściwie każdego 
postępu technologicznego. Rozwój półprzewodnikowych technologii przetwarzania 
informacji na pewno przyczyni się do miniaturyzacji elementów logicznych i pamię-
ciowych do rzędu kilku nanometrów. Do tego jednak potrzebna jest nowa jakościowo 
technologia. Ostatnio IBM dowiódł, że wystarczą standardowe metody litograficzne, 
by produkować procesory w technologii 30 nanometrów, zatem elektronika ma przed 
sobą jeszcze dalsze siedem lat, nim konieczna będzie zmiana technologii litografii. To 
odkrycie IBM-a pozwoli na razie, na przeskoczenie granicy 3-4 GHz w procesorze przy 
mniejszym zużyciu energii i mniejszym wydzielaniu ciepła.32 Obecnie próbowanych 
jest także na skalę laboratoryjną kilka pośrednich rozwiązań m.in. układy scalone o ar-
chitekturze krzyżowej. 

O wiele ważniejszy jest jednak postęp w technologii dysków twardych niż w gene-
racjach procesorów. Niedawno dokonała się rewolucja w zapisie na dyskach twardych, 
zastosowano tzw. zapis prostopadły, który pozwolił na znaczne zagęszczenie zapisu. 
Obecnie na rynku dostępne są dyski o pojemności od 0,5 do 1 TB produkcji Seagate 
Barracuda. W 2010 roku będzie już możliwy zapis około 5 TB na jednym dysku. Trwają 
intensywne prace nad technologiami „zapisu wspomaganego ciepłem”, które pozwolą na 
zagęszczenie zapisu na dyskach do 50TB.33 Ten postęp jest dlatego ważniejszy, ponieważ 
zwiększa się w zastraszającym tempie ilość gromadzonej przez nas informacji w postaci 
elektronicznej. Ilość informacji, która jest archiwizowana na twardych dyskach wzrosła 
od 1999 roku o 114 procent. Oceniono, że w 2002 roku na świecie zostało zarchiwi-
zowanych ponad 5 miliardów GB nowych informacji. Co więcej drogą elektroniczną 
przepłynęło ich około 18 miliardów GB. Jednocześnie nie ziściło się marzenie o „paper-
less office”, wręcz przeciwnie liczba informacji przechowywanych w biurach w postaci 
drukowanej wzrosła od 1999 roku aż o 43 procent.34

Wyższy stopień komplikacji systemów pociąga za sobą ich mniejszą stabilność. 
Komputery osobiste często się zawieszają. Konieczne jest wtedy restartowanie całego 
systemu co trwa około 10 sekund a powtórne uruchomienie samej aplikacji do 1 minu-
ty. Obecny, średni czas niesprawności naszych komputerów oblicza się na 4 dni do 9 
godzin w skali roku. Możliwe są dwa podejścia do rozwiązania tego problemu: zmniej-
szenie liczby awarii albo szybsze przywracanie sprawności systemu. Z pewnością w pra-
cy współczesnego i przyszłego bibliotekarza oraz dla użytkowników stabilność syste-
mu bibliotecznego bądź towarzyszących mu aplikacji będzie miała znaczenie ponieważ 
w społeczeństwie informacyjnym liczy się szybkość wykonywanych operacji i przesyłu 
(transmisji) danych. Zatem projektowanie systemów stosowanych w perspektywie 10-15 
lat powinno uwzględniać np. ich zorientowanie na przywracanie do działania tzw. ROC 
„recovery-oriented-computing”. Pozwoliłoby to na konstruowanie systemów o szybkim 

32 30 nanometrów w procesorze - jest, jest, jest! [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://
komputery.wp.pl/kat,12784,wid,8197153,wiadomosc.html?ticaid=11b6e

33 M. Bójko: Szara eminencja, Wiedza i Życie 2005 nr 12, s. 57
34 J. Zieliński: Więcej elektronicznie ale i więcej na papierze [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Inter-

necie: http://www.winter.pl/internet/w0573.html
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restartowaniu, około 3 sekundowej zwłoce wraz z wyposażeniem systemów w narzędzia 
pozwalające operatorowi na wycofanie się z błędów poleceniem „cofnij”.35 

Systemy operacyjne i ich interfejsy
Nadmierne wymagania użytkowników, fantazja programistów i ich niedbałość o opty-

malizację kodu doprowadziła do tego, że kolejne wersje aplikacji pecetowych posiadają nowe 
funkcje, ale często są to nieudane i przeładowane produkty. Za 10 lat możliwości interfejsów 
najnowszych systemów operacyjnych Windows Vista i Linux będą już przestarzałe36,37,38.

Rys. 5. Linux Kororaa Rys. 6. Windows Vista

Papier elektroniczny (e-papier)
To technologia, która pozwala na to, aby tekst i grafika na specjalnej kartce „papieru” 

był wielokrotnie zapisywany i usuwany np. za pomocą innych urządzeń elektronicznych. 

35 A. Fox, D. Patterson: Komputerze, lecz się sam, Świat Nauki 2003 nr 7, s. 60
36 System operacyjny Linux [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.flickr.com/pho-

tos/26021274@N00/133365194/
37 System operacyjny Linux [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.tuxmachines.

org/gallery/korxgl2
38 System operacyjny Windows Vista [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.pro-

networks.org/vista/screenshots/
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Historycznie pierwszą taką technologią była opracowana w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku i opatentowana pod nazwą Gyricon. W latach dziewięćdziesiątych za-
proponowano inne rozwiązanie tzw. e-papier Jacobsona. 

Rys. 7. Gyricon

Kolejną modyfikację opracował znów J. Jacobson, i od 1999 roku ma ona zastoso-
wania komercyjne pod nazwą E-Ink. Elektroniczny papier E-Ink jest to elastyczna folia 
z mikrokapsułkami, w których znajdują się dwa rodzaje naładowanych elektrycznie dro-
bin, białe i czarne, zawieszonych w bezbarwnym oleju. W zależności od znaku przyło-
żonego pola elektrycznego cząsteczki przemieszczają się do góry lub na dół, tworząc 
określony obraz na powierzchni. 

Rys. 8. E-Ink
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Rys. 9. E Ink i zasada działania

Do produkcji wprowadzono już e-papier pokazujący obraz w 16 stopniach szarości. 
Zademonstrowano też prototyp pracujący w kolorze.

Rys. 10. Kolorowy E-Ink

W kwietniu 2004 firma Sony wypuściła na rynek konsumencki urządzenie spełniają-
ce rolę e-papieru o nazwie „LIBRIé”. „LIBRIé” jest małym, lekkim czytnikiem elektro-
nicznych książek, w którym wyświetlacz jest oparty na technologii e-papieru opracowa-
nej razem przez E-ink, Philipsa i Sony.
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Rys. 11. „LIBRIé”

Z kolei firma Philips w 2005 roku przedstawiła prototyp urządzenia nazwanego 
„Readius”.

Rys. 12. „Readius”

Różne firmy prezentują coraz więcej takich innowacyjnych rozwiązań technicznych. 
Najbardziej zaawansowanymi technologicznie i chłonnymi rynkami ebook-ów są rynki 
japoński, koreański i chiński. Pierwszym europejskim czytnikiem ebook z elektronicz-
nym papierem jest „Iliad”, który w tym roku wypuściła na rynek holenderska firma iRex 
do testów dla czytelników gazety „Tijd”.
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Rys. 13. „Iliad”

Czytnik „Iliad” posiada wyświetlacz typu elektroniczny papier opracowany przez 
firmy E-Ink oraz Philips. Urządzenie jest niezwykle energooszczędne, ponieważ pobór 
energii następuje tylko w momencie zmiany strony. Czytnik obsługuje formaty: Acrobat 
(PDF), XHTML, TXT, MP3. 

Podstawowym argumentem przeciwników elektronicznych książek jest niewątpli-
wa uciążliwość czytania na ekranach współczesnych wyświetlaczy. Wzrost popularno-
ści wykorzystywania ebook-ów na co dzień i przez każdego z nas zależy zatem przede 
wszystkim od poprawy komfortu czytania. Dobry odpowiednik papieru powinien być 
zatem cienkim i elastycznym materiałem, który mógłby zmieniać obraz powierzchni bez 
konieczności emisji światła. Jak dotąd, wydaje się, że najbliżej ideału „zwykłego” pa-
pieru jest firma E-Ink.39 Technologia e-papieru ma szansę stać się technologią łączącą 
zalety istniejących już mediów: bezprzewodowość Internetu oraz zawartość globalnej 
biblioteki wirtualnej. 

Należy również zwrócić uwagę, że wydawcy już od lat 90-tych zeszłego wieku przy-
gotowują swoje publikacje przed drukiem w sposób elektroniczny. Wypożyczanie ksią-
żek elektronicznych przez biblioteki mogłoby być też uzasadnione w przypadku gdy 
wyczerpany został nakład drukowany. 

Ciągle jednak trudno odpowiedzieć na pytanie: czy powszechność czytników e-book 
sprawi, że nie będziemy kupować wielu książek drukowanych, które postawimy na półce 
a jedynie będziemy kupować ich zawartość w postaci elektronicznej, tym samym wypeł-
niając prorocze pojęcie J. Jacobsona „ostatniej książki”?40

39 J. Chrostowski: e-Papier, Wiedza i Życie 2006 nr 3, s. 24-28
40 J. Jacobson: The last book [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.research.ibm.Dostępny w Internecie: http://www.research.ibm.

com/journal/sj/363/jacobson.html
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Papier cyfrowy 
Papier cyfrowy jest to papier z tzw. „Anoto dot pattern” współpracujący w sprzęże-

niu z cyfrowym piórem, zasilanym z baterii, za pomocą którego możliwe jest wysyłanie 
kolorowego, odręcznego cyfrowego dokumentu w postaci np. wiadomości MMS do te-
lefonów komórkowych lub na adres mailowy. Możliwa jest też łączność bezprzewodowa 
z telefonem poprzez Bluetooth,41 przesłanie danych przez stację dokującą bądź przez port 
USB do komputera. Zwykle cyfrowe pióro może przechować około 40 stron informacji 
w swojej pamięci. Większość cyfrowych piór zapamiętuje odręczną cyfrową informację 
w postaci obrazu gif lub jpeg. Dodatkowo może też posiadać oprogramowanie pozwala-
jące na rozpoznanie odręcznego tekstu i jego zaimportowanie do komputera już w postaci 
tekstu pisanego na maszynie (postać wektorowa). Papier cyfrowy pozwala na orientację 
w dwuwymiarowej przestrzeni dla pióra. Wcześniej wymieniona funkcja „Anoto” jest 
standardem, który pozwala na przechowywanie przez pióro cyfrowych informacji napi-
sanych na papierze cyfrowym z tym specjalnym wzorem.

Rys. 14. Pióro cyfrowe i papier cyfrowy

Roboty w bibliotece
W Polsce, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach istnieje zrobotyzowany magazyn wy-

sokiego składowania. W magazynie tym wykorzystuje się system złożony z robota-po-
dajnika, przenośnika rolkowego i układu pojemników na książki.

Uważa się, że technologia robotów w tym i bibliotecznych jest tak naprawdę dzisiaj 
w powijakach i że dopiero po 2010 roku możemy oczekiwać jakichś sensownych roz-
wiązań. Owszem na świecie stosowane są już pewne rozwiązania w tym zakresie jak np. 
41 Prezentacja [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.impactmovie.com/xpaper/
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robot przemysłowy sortujący zwrócone książki w Bibliotece Publicznej w Silkeborg,42 
robot-prototyp zwany CAPM „Comprehensive Access to Print Materials” w Milton 
S. Eisenhower Library przy John Hopkins University w Stanach, który potrafi wyszukać 
na życzenie użytkownika dany materiał biblioteczny, po czym dostarczyć go do stołu 
ze skanerem. Przyszłością będzie z pewnością „digitalizacja na żądanie” wykonywana 
przez roboty biblioteczne jako wspierająca prace działu wypożyczeń międzybibliotecz-
nych. Na razie jednak są to jeszcze techniki niedoskonałe i w powijakach.43 

15. CAPM

Telefonia komórkowa
Rozwinie się telefonia konwergentna łącząca zjawiska i technologie z pogranicza 

telekomunikacji, informatyki i multimediów. Powszechnością staną się: przekaz głosu 
wraz z przesyłem danych, współdziałanie telefonii z komputerami, integracja sieci lo-
kalnych z rozległymi, wzajemna migracja central PABX i routerów w sieciach inteli-
gentnych IN, współdziałanie sieci ruchomych i stałych oraz integracja przekazów przez 
różne sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach jednego operatora.

Inteligentne telefony komórkowe „smartphones” , posiadające rozbudowany system 
operacyjny na tej zasadzie jak komputery, będą dla wszystkich – przewiduje się zwiększe-
nie ich sprzedaży do 2008 roku. Wyposażone są one w następujące usługi i możliwości 
multimedialne: wielomegapikselowe kamery, dodatkowe wyświetlacze o różnych forma-
tach i rozdzielczościach, grafikę trójwymiarową, stereofoniczny dźwięk, wykonywanie 
zdjęć i przesyłanie ich jako MMS, „streaming video” – strumieniowe przesyłanie filmów 
lub innych materiałów video, wideorozmowy. Współpracują z takimi peryferiami jak dru-
karki, odbiorniki GPS czy słuchawki Bluetooth, zarówno bezprzewodowo, jak i przez kable. 
Umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę danych, szyfrowanie i identyfikację użytkowni-
ków, wykorzystując najnowszą technologię transmisji pakietowej UMTS nawet do 2Mb/s.

42 A Helping Hand: New Library Robot to Aid Access to Materials [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny 
w Internecie: http://www.jhu.edu/news_info/news/audio-video/robot.html

43 J. Twist: „Książkowe” roboty w bibliotekach, Biuletyn EBIB [online] 2004 nr 7 [dostęp 20.05.2006]. Do-
stępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/twist.php
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Już niedługo zapewne, łączenie się z katalogiem biblioteki i wykonywanie zamówie-
nia, przedłużanie, a być może opłacanie kary za przetrzymanie będzie za pomocą komór-
ki codziennością. Użytkownik mając komórkę z GPS, na liście położeń najczęściej od-
wiedzanych miejsc wprowadzi sobie buczący alert, „przypominacz” – tu jest biblioteka: 
odbierz lub oddaj książkę. 

Co więcej, system biblioteczny sam wyśle alert smsem na komórkę użytkownika, 
jeśli zbliżać się będzie czas zwrotu lub przedłużenia książki.

Na gmachu biblioteki i w jej wnętrzu będą się znajdowały tzw. semakody, dwuwy-
miarowe kody kreskowe, z zakodowanym URL, których sfotografowanie, np. przez te-
lefon komórkowy, pozwoli mniej śmiałym użytkownikom, na połączenie się z odpo-
wiednią informacyjną stroną www o obiekcie na którym semakod jest umieszczony.44 
Dodatkowym urozmaiceniem mogłyby być też gry edukacyjne na komórkę dla nowych 
użytkowników jak korzystać z biblioteki, gry w Javie: zagraj w bibliotekarza, gra zręcz-
nościowa bądź sieciowa „przygodówka”.

Natomiast jeśli ktoś będzie jednak pragnął bliższego kontaktu z pracownikiem infor-
macji, w dowolnym miejscu i stosownym dla siebie momencie, wideorozmowa z telefo-
nu komórkowego będzie najprostszym rozwiązaniem. 

Czy to są biblioteki przyszłości? 
Biblioteka bez bibliotekarzy?

Technologie komputerowe wkroczyły już na dobre do większości bibliotek na świe-
cie. W założeniu mają one wpływać na usprawnianie i automatyzację pracy, a coraz częś-
ciej na realizację większości oferowanych usług. Najlepszym tego przykładem jest dzia-
łalność Zarządu Bibliotek Singapuru. Wprowadza on od 1995 r. różnego rodzaju usługi, 
oparte na nowych technologiach. Automatyzacji poddano miedzy innymi pobieranie kar 
pieniężnych, wypożyczenia i zwroty książek. Kolejnym krokiem było stworzenie takich 
możliwości by „(…) użytkownicy byli w stanie przeprowadzić szereg działań samodziel-
nie, bez pomocy pracowników biblioteki”.45 Miała więc powstać biblioteka bez biblio-
tekarzy – biblioteka samoobsługowa. Wybór padł na Bibliotekę Publiczną SengKang. 
Do zastosowanych wcześniej modernizacji dodano również specjalne punkty – automaty 
służące do samodzielnych zapisów nowych czytelników. Okazało się jednak, że kontakt 
z prawdziwym (rzeczywistym) bibliotekarzem jest niezbędny. Wprowadzono więc sta-
nowisko „cyberbibliotekarza”.46 Pozwala ono na rozmowę online z pracownikiem, który 
znajduje się poza biblioteką. Otwarcie biblioteki nastąpiło już 1-go grudnia 2002 roku.47 
Przykład Biblioteki SengKang skłania do refleksji nad przyszłością zarówno bibliotek, 
jak i bibliotekarzy. Kto wie, może w przyszłości personel biblioteczny będzie musiał być 
44 D. Gut: Komórki do wynajęcia, Wiedza i Życie 2005 nr 12, s. 59
 Ngian Lek Choh: Biblioteka w pełni samoobsługowa, Biuletyn EBIB [online] 2004 nr 4 [dostęp 02.06.2006]. 

Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/diy.php
46 Ngian Lek Choh: Public Libraries in Singapore 2002/2003 [online] [dostęp: 17.01.2006]. Dostępny w In-[online] [dostęp: 17.01.2006]. Dostępny w In-

ternecie: http://www.ifla.org/VII/s8/annual/cr0203-sg.pdf
47 Ngian Lek Choh:  op. cit.
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zredukowany. Pocieszający jest jednak fakt, że „ktoś” musi dbać o stan i uporządkowanie 
zbiorów, ich opracowywanie, wprowadzanie do obiegu.

Biblioteka bez książek?
Inny kierunek rozwoju biblioteki obrany został we Flawn Academic Center at the 

University of Texas w Austin. W bibliotece wprowadzono radykalne zmiany. Zniesio-
ny został regulaminowy przepis o zachowaniu ciszy. Pozwolono na rozmowy. Co wię-
cej można bez skrępowania jeść i pić. Pozostawiono tam zbiory i usługi elektroniczne 
a zbiory drukowane przeniesiono do magazynów i innych bibliotek w campusie. Jako 
powód stworzenia (w pewnym sensie) nowego typu biblioteki – centrum elektronicznego 
podano znaczny wzrost zainteresowania i utrzymywanie się tendencji wykorzystywania 
materiałów zdigitalizowanych oraz w wersjach elektronicznych. W celu zapewnienia jak 
najlepszego dostępu do źródeł elektronicznych zakupiono między innymi 250 kompute-
rów i 75 laptopów .48 „Elektroniczny dostęp do materiałów umożliwia coś, czego klasycz-
nym bibliotekom nigdy nie da się osiągnąć. Tę samą elektroniczną książkę może bowiem 
czytać wiele osób jednocześnie. Co więcej, nic nie stoi także na przeszkodzie, by podzieli-
ły się one uwagami na jej temat w udostępnionym specjalnie do tego celu blogu…”.49 

Biblioteka bez biblioteki?
Ostatnie lata cechują się licznymi i przybierającymi na sile inicjatywami digitalizacji, 

zarówno na świecie jak i w Polsce. W listopadzie 2005 r. uruchomiono serwis Google 
Print. Głównym celem projektu „Print Library” miało być udostępnienie treści utworów 
zgromadzonych w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej oraz w bibliotekach uniwersyte-
tów Harvard, Michigan, Oxford i Stanford.50 Łącznie książkowa biblioteka Google’a ma 
liczyć 15 mln tomów, a proces digitalizacji ma się zakończyć w 2015 roku. Jakość digita-
lizacji prowadzonej przez firmę Google pozostawia czasami jednak wiele do życzenia.

W Europie powyższy projekt spowodował słuszne zaniepokojenie, gdyż „(…) ta-
kie przedsięwzięcie utrwali kulturową dominację Ameryki i pogłębi marginalizację li-
teratury tworzonej w innych językach niż angielski”.51 W związku z tym 6 krajów UE 
i 19 narodowych bibliotek Europy wystąpiło z apelem o utworzenie europejskiej biblio-
teki internetowej zawierającej zdigitalizowane dzieła stanowiące dziedzictwo kulturowe 
Europy.52 Decyzją Komisji Europejskiej w Brukseli został zatwierdzony projekt digita-
lizacji książek, filmów, fotografii, rękopisów i innych dzieł kultury na rzecz ich dostęp-
ności w europejskiej bibliotece cyfrowej (do 2010 roku ilość zdigitalizowanych dzieł ma 

48 K. Axtman: Bye, Bye, Library [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.cbsnews.com/
stories/2005/08/23/tech/main791462.shtml 

49 Ł. Bigo: Śniadanie w bibliotece? [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.
pcworld.pl/news/82378.html 

50 Wydawcy przeciwni internetowej bibliotece Google [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: 
http://dziennik.pap.com.pl/index.html?dzial=INT&poddzial=ZAG&id_depeszy=17583587

51 Unia chce superbiblioteki, Gazeta Wyborcza 4 maja 2005, s. 19
52 European Libraries Fight Google-ization [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: http://

www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1566717,00.html
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osiągnąć liczbę co najmniej 6 mln). Dla bibliotek akademickich ważkim może okazać się 
stwierdzenie Komisji, że „...jeszcze w tym roku zostanie przedstawiona strategia Bruk-
seli odnośnie tworzenia bibliotek cyfrowych poświęconych księgozbiorom naukowym 
i uniwersyteckim…”.53 

Natomiast dla wszystkich bibliotek oraz dla ich użytkowników znacząca jest deklara-
cja Komisji o podjęciu przez nią kwestii „praw autorskich w epoce cyfrowej”.

Wśród wszystkich inicjatyw i programów digitalizacji zbiorów należy także wymie-
nić działalność Brewstera Kahle’a z Internet Archive. Jego zamiarem było stworzenie 
Biblioteki Otwartej.54 Sam oczywiście nie mógłby sprostać temu wyzwaniu. Uzyskał po-
moc Microsoftu i Yahoo, czyli największych konkurentów Google na rynku amerykań-
skim. Kahle jest współautorem55 projektu Open Content Alliance, w którym realizowane 
są jego zamierzenia. Zbiory ma tworzyć 18 tysięcy tytułów, na które będą się składały 
zarówno książki, jak i nagrania audio i wideo. Korzystając z doświadczeń Google Print 
w kwestii respektowania praw autorskich, projekt zakłada digitalizację i umieszczanie 
dzieł tylko za zgodą autora oraz utworów, na które wygasły już prawa autorskie. Mają 
one być udostępnianie za darmo.56

Microsoft prowadzi też prace nad własną biblioteką internetową. Nowa biblioteka 
ma opierać się na „(…) książkach, publikacjach akademickich i innych drukach, których 
nie chronią restrykcyjne prawa autorskie”.57 Współpracując już z Open Content Alliance, 
Microsoft podjął również współpracę z British Library poprzez podpisanie umowy na 
zeskanowanie 25 mln stron książek i przetworzeniu ich na wersje cyfrowe, dzięki współ-
pracy z OCA da internautom dostęp do 150 tysięcy opublikowanych materiałów-pozycji. 
„Zgromadzone dane mają być udostępnione w sieci, a użytkownicy będą mogli wyszu-
kiwać ich fragmenty”.58 Wyszukiwanie w takim zasobie będzie możliwe dzięki usłudze 
MSN Book Search wersja beta produktu zostanie zaprezentowana w 2006 roku. British 
Library próbowała sama skanować książki przez ostatnie 10 lat, ale udało jej się zamienić 
na postać cyfrową zaledwie 0,2% swoich zasobów. Należy podkreślić, że Microsoft wraz 
British Library zajmuje się już od pewnego czasu, od czerwca 2005 projektem Cyfrowej 
Biblioteki Narodowej (National Digital Library), którego celem jest zbudowanie infra-
struktury cyfrowej umożliwiającej systemowe zarządzanie wszelkimi obiektami cyfro-
wymi (Digital Object Management) w sposób długofalowy, ich konserwację i ochronę 
oraz dostęp z uwzględnieniem przyszłościowych zmian w zakresie tego postępowania.

53 Europa staje do walki z Google Books [online] [dostęp 02.03.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.gazeta.pl
54 Biblioteka online [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.onet.pl/

1258360,720,kioskart.html
55 S. Carlson, J. R. Young: Yahoo Works With 2 Academic Libraries and Other Archives on Project to Digi-

tize Collections [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: http://chronicle.com/free/2005/10/Dostępny w Internecie: http://chronicle.com/free/2005/10/
2005100301t.htm

56 P. Bulski: Bezpłatna Biblioteka Yahoo! [online] [dostęp 17.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://pclab.
pl/news16823.html

57 M. Błoński: Bibliosoft [online] [dostęp 17.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://newsroom.chip.pl/
news_archive.php?b=58777

58 P. Bulski: MS zeskanuje 25 mln stron [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Internecie: http://pclab.
pl/news17185.html 
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Rozwój nowych technologii oraz ostatni trend digitalizacji zbiorów bibliotecznych 
zaowocował także w postaci World Digital Library. Jej inicjatorem jest Biblioteka Kon-
gresu, która zaprosiła do współpracy inne biblioteki. Stworzy ona „(…) wspólną kolekcję 
z innymi krajami, dokładając do niej własne zbiory”.59 Należy podkreślić, że Biblioteka 
Kongresu ma już pewne doświadczenie w przetwarzaniu swoich zbiorów na postać elek-
troniczną. Prowadziła miedzy innymi programy „Amerykańska Pamięć” oraz „Global 
Gateway”.

Przed podsumowaniem
Nawet pobieżna analiza źródeł informacji o nowych osiągnięciach naukowych, któ-

re mogłyby mieć wpływ na przyszłość bibliotek wskazuje na tak wielką ich liczbę, że 
choćby krótka wzmianka o nich wszystkich w obrębie jednego referatu nie jest możliwa. 
Nie było więc tu mowy o tym, że postęp technologiczny może ograniczyć digitalizację 
i cyfrowość – nowe technologie zmuszą do migracji danych, stosowania emulacji, albo 
co gorsza do ich konwersji z cyfrowej, trudno przewidzieć, do jakiej, aby można było 
zachować przeszłość dla przyszłości.

Coraz więcej słyszy się o komputerach kwantowych, zapisie kubitowym o nowych 
interfejsach i oprogramowaniach pod względem jakościowym i użytkowym.

Ważne może być to, że inaczej będziemy przyswajać/pobierać informację na przy-
kład w sposób falowy/elektromagnetyczny lub tylko obrazkowy. Możliwe będzie załado-
wanie mózgu i wykorzystanie go zarówno jako archiwum jak i procesor – tak wbrew jak 
i zgodnie ze sformułowaniem Plutarcha: „Umysł nie jest naczyniem, które należy napeł-
nić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”.60 Wobec faktu, że obecnie człowiek wykorzy-
stuje jedynie kilka procent możliwości swojego mózgu może to się okazać tylko kwestią 
rozwoju techniki i medycyny.

A ponadto: sztuczna inteligencja, blogi pisane przez komputery, „wykwalifikowani” 
boty-bibliotekarze, już realna telefonia satelitarna a za chwilę może już międzyplanetar-
na… Naturalna wymowa komputerów będzie powszechna.

Możliwe już, że biometria ułatwi kontrolę czytelników w magazynach otwartych 
w połączeniu z zastosowaniem kamer przemysłowych. Może służyć także do rozliczania 
dnia pracy i rejestracji pracowników biblioteki.61

Wszystko to prognozuje niestety także zalew szumu informacyjnego. Niedzielny New 
York Times zawiera obecnie ilość informacji, jaką najbardziej uczony człowiek na przeło-
mie XVII i XVIII stulecia był w stanie przyswoić średnio w ciągu całego życia. Porównuje 
się, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat ludzkości przybyło więcej informacji niż w toku po-
przednich tysięcy. Nie będzie łatwo w tym społeczeństwie informacyjnym przyszłości.62 
59 Biblioteka Kongresu chce stworzyć księgozbiór cyfrowy [online] [dostęp 17.01.2006]. Dostępny w Inter-

necie: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,68367,3026853.html
60 Plutarch. W: Wikipedia [online] [dostęp 02.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikiquote.org/wiki/

Plutarch
61 J. Chrostowski: Uważne oko biometrii, Wiedza i Życie 2006 nr 4, s. 20-25
62 J. Zieliński: Informacja i postęp [online] [dostęp 17.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.winter.

pl/internet/w0542.html
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Może się okazać, że dotknięcie książki będzie drogo kosztować, jedynie kolekcjo-
nerzy lub badacze będą mieli do nich wolny dostęp. Niektórzy bibliotekarze będą jak 
kapłani strzegący tajemnic świątyni. Zwykły śmiertelnik będzie musiał się zadowolić 
e-bookiem albo ściągnięciem informacji/książek w wersji audio/video z globalnej sieci 
rozległej serwerów. Może się to jednak wcale nie wydarzyć, tak jak nie sprawdziły się 
prognozy co do „paperless office”.

Podsumowanie
Fraunhofer Institut Rechnerarchitekturr und Softwaretechnik w Berlinie, prowadzi 

projekt komputera sterowanego naszymi myślami. Około 128 elektrod wmontowanych 
w czepek odczytuje aktywność elektryczną mózgu w podobny sposób jak encefalograf, 
następnie sygnał jest wzmacniany i transmitowany do komputera. Po jego analizie okre-
ślane jest jakim akcjom przyporządkować dany schemat aktywności mózgu. W obecnej 
fazie Brain Computer Interface rozwijany jest z myślą o sparaliżowanych pacjentach, ale 
kto wie…?!?63 

W 2018 roku Polska wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W 2019 roku plano-
wany jest pierwszy hotel na Księżycu. W 2032 roku chirurdzy przeszczepią ludzki mózg 
do nowego ciała. 

Około 10 lat temu prognozowano, że polski naukowiec nie wstając od swojego biur-
ka za symbolicznym jednym przyciśnięciem klawisza komputerowego dotrze do artyku-
łu opublikowanego przed chwilą na drugiej półkuli.64 Wtedy, wydawało się to odległe. 
Dziś dla wielu naukowców to niemal ich codzienna rzeczywistość. Być może w niedale-
kiej przyszłości zapytanie wypowie on do swojej komórki i uzyska odpowiedź w języku 
naturalnym, a w miarę upływu lat wyemituje swą myśl a odpowiedź uzyska z archiwum 
międzyplanetarnego po czym umieści swoją opinię w blogu.

Jedno wydaje się niezaprzeczalne, dopóki użytkownicy mają pytania, dopóty nie-
zbędne będzie gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów wiedzy i informa-
cji. Oby tylko wdrażanie nowych technik i technologii w praktyce było sprawne a kształ-
cenie kadr nadążało za tymi procesami.

10-20 lat przetrwamy z pewnością. Postęp w nauce i technice z dużym prawdopodo-
bieństwem nie zrewolucjonizuje naszego bibliotekarskiego bytu. O wiele trudniejsza jest 
odpowiedź na pytanie: czy przetrwamy 20-40 lat? 

 Mimo wszystko autorzy skłaniają się ku myśli zawartej w stwierdzeniu, że „Wszyscy 
powinniśmy troszczyć się o przyszłość, bo w niej spędzimy resztę życia”65 Ch. Kettering.

63 Komputer sterowany myślą, Wiedza i Życie 2006 nr 4, s. 14
64 E. Rożniakowska: Tele-użytkownik i tele- jego obsługa czyli refleksji kilka dotyczących przyszłości biblio-

teki uczelni technicznej. W: Zmiana miejsca i roli biblioteki w uczelni technicznej jako efekt przeobrażeń 
w nauce, technice i gospodarce: materiały z seminarium, Łódź – Konopnica, 20-22 września, 1995. Łódź 
1995, s. 87-96

65 E. Bendyk: op.cit., s. 88-89
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Libraries past and today. Hybrid, digital…?  
What will be and what can affect their models in future

The beginning of XXI century is seemed to be the crucial one because of changes which 
happen presently in the organization and functionality of Polish libraries. The digital 
libraries activity is that kind of change. The paper presents brief historical outline of the 
specific changes in acquisition and lending field from the past till now. The core part of 
the paper presents the future vision of academic library from the point of view of the new 
emerging technologies in IT and telecommunications systems. The middle part of the ar-
ticle is focused on the problems concerning the development of new electronic sources of 
information, the electronic and digital paper which may influence and just have affected 
the libraries. Possible development of structures of telecommunication networks is also 
included. The last part of the article describes already have started a few initiatives of 
digitalization in the world.
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Internet w służbie bibliotek akademickich i czytelnika

Referat dotyczy problematyki zmian w organizacji pracy bibliotek akademickich wybran-
ych państw Unii Europejskiej wobec wszechobecnego Internetu. Wkroczenie Internetu 
do bibliotek umożliwiło na szeroką skalę zaprezentowanie zbiorów większej rzeszy 
użytkowników w postaci katalogów. Na tym tle pokazano zmiany preferencji użytkowników. 
Wzrost zainteresowania Internetem rodzi konieczność świadczenia nowych usług infor-
macyjno - bibliotecznych, umożliwia także szybkie opracowanie zbiorów i retrospektywną 
konwencję katalogów.

Tematyka niniejszego wystąpienia dotyczy problematyki zmian zachodzących w or-
ganizacji pracy bibliotek akademickich wybranych krajów Unii Europejskiej wobec 
wszechobecnego Internetu. Lata 90-te to nowa era rewolucji gospodarczej, a Internet stał 
się nowym medium przekazu informacji, wzbogacił i usprawnił możliwość komuniko-
wania się. Obecne wykorzystywanie Internetu w bibliotekach umożliwia wprowadzenie 
nowych metod, technik działania i pracy z czytelnikiem.

Możemy postrzegać Internet w trzech różnych aspektach:
technicznym – jako połączone sieci komputerowe, oparte na wspólnym protokole 
przesyłania danych,
społecznym – jako zbiorowość ludzi, którzy wspólnie użytkują i rozwijają te sieci,
informacyjnym jako zbiór zasobów, które mogą być pozyskiwane za pomocą tych 
sieci.1

Spojrzenie na Internet w tych trzech płaszczyznach pozwoli określić kierunki jego 
rozwoju w przyszłości i korzyści, jakie będą z tego czerpać biblioteki akademickie. Samo 
pojęcie Internetu jest szersze od pojęcia globalnej sieci stron WWW (World Wide Web). 
Uwzględniając wymienione trzy aspekty – Internet można spostrzegać jako elektronicz-
ną sieć relacji, w ramach której między różnymi podmiotami dochodzi do interakcji.2

Termin „Internet” jest stosowany dla określenia połączonych ze sobą sieci kompute-
rowych (interconnection of computer networks) i jest realizacją rozległej i globalnej sieci 
komputerowej tworząc własne standardy.

1 A. Bajdak (red.): Internet w marketingu, Warszawa 2003, s. 14
2 Interakcję można rozumieć jako wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie. Jest procesem komuniko-

wania się, w wyniku którego jednostki modyfikują swoje działanie. (M. Puchalski, M. Słaboń: Słownik 
pojęć socjologicznych, Kraków 1997, s. 68)
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Encyklopedia komputerowa podaje inną definicję „Internetu” jako ogólnoświatowy 
system sieci oraz bramek, a sercem jest sieć wysoko przepustowych linii telekomunika-
cyjnych położonych pomiędzy głównymi węzłami lub komputerami składającymi się 
z tysięcy systemów komputerowych służących do przesyłania danych.3

Słusznie zauważyła Karina Lapis „...pojawienie się Internetu zmieniło wiele w for-
mach przekazu informacji stał się on nowym kanałem dystrybucji, oraz spowodował 
zmianę interakcji między osobą posiadającą określoną informację, a osobą jej poszuku-
jącą”.4

Internet to nie tylko witryny bibliotek, ale również elektroniczne kolekcje, wirtualne 
księgarnie, internetowa prasa i przeglądy nowości wydawniczych.

Posiada on wiele cech, które ogromnie przydają się w pracy bibliotekarskiej i uła-
twiają czytelnikom dostęp do zbiorów, do tych cech należą:

szybkość zdobywania informacji, która staje się łatwiejsza do zdobycia,
interaktywność polegająca na tym, że użytkownik decyduje sam co chce zobaczyć,
zwięzłość tekstu, gdzie tekst jest krótki, a przekaz jasny i ciekawy,
dostępność do metadanych dotyczących źródeł informacji zawartych w poszczegól-
nych bibliotekach,
zapewnienie dostępu do światowego zasobu czasopism w postaci elektronicznej 
przykładem na arenie międzynarodowej może być biblioteka akademicka w Regens-
burgu. Evelinde Hutzler w swoim artykule „Biblioteka czasopism elektronicznych” 
zwróciła uwagę na fakt, iż najważniejszy z celów Biblioteki Czasopism Elektronicz-
nych - EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliotek) jest oferowanie szybkiego i zor-
ganizowanego dostępu do jak największej liczby czasopism w wersji elektronicznej, 
umożliwiając przez to dostęp do pełnych tekstów artykułów za pośrednictwem Inter-
netu, dotyczących wszystkich dziedzin nauki.5

rozszerzenie zakresu gromadzenia tradycyjnych form o zasoby cyfrowe w postaci 
baz bibliograficznych i faktograficznych,
gromadzenie informacji oraz dzielenie się nią z użytkownikiem,
nabywanie źródeł informacji, aby skrócić czas poszukiwania odpowiedzi na pyta-
nie,
wymiana informacji (internetowe strony, gdzie informuje się czytelników o zbio-
rach),
prezentacje zbiorów cyfrowych danej biblioteki, aby zostały efektywnie wykorzy-
stane,
potrzeba informacji o rodzajach internetowych i elektronicznych źródeł z danej dzie-
dziny wiedzy,
usystematyzowanie źródła informacji,

3 R. Krajewska (red.): Encyklopedia komputerowa, Warszawa 2002, s. 281
4 K. Lapis: Efektywne metody pozyskiwania i przekazywania informacji za pośrednictwem witryn interneto-

wych. W: Przestrzeń informacji. Poznań 2002, s. 47
5 E. Hutzler: Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – Biblioteka Czasopism Elektronicznych, Biuletyn 

EBIB [online] 2003 nr 6 [dostęp 25.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/
iwb2/hutzler.php
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przejrzyste serwisy internetowe,
umożliwienie dostępu do monografii, podręczników, zbiorów regionalnych, ogólno-
krajowych i międzynarodowych w postaci cyfrowej,
wymiana informacji o informacji,
zsynchronizowanie opracowania i gromadzenia zbiorów,
kompleksowa obsługa czytelnika,
redukcja kosztów związanych z opracowaniem zbiorów,
łatwość transfuzji informacji,
nieograniczony czas dostępu.

Chaos informacyjny zwiększył wymagania użytkowników w zakresie źródeł infor-
macji naukowej. Zwiększył też odpowiedzialność bibliotek za efektywne kształcenie 
użytkowników w zakresie obsługi i wykorzystania nowych technologii. Zadaniem bi-
bliotekarza jest przekonanie użytkownika, że najlepsze efekty daje przeglądanie i wy-
szukiwanie katalogów źródłowych funkcjonujących w ramach portali tworzonych przez 
bibliotekarzy, w których jakość jest ważniejsza od ilości stron i serwisów WWW.6

Te cechy powodują, że Internet jest tak szeroko stosowany w pracy bibliotekarskiej 
krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Pozytywną cechą jest to, że umożliwia on ko-
rzystanie z bibliotek w kraju i poza granicami, dając dostęp do źródeł literatury na świe-
cie. Biblioteki akademickie krajów Unii Europejskiej skomputeryzowały swoje zbiory 
w dużym procencie. Obecnie większość bibliotek akademickich posiada dostęp do In-
ternetu, a ich serwery są wyposażone w systemy wyszukiwania i zamawiania książek 
i czasopism. Można stwierdzić, że łatwy dostęp do Internetu rozwiązuje problemy rzeszy 
czytelników, którzy nie wychodząc z domu będą mogli skorzystać z katalogów bibliotek 
na świecie. Biblioteka kojarzy się jednak z książką drukowaną na papierze, coraz częś-
ciej jednak wydawcy publikują książki w wersji elektronicznej. W Polsce podjęto próbę 
skomputeryzowania bibliotek akademickich w latach siedemdziesiątych, ale dopiero lata 
dziewięćdziesiąte przyniosły szybki rozwój prac nad komputeryzacją. 

Duże biblioteki akademickie otrzymały granty z Fundacji Mellona. Cały czas pro-
wadzone są prace nad komputeryzacją katalogów bibliotecznych i udostępnianiu ich na 
stronach WWW.

 Podstawowymi wyzwaniami dla współczesnych bibliotek jest czuwanie nad jakoś-
cią i promocją usystematyzowanych internetowych źródeł informacyjnych.7 

Jak wygląda ten problem w bibliotekach krajów Unii Europejskiej, podam na przykła-
dzie wybranych katalogów centralnych bibliotek w Austrii, Szwajcarii, Niemiec i Danii.

Katalog centralny naukowych bibliotek austriackich (Österreichische Verbundkata-
log), rejestruje zbiory 69 bibliotek, w tym Biblioteki Narodowej w Wiedniu, bibliotek 
uniwersyteckich i akademickich w 9 krajach związkowych (Landach). Katalog prowa-

6  U. Poślada: Informacja cyfrowa w bibliotekach akademickich – podstawowe wyzwania dla bibliotek i bi-
bliotekarzy, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 12 [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.
ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php 

7  U. Poślada: op.cit.
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dzony jest w systemie Aleph. Użytkownik wchodząc do katalogu online (Online-Katalog 
des Österreichisches Bibliothekenverbundes) ma możliwość dotarcia do wybranego typu 
bibliotek znajdujących się w danym kraju związkowym w wybranym mieście. Tytuły 
wyświetlają się w porządku alfabetycznym i przedmiotowym. Można wyszukiwać też 
pozycję według autora, tytułu, ISBN, ISSN, miejsca wydania, słowa kluczowego.8

Aleph prowadzony jest przez bieżący katalog Biblioteki Narodowej w Wiedniu 
(Österreichische Nationalbibliothek), obejmując nabytki biblioteki od 1992 r. Katalo-
gi druków z lat 1501-1929 i 1930-1991 prezentowane są w postaci zdigitalizowanych 
kart katalogowych katalogu alfabetycznego i przedmiotowego. W katalogu specjalnym 
przeglądać można: czasopisma elektroniczne, katalog druków od 1501 do 1800, a także 
dzieła literackie od 1501 do 1929. 

W bazie można odszukać także:
elektroniczny serwis zdjęć, zawierający 1,4 milionów obrazów,
archiwum zdjęć Austrii,
plakaty filmowe austriackie,
katalog autografów i rękopisów od 16 do 20 w.,
katalog zbiorów muzycznych.9

Duńska Biblioteka Królewska w Kopenhadze wśród licznych baz danych udostęp-
nia w Alephie katalog książek i czasopism swojej biblioteki jak i jej oddziału uniwer-
syteckiego. Dostępne są też bazy trzech części duńskiej bibliografii narodowej (Dania 
Polyglotta od 1990, Duńska Bibliografia Historyczna od 1990 oraz Duńska Bibliografia 
Socjologiczna od 1995).

8 Österreichische Bibliothekenverbund [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.Dostępny w Internecie: http://www.
obvsg.at/kataloge/verbundkataloge

9 Österreichische Nationalbibliothek [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.onb.ac.atDostępny w Internecie: http://www.onb.ac.at
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Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Arhus gromadzi egzemplarze obowiąz-
kowe duńskich publikacji. Katalog obejmuje część zbiorów liczących 2 miliony wo-
luminów.10

Przeglądając natomiast strony katalogów centralnych Niemiec możemy zauwa-
żyć, że każdy kraj związkowy ma swój oddzielny katalog, w którym zrzesza bibliote-
ki występujące na jego terenie. Strona Niemieckiej Biblioteki Narodowej umożliwia 
przeszukiwanie katalogów bibliotek we Frankfurcie nad Menem, Lipsku i Archiwum 
Muzycznego w Berlinie, oraz narodowej bibliografii czasopism elektronicznych (Deu-
tsche Nationalbibliografie Zeitschriftendatenbank), a także elektroniczne publikacje np. 
żydowskie periodyki faszystowskich Niemiec. Serwis internetowy biblioteki zawiera 
jeden z najbardziej rozbudowanych narzędzi wyszukiwawczych wrota Z 39.50.11

Wśród regionalnych niemieckich katalogów centralnych warto zwrócić uwagę na sy-
stem Hobsy obejmujący 12 różnego typu bibliotek w Hannowerze ułożonych w porządku 
alfabetycznym. Celem tego systemu jest usprawnienie dostępu do katalogów bibliotek na 
terenie miasta.12

Katalog dostępny w systemie Pica, w tym samym, co katalog krajów związkowych 
Bremy, Hamburga, Mecklenburg-Vorpromen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein, Turyngii. 

Katalog tego regionu zawiera około 26 milionów tytułów udokumentowanych ksią-
żek, czasopism, dysertacji, mikrofilmów, dokumentów elektronicznych, muzykaliów, 

10 Det Kongelige Bibliotek [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.kb.dk
11 Deutsche Nationalbibliothek [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ddb.deDostępny w Internecie: http://www.ddb.de
12 HOBSY Hannoversches Online-Bibliothekssystem [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: 

http://www.hobsy.de
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map. Dodatkowo zawiera wykaz czasopism z niemieckich i austriackich bibliotek uni-
wersyteckich.13

Na uwagę zasługuje katalog centralny bibliotek szkół wyższych kraju związkowego 
Północnej Westfalii (Nordrhein-Westfalen) zawiera ponad 6 milionów rekordów. Celem 
tego katalogu jest prezentacja wszystkich zasobów bibliotecznych niemieckojęzycznego 
obszaru językowego.

Z czasem został on poszerzony również o dane innych krajów związkowych takich 
jak: Reinland-Pfalz, Bayern, północne i środkowe Niemcy, a także Austrię. Serwer HBZ 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen) zawiera elektroniczną 
wersję regionalnej bibliografii Północnej Westfalii od 1982 r. Czytelnik może poszuki-
wać pozycji w bibliotekach szkół wyższych i regionalnych wybranych przez siebie miast 
wpisując nazwisko autora, tytuł, miejsce wydania, ISBN/ISSN itd. Oprócz pozycji zwar-
tych katalog zawiera elektroniczny katalog czasopism i bank danych czasopism.14

Katalog centralny konsorcjum bibliotek południowo – zachodnich Niemiec – SWB 
(Südwestdeutscher Bibliotheks-Verbund) prowadzony jest przez Centrum Bibliotekarskie 
Badenii-Wirtembergii (Baden-Württemberg) i obejmuje on około 46 milionów pozycji 
z tysiąca bibliotek terenu Badenii-Wirtembergii, Saarland i Sachsen. W bazie katalogu 
online znajdują się katalogi miast np.: Stuttgart, Freiburg, Ulm, Karlsruhe itd. Kategoria-
mi wyszukiwawczymi mogą być słowa kluczowe w tytule, hasło autorskie.15

13 Bildungszentrum Stadt Nurnberg [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bzn.de
14 HBZ [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.hbz-nrw.de
15 Bibliotheksservice Zentrum Baden-Wurttemberg [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie:Dostępny w Internecie: 

http://www.bsz-bw.de
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Na stronie sieci bibliotecznej Bawarii – BVB (Bibliotheks-Verbund Bayern) ist-
nieje możliwość przeglądania katalogu centralnego zbiorów bibliotek tego regionu, 
a także innych baz np. Biblioteki Narodowej w Monachium, bibliotek uniwersyte-
ckich, szkół wyższych oraz sieci bibliotek południowo-zachodnich Niemiec. Oprogra-
mowanie umożliwia łączne przeszukiwanie wymienionych zasobów pełni, więc rolę 
Meta-opacu.16

16 Bibliotheks-Verbund Bayern [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bib-bvb.deDostępny w Internecie: http://www.bib-bvb.de
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W internetowej prezentacji bawarskiej biblioteki państwowej w Monachium (BSB 
– Bayerische Staatsbibliothek) uwagę zwraca elektroniczna kolekcja (Digitale Samm-
lungen), w której prezentowane są dokumenty historyczne (dokumenty Reichstagu z lat 
1867-1895) oraz obszerna baza ilustracji książkowych z XV wieku. Oprócz zdigitalizo-
wanej wersji katalogu kartkowego za lata 1953-1981, udostępnia dwie części zautomaty-
zowanego katalogu za lata 1501-1804 i 1953-1999.17

Kolejnym prezentowanym przeze mnie państwem jest Szwajcaria, która posiada 
CHVK (Schweizer Virtueller Katalog), skupiający biblioteki różnego typu za wszystkich 
Kantonów Szwajcarii. Meta-Katalog zawiera 8.270 tys. książek i czasopism. Czytelnik 
może czynić poszukiwania wybierając interesujący go typ biblioteki w wybranym kanto-
nie. Biblioteki te zrzeszone są w związku bibliotek (Schweizeriche Bibliotheksverbunde). 
Niezależnie istnieje IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) związek informacyjny, 
który skupia katalogi niemieckojęzycznej Szwajcarii bibliotek uczelnianych i umożliwia 
ich wykorzystanie dzięki szeroko prezentowanej koncepcji wypożyczeń. 

Katalog prezentuje również zbiory szwajcarskich bibliotek krajowych (Schweizeris-
che Landesbibliothek), bibliotek dla osób niedowidzących i wzrokowo upośledzonych 
oraz centralne zrzeszenie szwajcarskich czasopism (Schweizerischer Zentralverein Sch-
weizerischer Zeitschriftengen).18

17 op.cit.
18 CHVK Schweizer Virtueller Katalog [online] [dostęp 06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.Dostępny w Internecie: http://www.

chvk.ch
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Każde zaprezentowane państwo niemieckojęzycznego obszaru Unii Europejskiej 
oferuje czytelnikowi odmienny system poszukiwania zbiorów. Przedstawione katalogi 
centralne są tylko wycinkiem baz, które można spotkać w Internecie. Biblioteki rejestru-
ją zbiory w różnych systemach, jedną ich wspólną cechą jest to, iż prezentują katalogi 
większej liczby bibliotek, czytelnik wchodząc do katalogu centralnego bibliotek austria-
ckich i szwajcarskich ma możliwość wyboru typu biblioteki i obszaru, na którym się 
ona znajduje. Może przejrzeć katalogi np. wszystkich bibliotek akademickich w kraju. 
W Republice Federalnej Niemiec, kraj związkowy oferuje swój katalog centralny biblio-
tek znajdujących się na jego terenie. Strony WWW różnią się od siebie w niewielkim 
stopniu, a kryteria wyszukiwania są dla użytkownika bardzo czytelne. Systemy gwa-
rantują kompleksową obsługę maksymalnie skracając drogę docierania do danych. Jest 
to duża pomoc dla wypożyczalni międzybibliotecznych, które sprowadzają książki dla 
kadry naukowej i studentów nie tylko z bibliotek krajowych, ale także zagranicznych. 
Dzięki Internetowi czytelnik może wyszukać literaturę obcojęzyczną do prowadzonej 
pracy naukowej. Niestety w polskich bibliotekach systemy kompleksowej obsługi czy-
telników należą do rzadkości. Bolączką naszych bibliotek akademickich jest brak spraw-
nie działających systemów wypożyczeń międzybibliotecznych, opartych na szybkim 
elektronicznym przesyłaniu pełnych tekstów dokumentów.

Internet podobnie jak i wszystkie media zmienia relacje międzyludzkie. Współczes-
na biblioteka akademicka nastawiona jest na zaspokajanie swojego otoczenia. Działania 
biblioteczne kształtują głównie użytkownicy, ich potrzeby i preferencje. „O wizerunku 
nowoczesnej biblioteki, jaki kształtuje się w opinii użytkowników decyduje w dużej 
mierze różnorodność czynników, do których zaliczyć możemy zasobność różnorodnych 
oferowanych usług”.19

Jest wiele pozytywnych cech Internetu, ale ma też wady. Do wad można niewątpliwie 
zaliczyć wirusy, którym niedowartościowani „specjaliści” atakują użytkowników sieci. 
Autor artykułu „Ciemna strona Internetu” przekonuje, że liczba takich ataków wzrosła 
o 33% w stosunku do grudnia 2005 r. Według analityków liczba i szybkość rozprze-
strzeniania się wirusów rośnie w szybkim tempie, co powoduje, iż skuteczność opro-
gramowania ochronnego jest stosunkowo niska.20 Jak podają ostatnie dane rośnie liczba 
użytkowników sieci na 1000 osób w Europie jest 330 Internautów, a w Polsce 230. Drugą 
niewątpliwie wadą jest mniejsza dostępność Internetu w Polsce niż w Unii Europejskiej, 
co odczuwają zwłaszcza małe ośrodki akademickie.

Trzecią wadą jest duże przesilenie i obciążenie sieci, powodujące zawieszanie się In-
ternetu. Można też zwrócić uwagę na wiele błędnych informacji zamieszczanych w sieci. 

Dlatego każdy użytkownik powinien umieć weryfikować te informacje, wychwy-
tując te, które są dla niego cenne. Zwolennicy Internetu podkreślają, że nigdzie nie ma 
takiej wolności jak w Internecie. Przykładem są blogi – elektroniczne, które może pisać 
każdy i zamieszczać w nich opinie na dowolny temat.

19 B. Zabroń: Wizerunek współczesnej biblioteki. W: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliote-
kach, pod red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004, s. 135

20 K. Pasikowski: Ciemna strona Internetu, Dziennik Łódzki 2006 nr 50, s. 3
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Mimo wspomnianych wad Internet staje się wszechobecny. Bibliotekarze nie wyob-
rażają sobie braku dostępu do sieci. Każdy użytkownik w szybkim czasie może uzyskać 
interesujące go informacje.

Współczesna biblioteka nastawiona jest przecież na zaspokajanie różnorodnych po-
trzeb i zainteresowań swoich czytelników. Dzięki Internetowi praca w bibliotekach stała 
się łatwiejsza. Działające przy bibliotekach punkty informacyjne przygotowują kweren-
dy szybciej i rzetelniej, co z punktu widzenia czytelnika jest niezmiernie ważne. 

Bibliografia
 1. Bajdak A. (red.): Internet w marketingu. Warszawa: Wydaw. PWE, 2003
 2. Bibliotheksservice Zentrum Baden-Wurttemberg [online] [dostęp 02.07.2006]. Do-Do-

stępny w Internecie: http://www.bsz-bw.de
 3. Bibliotheks-Verbund Bayern [online] [dostęp 2006]. Dostępny w Internecie: http://Dostępny w Internecie: http://

www.bib-bvb.de
 4. Bildungszentrum Stadt Nurnberg [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Interne-Dostępny w Interne-

cie: http://www.bzn.de
 5. CHVK Schweizer Virtueller Katalog [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Inter-Dostępny w Inter-

necie: http://www.chvk.ch
 6. Det Kongelige Bibliotek [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://

www.kb.dk
 7. Deutsche Nationalbibliothek [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Internecie: 

http://www.ddb.de
 8. HBZ [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.hbz-nrw.de
 9. HOBSY Hannoversches Online-Bibliothekssystem [online] [dostęp 02.07.2006]. Do-

stępny w Internecie: http://www.hobsy.de
10. Hutzler E.: Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – Biblioteka Czasopism Elek-

tronicznych, Biuletyn EBIB [online] 2003 nr 6 [dostęp 25.06.2006]. Dostępny w In-
ternecie: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/hutzler.php

11. Krajewska R. (red.): Encyklopedia komputerowa. Warszawa: Mikom, 2002
12. Lapis K: Efektywne metody pozyskiwania i przekazywania informacji za pośredni-

ctwem witryn internetowych. W: Przestrzeń informacji. Poznań, 2002
13. Österreichische Bibliothekenverbund [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w In-

ternecie: http://www.obvsg.at/kataloge/verbundkataloge
14. Österreichische Nationalbibliothek [online] [dostęp 02.07.2006]. Dostępny w Inter-Dostępny w Inter-

necie: http://www.onb.ac.at 
15. Pasikowski K.: Ciemna strona Internetu, Dziennik Łódzki 2006, nr 50
16. Poślada U.: Informacja cyfrowa w bibliotekach akademickich – podstawowe wy-

zwania dla bibliotek i bibliotekarzy, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 12 [dostęp 
06.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/
artykul.php

17. Puchalski M., Słaboń M.: Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Wydaw. Akade-
mii Ekonomicznej, 1997



SESJA VII – Internet w bibliotece  307

18. Zabroń B.: Wizerunek współczesnej bibliotek. W: Zarządzanie strategiczne i marke-
tingowe w bibliotekach, pod red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań: Wyż-
sza Szkoła Bankowa, 2004 

The Internet in University Libraries’ and Reader’s Employ

The report concerns the problems of changes in organization of work of university librar-
ies of chosen countries of the European Union in terms of possibilities of the Internet. The 
application of the Internet to the libraries has made it possible to present in large collec-
tions of books to the greater number of readers by means of online catalogues. The given 
phenomenon has provided a setting for the demonstration of changes in preferences of its 
users. The growing interest in the Internet entails doing services of a new kind in respect 
of library information. It also allows for quick library preparation as well as retrospec-
tive conversion of catalogues. 
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zEnona KruPa

Uniwersytet Rzeszowski 
Biblioteka

Internet – zagrożenie czy uzupełnienie  
tradycyjnej biblioteki?

Artykuł oparty jest na badaniach empirycznych grupy 143 studentów II i IV roku studiów 
dziennych Uniwersytetu Rzeszowskiego wybranych z trzech kierunków: filologii polskiej, 
historii, matematyki oraz 30 pracowników naukowych po 10 osób z każdego z w/w kie-
runków.
W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety, był to pilotaż większych badań. Son-
daż miał na celu pokazać czy Internet rzeczywiście stanie się zagrożeniem dla funkcjo-
nowania tradycyjnych bibliotek, co wybiorą studenci i pracownicy naukowi, tradycyjną 
książkę czy jej elektroniczną wersję i dlaczego, czy może Internet stanie się jedynie uzu-
pełnieniem działań tradycyjnej biblioteki.

1. Uwagi wstępne
Internet, niepostrzeżenie wkroczył w nasze życie. Niegdyś środek komunikacji dla 

wtajemniczonych, z którego korzystali tylko naukowcy, dziś jest obecny  niemal we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności.1

„Na przełomie XX i XXI w. trudno spotkać w cywilizowanych krajach człowieka, 
pamiętającego świat bez telefonu i radia. Za kilkadziesiąt lat odejdą ostatni świadkowie 
narodzin telewizji. A już dorosła pierwsza generacja ludzi nie wyobrażająca sobie ży-
cia bez Internetu. Zdążył on, kusząc swą atrakcyjnością, wykreować wirtualny świat. 
Zmienił sposób życia i rozumowania setek milionów mieszkańców na wszystkich konty-
nentach. Każdy kolejny dzień zdaje się potwierdzać odważną tezę medialnych prognoz: 
czego nie znajdziesz w Internecie, tego nie ma w ogóle”.2

Jednak początkowy,  bezkrytyczny entuzjazm nowym medium trochę słabnie, nie jest 
już tak powszechny. Formułuje się krytyczne uwagi pod kierunkiem Internetu, przybywa 
sceptyków nawet wśród autorytetów. W 1994 roku znalazł się w tym gronie Umberto 
Eco, prorokując: Dawniej ktoś, kto musiał zająć się jakimś badaniem, szedł do biblioteki, 
znajdował dziesięć tytułów na dany temat i czytał, dzisiaj naciska klawisz swojego kom-
putera, otrzymuje bibliografię złożoną z dziesięciu tysięcy tytułów, więc rezygnuje albo 
jeśli jest mądry, wyrzuca ją i wraca do biblioteki.3

1  K. Polus-Rogalska: Obywatel państwa elektronicznego, Świat Idei i Polityki 2004, T. 4, s. 35 
2  J. Załubski: Media bez tajemnic, Poznań 2002, s. 238 
3  J. Załubski: op. cit., s. 240
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Swą negatywną ocenę przydatności Internetu w nauce dał Ryszard Tadeusiewicz 
– biocybernetyk i informatyk, którego zasługą jest to, że powszechnie znane opinie pre-
cyzyjnie zdefiniował i przedstawił jako podstawowe wady sieci: „informacje są jego 
zdaniem, chaotycznie rozrzucone i pomieszane. Uniemożliwia to oddzielenie przekazów 
wartościowych od bałamuctwa i blagi. Smog informacyjny – takiego określenia używa 
– oślepia, dusi, utrudnia orientację, pozbawia szans dotarcia bezpiecznie do spokojnego 
portu rzetelnej wiedzy”.4

Podstawowym zadaniem każdej biblioteki zawsze było dostarczanie czytelnikowi 
źródła informacji – do niedawna głównie w postaci książki lub czasopisma. W obecnych 
czasach dla użytkowników bibliotek najważniejsza jest szybkość usług, kompletność 
zbiorów, szybko dostarczona informacja o poszukiwanych materiałach, a także możli-
wość dotarcia do światowych zasobów informacyjnych. Internet jest szansą na zdobycie 
wszystkiego, co człowiek stworzył i umieścił w sieci, daje nieograniczone możliwości 
dostępu do ogromnej ilości zbiorów informacyjnych5.

Czy Internet, którym tak zafascynowane jest zwłaszcza młode pokolenie Polaków 
nazywane przez T. Goban-Klasa „pierwszym pokoleniem ekranowym”6, traktującym 
obraz jako równorzędny przekaz, a nawet lepszy bo prostszy i atrakcyjniejszy niż prze-
kaz książkowy, zrezygnuje z czasem z usług tradycyjnych bibliotek i zasiądzie przed 
monitorem komputera, by wyłącznie tam szukać potrzebnych informacji na określony 
temat. A może jednak znajdą się wśród nich konserwatywni czytelnicy, którzy nie zre-
zygnują nigdy z tej specyficznej atmosfery panującej w bibliotece i zechcą tam przyjść 
przeczytać tradycyjną książkę o wytartych krawędziach, pożółkłych kartkach, mającą 
swoją historie. Czy może Internet stanie się z czasem uzupełnieniem działań tradycyjnej 
biblioteki? Postaram się odpowiedzieć na te pytanie na podstawie wyników przeprowa-
dzonych przeze mnie  badań.

2. Wyniki badań
Materiał do badań został zebrany w semestrze letnim 2005/2006 w Uniwersytecie 

Rzeszowskim. Do badania wybrano 3 kierunki studiów: filologia polska, historia i ma-
tematyki z których następnie wybrano grupy badawcze po 50 osób z każdego Wydziału 
(Socjologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Filologicznego). 
Ogółem badaniem objęto 150 studentów z II i IV roku studiów oraz 30 pracowników 
naukowych po 10 osób losowo wybranych z każdego z w/w wydziałów. Część rozda-
nych ankiet nie została zwrócona, część niedokładnie wypełniono. W sumie do analizy 
pozostały 143 ankiety. Kobiety stanowiły 65, 7 % ogółu badanych mężczyźni  34,3 %.  
Do przebadania wylosowanej grupy posłużył kwestionariusz ankiety, zawierający 8 py-
tań zamkniętych o charakterze testu wyboru z możliwością wskazania kilku odpowiedzi 
oraz odpowiedzi dodatkowych a także  5 pytań otwartych, w których badani mieli moż-
liwość przekazania własnych opinii. 

4  J. Załubski: op. cit., s. 240s. 240
5  B. Boryczka: Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz, Warszawa 2003, s. 7 
6  R. Szwed: Społeczeństwo wirtualne, społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 105
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Przeprowadzona ankieta miała za zadanie pokazać: czy Internet rzeczywiście stanie 
się zagrożeniem dla funkcjonowania tradycyjnych bibliotek, czy studenci i pracownicy 
naukowi wybiorą tradycyjną książkę, czy jej elektroniczną wersję i dlaczego, czy może 
Internet stanie się z czasem uzupełnieniem działań tradycyjnej biblioteki. 

Do niedawna biblioteka kojarzyła się z regałami książek, katalogami, w których trze-
ba wyszukiwać potrzebną publikację, potem wypisywać rewers i czekać na książkę, czę-
sto wypożyczoną już przez innego czytelnika. I tu pojawia się Internet, dostępny 24 h na 
dobę, gdy biblioteka ma określone dni i godziny otwarcia. Dzięki Internetowi możemy 
siedząc w domu przed ekranem monitora przeglądać katalogi, zamówić dostępną książkę 
i zgłosić się po nią w dogodnym terminie. Wydawać by się mogło, że gdy do dyspozy-
cji mamy Internet, który daje nieograniczone możliwości dostępu do ogromnej ilości 
zbiorów informacyjnych, w sieci dostępne są już elektroniczne książki (e-booki) czyli 
cyfrowe odpowiedniki tradycyjnych, oraz wirtualna prasa (e-gazety). Mając na uwadze 
takie udogodnienie wydaje się, że nikt nie będzie korzystał z biblioteki, potrzebną wiedzę 
będzie czerpał wyłącznie z Internetu. 

Rys. 1. Częstotliwość korzystania z Internetu (studenci). 
Źródło: badania własne

Internet zdobywa coraz większą popularność, coraz więcej osób i coraz częściej 
z niego korzysta. Wśród badanych studentów codziennie korzysta z Internetu 22,4% ba-
danych, a 39,9% kilka razy w tygodniu. Najmniej korzystają z tego medium studenci 
filologii polskiej, codziennie tylko 10,6% respondentów.
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Rys. 2. Częstotliwość korzystania z Internetu (pracownicy naukowi). Źródło: badania własne

Częściej korzystają z Internetu badani pracownicy naukowi;  68 % korzysta codzien-
nie, a kilka razy w tygodniu 32 %. 

Rys. 3. Gdzie najczęściej studenci korzystają z Internetu. 
Źródło: badania własne

52,8% badanych studentów korzysta z Internetu w domu,  a 31,5% kiedy chcą ser-
fować po Internecie przychodzą do biblioteki, gdzie mogą korzystać z niego bez opłat 
i prawie bez ograniczeń. 

Pracownicy naukowi także najczęściej korzystają z Internetu w domu aż 72% z nich, 
w swoim miejscu pracy (na uczelni) korzysta 23% respondentów, natomiast w bibliotece za-
ledwie 1,2 %. Badani studenci przychodzą do biblioteki najczęściej  kilka razy w tygodniu,  
co stanowi 46,8% badanych, 20,3% odwiedza bibliotekę kilka razy w miesiącu. Są też tacy 
wśród ankietowanych, którzy z usług biblioteki nie korzystają w ogóle jest ich 3,5%.
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Rys. 4. Gdzie najczęściej korzystają z Internetu (pracownicy naukowi). 
Źródło: badania własne

Kolejne pytanie dotyczyło celu w jakim respondenci przychodzą do Biblioteki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Spośród podanych kilku odpowiedzi badani mieli wybrać 
maksymalnie 3 dla nich najważniejsze. Aż 84% badanych stwierdziło, że przychodzi do 
biblioteki by wypożyczyć potrzebne książki, 70% by korzystać z literatury na miejscu 
w czytelniach i aż 46,8% by korzystać z Internetu lub poczty elektronicznej. 

80% badanych pracowników naukowych przychodzi do biblioteki by wypożyczyć 
potrzebną literaturę, 34% by korzystać z literatury na miejscu w czytelniach, a 24% 
z nich by otrzymać potrzebne informacje bibliograficzne na konkretny temat.

W kolejnym pytaniu otwartym ankietowani mieli wskazać plusy i minusy korzy-
stania z biblioteki i z Internetu. Do najczęściej powtarzających się plusów korzystania 
z biblioteki badani zaliczyli: bardzo dobry dostęp do dużej liczby wiarygodnych i spraw-
dzonych źródeł, darmowy dostęp do książek, owocne wykorzystanie czasu między za-
jęciami, wygodne czytelnie, możliwość komputerowego zamawiania książek oraz miła 
i sprawna obsługa. Jako najważniejszy minus korzystania z biblioteki badani wskazy-
wali zbyt małą liczbę potrzebnych książek do wypożyczenia na zewnątrz, długie kolejki 
w wypożyczalni, brak niektórych tytułów. Respondenci wskazywali też na plusy korzy-
stania z Internetu, zaliczyli do nich przede wszystkim: szybkość uzyskania potrzebnych 
informacji, dostęp do ogromnych zasobów informacji, darmowy dostęp do czasopism 
i gazet (brak opłat i ograniczeń czasowych przy korzystaniu w bibliotece), możliwość 
kontaktów ze znajomymi (gadu-gadu, czat, e-mail). Minusów widzieli znacznie więcej. 
Do najważniejszych zaliczyli: brak pewności co do poprawności i prawdziwości wyszu-
kiwanych informacji, „kiepska” jakość materiałów, „pożeracz czasu”, oraz minus, który 
wydawałoby się z czasem przestaje istnieć, gdyż coraz więcej osób ma komputer oraz 
dostęp do Internetu. Jednak okazuje się, że część studentów jako minus wskazywała na 
płatne koszty połączenia oraz na brak własnego komputera, dlatego też bezpłatny dostęp 
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do Internetu w bibliotece wykorzystują bardzo często a jako minus korzystaniu z In-
ternetu podają ciągle jeszcze za małą liczbę stanowisk komputerowych w bibliotece. 
(Obecnie biblioteka jest w posiadania 51 stanowisk komputerowych, z czego 25 z do-
stępem do Internetu dla studentów, oraz 11 komputerów z Internetem dla pracowników 
naukowych).

Widać więc bardzo istotny problem w korzystaniu z Internetu. Ogromne znacze-
nie ma tutaj strona finansowa przedsięwzięcia, nie wszystkich jak pokazują badania 
(zwłaszcza  mieszkających w małych miejscowościach i wsiach) stać na płatny dostęp 
do Internetu. 

Kolejne pytanie dotyczyło czytania e-booków, tj. książek w wersji elektronicznej. 
Są to w najprostszej definicji pliki komputerowe, zawierające treść książki. Najpopular-
niejszym formatem publikacji elektronicznych, z uwagi na uniwersalność i możliwości, 
jest format PDF firmy Adobe. Książki elektroniczne w tym formacie można odczytać na 
komputerze niezależnie od jego systemu operacyjnego, a także na urządzeniach przenoś-
nych zwanych palmtopami7. Postęp technologiczny jakiego jesteśmy świadkami sprawia, 
że przełomowe rozwiązania, w tym także e-booki stają się coraz bardziej popularne i pró-
bują zastępować tradycyjne książki. Badania wykazały, że 18, 2% studentów czyta książ-
ki w wersji elektronicznej. Większość czyli 81,8% respondentów wybiera  tradycyjną 
książkę (wśród czytających e-booki, stanowią one 3,4% wszystkich czytanych książek). 
Natomiast badani pracownicy znacznie częściej czytają e-booki, tak odpowiedziało 32% 
z nich, nie – 68% (wśród czytających e-booki, stanowią one 4% wszystkich czytanych 
książek). Na pytanie „Czy czyta Pan(i) gazety i czasopisma w wersji elektronicznej” już 
38,7% ankietowanych studentów stwierdziła że tak, a 61,3% wybrało wersję tradycyjną, 
papierową (wśród czytających e-gazety, stanowią one 9,3% wszystkich czytanych gazet 
i czasopism). Znacznie częściej po wersję elektroniczną gazet i czasopism sięgają pra-
cownicy naukowi aż 84% respondentów, 16% nie czyta ich w tej formie (wśród czytają-
cych e-gazety, stanowią one 25,5% wszystkich czytanych gazet i czasopism). Mimo, iż 
badani czytają książki, czasopisma i gazety w wersji elektronicznej, to gdyby mieli moż-
liwość korzystania z księgozbioru biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego w wersji elek-
tronicznej (i to zarówno z książek jak i czasopism), to 81,1% studentów odpowiedziało, 
że zdecydowanie wybrałoby wersję tradycyjną książki a 18,9% wolałoby przeczytać ją 
na ekranie monitora. Czym uzasadniali swój wybór, oto kilka wypowiedzi:

„Uważam, że tradycyjne czytanie jest przyjemniejsze i uczy szacunku dla książek, 
które są dziś lekceważone (głównie w wyniku korzystania z Internetu)” (studentka IV 
roku filologii polskiej), 

„Czytanie książki na ekranie nie daje tak pełnego odbioru jak w formie tradycyjnej” 
(studentka IV roku filologii polskiej),

„Nie potrafię się skupić na treści czytanego tekstu, gdy czytam go w wersji elektronicznej, 
przy czytaniu wersji tradycyjnej łatwiej jest mi się skupić” (studentka IV roku filologii),
7 M. Chłodnicki: E-książki są na czasie! [online] [dostęp 03.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.

twojebook.pl/art.-6.html
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„książkę tradycyjną przyjemniej się czyta, w każdej chwili można ją odłożyć i szybko 
do niej powrócić, transport takiej książki jest łatwiejszy” (studentka II roku historii), 

„książkę można czytać w każdym miejscu i nawet wtedy gdy nie ma się dostępu do 
Internetu” (studentka II roku matematyki),

„wolę czytać tradycyjną książkę ponieważ jest to dla mnie wygodniejsze, jakoś nie 
mogę wyobrazić sobie tego, abym całą książkę czytała na ekranie monitora, byłoby to dla 
mnie strasznie męczące i nie dawałoby mi to żadnej przyjemności” (studentka IV roku 
matematyki).

Dla wielu dokonujących wyboru pomiędzy książką elektroniczną a tradycyjną bar-
dzo istotne są względy zdrowotne, tak motywują swój wybór badani studenci:

„Ekran monitora niekorzystnie wpływa na stan moich oczu, więc jednak wolę książkę 
w wersji tradycyjnej” (studentka II roku filologii),

„Oczy bardzo szybko się męczą przy czytaniu na ekranie monitora, siedzi się w jednej 
pozycji” (studentka IV roku filologii polskiej), 

„Siedzenie przed komputerem nie jest komfortowe, szybko męczą się oczy i boli gło-
wa” (studentka IV roku filologii polskiej).

Badani podkreślali też brak fizycznego kontaktu jako jedną z niekorzystnych stron 
internetowej książki „normalną książkę mogę zabrać i czytać niemal w każdym miejscu” 
(studentka II roku filologii polskiej),

„dla prawdziwego czytelnika ważny jest kontakt z książką, nawet liczy się zapach czy 
rodzaj papieru” (studentka IV roku filologii polskiej),

„Lubię mieć bezpośredni kontakt z książką” (studentka IV roku historii).

Trochę inaczej badani studenci podchodzą do czytania wersji elektronicznych gazet 
i czasopism. Tutaj już 26,4% ankietowanych deklaruje chęć czytania ich w tej formie, 
a 73,6% nadal preferuje tradycyjną, papierową wersję. Oto kilka wypowiedzi uzasadnia-
jących taki wybór:

„Jest bardziej przejrzyście kiedy czytam gazetę na ekranie monitora” (studentka II 
roku filologii polskiej),

„Czytam dość dużo czasopism i gazet w wersji elektronicznej przez oszczędności 
i pieniędzy i papieru”(studentka II roku filologii polskiej),

„Czytam wersję elektroniczną ponieważ mam szybki dostęp do artykułów i darmo-
wy” (student IV roku matematyki), a nawet takie uzasadnienie „nie trzeba wertować 
stron” (student IV roku historii).

Tutaj też znaleźć można zwolenników czytania tradycyjnej wersji gazet i czasopism. 
Jak to uzasadniają: 

„Lubię czytać czasopisma, ale tylko w wersji tradycyjnej, na spokojnie” (studentka 
IV roku filologii polskiej),

„Jestem tradycjonalistą, po prostu lubię mieć produkt w ręce, obejrzeć okładkę i po-
przewracać kartki” (student II roku filologii polskiej),

„Mimo, że korzystam z czasopism internetowych, wolę tradycyjną wersję” (studentka 
IV roku filologii polskiej).
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Ankietowani pracownicy naukowi mając do wyboru wersję tradycyjną czy elektro-
niczną książek również zdecydowanie opowiedzieli się za wersję tradycyjną, którą wy-
brało 80 % badanych, a 20 % preferowało wersję elektroniczną. Czym uzasadniali wybór 
tradycyjnej wersji: 

„Jestem za zachowaniem w jak największym zakresie usług tradycyjnych. Wolę kon-
takt z kompetentną osobą niż z urządzeniem technicznym” (kobieta, adiunkt, historia)

„Z przyzwyczajenia, łatwiej jest mi zanalizować dany tekst gdy jest on w wersji tra-
dycyjnej” (asystent, matematyka) 

„Przyzwyczajenie, możliwość obcowania z konkretną książką, szata graficzna itp.” 
(kobieta, adiunkt, filologia polska)

„Książkę papierową czyta się bez dodatkowych działań w dogodnej porze i pozycji 
– to jest prostsze mimo wszystko” (asystent, matematyka)

„Z przyzwyczajenia i z wygody, nie niszczą się oczy” (adiunkt, historia) 
Gazety i czasopisma w formie elektronicznej wolałoby przeczytać 28% badanych 

pracowników a 72% jednak opowiada się za wersją papierową. Oto kilka wypowiedzi 
dotyczących wyboru wersji elektronicznej: 

„Krótkie teksty łatwiej czyta się na monitorze, szybciej się je także wyszukuje w wersji 
elektronicznej” (adiunkt, historia)

„W gazecie czytam wybrane artykuły, więc jest lepsza wersja elektroniczna i tańsza” 
(adiunkt matematyka) 

„W wersji elektronicznej łatwiej je przechować i ewentualnie usunąć” (adiunkt, ma-
tematyka) 

Respondenci mieli także udzielić odpowiedzi na pytanie: Gdy poszukuje Pan(i) in-
formacji do napisania pracy na konkretny temat to gdzie tej informacji Pan(i) szuka. 
Badani mieli do wyboru 3 warianty odpowiedzi. I tak 12,8% badanych studentów udaje 
się od razu do biblioteki i tam poszukuje potrzebnych informacji. 5,7% korzysta wyłącz-
nie z Internetu przy pisaniu konkretnej pracy, a 81,5% korzysta zarówno z Biblioteki jak 
i Internetu.

Natomiast, gdy informacji poszukują pracownicy naukowi to 31% z nich udaje się 
do biblioteki, tylko 4% poszukuje ich w Internecie, natomiast 65% korzysta zarówno 
z biblioteki jak i z Internetu. 

Ostatnie pytanie otwarte: Jak można traktować Internet: jako zagrożenie, czy uzupeł-
nienie działań tradycyjnej biblioteki? 

92,3% badanych studentów zdecydowanie odpowiedziało że traktuje Internet jako 
uzupełnienie działań tradycyjnej biblioteki, tak motywując swoje wybory:

„Internet jest dobrym uzupełnieniem np. kiedy ma się małe rozeznanie w temacie 
można odnaleźć wskazówki, ale nigdy nie zastąpi tradycyjnej biblioteki” (studentka II 
roku filologii polskiej),

„Jako uzupełnienie tradycyjnej biblioteki ze względu na fachowość i bogactwo do-
stępnych zasobów wiedzy i informacji (z tym w Internecie bywa różnie)” (student II roku 
historii).
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„Internet należy traktować jako uzupełnienie działań tradycyjnej biblioteki, w obec-
nych czasach myślę, że biblioteka nie może się obejść bez Internetu, który w wielu kwe-
stiach jest udogodnieniem dla czytelników” (studentka II roku historii),

„Moim zdaniem może to być uzupełnienie dla tradycyjnej biblioteki, gdyż inteligentni 
ludzie wiedzą, że same opracowania „ściągnięte” z Internetu nie wystarczą, potrzebna 
jest fachowa literatura” (student II roku historii),

„Jako uzupełnienie nie każdy ma czas by wychodzić z domu, więc korzysta z Interne-
tu, ale myślę, że tradycyjna biblioteka zawsze będzie mieć swoich zwolenników – miłoś-
ników tradycyjnych książek” (student II roku filologii polskiej) 

„Zdecydowanie jako uzupełnienie działań tradycyjnej biblioteki i usprawnienia pra-
cy” (studentka IV roku filologii polskiej),

„Z całą pewnością uzupełnienie działań tradycyjnej biblioteki, bo wtedy możemy szyb-
ciej wyszukać książkę która nas interesuje. Jest to dużo wygodniejsze niż tradycyjne wy-
szukiwanie w katalogu kartkowym i wypisywanie rewersów” (studentka IV roku historii).

Tylko 2 z badanych studentów tj. 1,4 % ankietowanych uważa że Internet jest zagro-
żeniem dla działań tradycyjnej biblioteki. 

Dla 96,7% ankietowanych pracowników naukowych Internet jest uzupełnieniem 
działań tradycyjnej biblioteki, a 3,3% stwierdziło że może stać się on zagrożeniem. 

„Internet ułatwia dostęp do zbiorów i korzystanie z nich wspomagając w ten sposób 
funkcjonowanie bibliotek” (adiunkt, historia)

„Jedynie, jako uzupełnienie działań tradycyjnej biblioteki, Internet stanowi jedynie 
szybki sposób wyszukiwania informacji ogólnych” (kobieta, asystent, filologia polska)

„Zdecydowanie uzupełnienie – to wymóg czasu, ale wg mnie nie we wszystkim zastąpi bi-
bliotekę, podkreślałabym natomiast ułatwienia jakie daje w wyszukiwaniu informacji i możli-
wości korzystania z niego w dogodnym dla siebie czasie i miejscu” (kobieta, adiunkt, historia) 

„Myślę, że uzupełnienie, w innych krajach ludzie odwiedzają typową bibliotekę i nie 
sądzę żeby szybko (także i u nas) to się zmieniło,(jeśli w ogóle kiedykolwiek to się stanie” 
(asystent, matematyka) 

3. Podsumowanie 
Czy Internet zagrozi funkcjonowaniu tradycyjnej biblioteki, czy tylko stanie się uzu-

pełnieniem jej działań, czy szybki rozwój mediów elektronicznych oznacza koniec ery 
tradycyjnej książki drukowanej? Już w 1962 r. Marshall McLuhan w głośnej książce 
„Galaktyka Gutenberga” przepowiedział rychły koniec ery Gutenberga i zastąpienie jej 
nową „galaktyką elektronicznych mediów”; Według niego tradycyjna książka, drukowa-
na na papierze miała ostatecznie zejść ze sceny jeszcze pod koniec XX wieku, co – jak 
wiadomo nie nastąpiło8. Możliwe, że prognozy co do przyszłości tradycyjnej biblioteki, 
która przegra konkurencję z Internetem też się nie sprawdzą.

Jak wykazały badania studenci najczęściej korzystają z Internetu kilka razy w tygo-
dniu, tak odpowiedziało 39,9% ankietowanych, natomiast znacznie częściej korzystają 
z niego pracownicy naukowi, codziennie korzysta z niego 68% respondentów.
8 M. Komza (red.): Sztuka książki: historia – teoria – praktyka, Wrocław 2003, s. 207
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Badani studenci przychodzą do biblioteki najczęściej kilka razy w tygodniu – 46,8%, 
natomiast pracownicy naukowi najczęściej odwiedzają to miejsce z częstotliwością raz 
w miesiącu – 60%. Studenci przychodzą do tej instytucji by wypożyczać potrzebne 
książki, aż 84% badanych dało taką odpowiedź, by korzystać z literatury na miejscu 
w czytelniach i korzystać z Internetu i poczty elektronicznej. 80% pracowników nauko-
wych (podobnie jak studenci) przychodzi do biblioteki w celu wypożyczenia potrzebnej 
literatury, korzystania z czytelni, oraz by uzyskać potrzebne informacje bibliograficzne. 

Badani respondenci - studenci i pracownicy naukowi widzą oprócz pewnych minu-
sów duże plusy korzystania z biblioteki, do których najczęściej zaliczają: bardzo dobry 
dostęp do dużej liczby wiarygodnych i sprawdzonych źródeł, darmowy dostęp do ksią-
żek, oraz fachowa obsługa. Badani widzą też plusy korzystania z Internetu, jednak mi-
nusów jest znacznie więcej m. in.: brak pewności co do wiarygodności informacji, zbyt 
duża ilość informacji na szukany temat, niska jakość informacji (błędy i nieścisłości) 
czasochłonna selekcja informacji, czy wreszcie możliwość uzależnienia się. 

Badani respondenci czytają książki, gazety i czasopisma w wersji elektronicznej 
(częściej po wersję elektroniczną wydań sięgają pracownicy naukowi), ale mając do wy-
boru całość księgozbioru w wersji elektronicznej, studenci jak i pracownicy naukowi 
wybraliby wersję tradycyjną. Jak wykazały badania kontakt z tradycyjną książką jest dla 
wielu czytelników ciągle bardzo istotny, dla niektórych liczy się nawet zapach czy rodzaj 
papieru. Badani podkreślali też brak fizycznego kontaktu jako jedną z ciemnych stron in-
ternetowej książki, czy konieczność czytania w jednym miejscu. Dla tych, którzy wybrali 
tradycyjną wersję książki niezwykle istotne były względy zdrowotne, uważali iż długie 
siedzenie przed monitorem męczy wzrok i powoduje ból głowy. Wśród respondentów 
byli też tacy, którzy preferowali wersję elektroniczną, głównie były to artykuły, krótkie 
teksty z gazet i czasopism.  Według części badanych szybciej można je wyszukać i prze-
czytać w tej wersji, łatwiej też według respondentów można je przechować i ewentualnie 
usunąć. Dla niektórych to także oszczędności pieniędzy i papieru.

Jak wynika z przeprowadzonych badań respondenci poszukując informacji na kon-
kretny temat w większości szukają ich korzystając zarówno z biblioteki jak i z Internetu. 
Tak odpowiedziało 81,5% studentów i 65% ankietowanych pracowników naukowych. 
Zdecydowanie mniej osób poszukuje potrzebnych wiadomości wyłącznie w Internecie.

Jak wykazały badania Internet dla większości badanych (90%) nie stanowi zagroże-
nia dla działań tradycyjnej biblioteki,  jest tylko uzupełnieniem jej pracy. 

Długo jeszcze współistnieć będą ze sobą książki drukowane z elektronicznymi wy-
daniami. Zawsze znajdą się czytelnicy, którzy wybiorą specyficzną atmosferę biblioteki 
i kontakt z tradycyjną książką.
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Internet – threatening or supplementing the traditional library?

The paper is based on empirical examinations of the group of 143 students undergradu-
ate and second year of full-time courses in higher education of the Rzeszów University of 
around three subjects: Polish philology, history, mathematics and 30 researchers for 10 
persons from mentioned above.
In examinations they used the questionnaire form and it was a pilotage of bigger exami-
nations. The examination was aimed at showing the Internet really will become the risk 
for functioning of traditional libraries, what students and researchers will choose the 
traditional book or its electronic version. And perhaps the Internet will happen only sup-
plementing action of the traditional library. 
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Halina brzEzińSKa-StEc

Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia 
w Białymstoku w nowym gmachu

W referacie zaprezentowano nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej z uwzględnieniem 
projektu użytkowego oraz działalności nowych zespołów funkcjonalnych. Przedstawio-
no koncepcję wyodrębnienia zbiorów i wprowadzenie wolnego dostępu oraz ustawienie 
księgozbioru z zastosowaniem klasyfikacji UKD. Omówiono działalność informacyjną 
i promocyjną. Wskazano też na rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne w zakresie 
przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Historia zamiast wstępu
„Na przestrzeni ponad 3 tys. lat biblioteki wielokrotnie zmieniały oblicze, dostoso-

wując swoje obiekty do kształtu gromadzonych i udostępnianych zbiorów oraz pełnio-
nych w społeczeństwie funkcji.

Również i wizerunek biblioteki współczesnej […] traktowanej jednocześnie jako 
centrum kultury, ośrodek informacji i edukacji, ulega dalszym przemianom w zakre-
sie nowatorskich rozwiązań architektonicznych, organizacji przestrzennej i wyposażenia 
wnętrza”.1

Biblioteka Uniwersytecka powstała 1 października 1968 roku wraz z utworzeniem 
Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Początkowo (w latach 1968-1988) mieściła się w budynku Wydziału Prawa przy 
ul. A. Mickiewicza 1. Dysponowała pomieszczeniami o powierzchni 475 m2 i czytelnią 
z 20 miejscami.

Po raz pierwszy temat budowy biblioteki podjęto na początku lat 80., ale w 1982 roku 
ówczesny Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wydał decyzję o przekaza-
niu na jej potrzeby pomieszczeń budowanego Zakładu Elektronicznej Techniki Oblicze-
niowej, odstąpiono więc od realizacji tych planów.

W 1988 roku biblioteka przeprowadziła się do budynku ZETO przy ul. Skorupskiej 
9. Jej zbiory zostały podzielone na dwie części: Oddział Opracowania Wydawnictw Cią-
głych wraz z czytelnią pozostał w starym budynku (ul. Mickiewicza 1), natomiast reszta 
oddziałów została przeniesiona do nowych pomieszczeń o powierzchni ok. 2048 m2. 
Największym mankamentem biblioteki była jej lokalizacja – w oddaleniu od większości 
jednostek dydaktycznych, z niedogodnym dojazdem.
1 Zob. Wstęp. W: Biblioteki jutra. Nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej, red. meryt. 

J. Chruścińska i E. Kubisz. Warszawa 2001, s. 9
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W 1998 roku warunki lokalowe uległy dalszemu pogorszeniu. Oddział Czasopism 
zmuszony był do opuszczenia dotychczasowych pomieszczeń – 390 m2 i przeniesienia 
się na ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, do lokalu o powierzchni – 115 m2.

Swoje pomieszczenia na rzecz ZETO straciły: Wypożyczalnia Międzybibliotecz-
na, Oddziały Opracowania Alfabetycznego i Opracowania Rzeczowego Zbiorów, 
które zostały przeniesione do magazynu wypożyczalni. Powierzchnia biblioteki wy-
nosiła ok. 1830 m2 w dwóch budynkach, a użytkownicy korzystali z 84 miejsc w 3 
czytelniach. Budowa nowego gmachu stawała się koniecznością. Biuro Projektów 
Szkół Wyższych BEPRON opracowało założenia techniczno-ekonomiczne Biblioteki 
Głównej FUW. Koncepcja ta przewidywała budowę jednopiętrowego budynku spięte-
go łącznikiem z pomieszczeniami bibliotecznymi w budynku ZETO. Projekt zakładał 
powstanie magazynów tradycyjnych i zwartych o pojemności ponad 800 tys. wolumi-
nów z możliwością dalszej rozbudowy, 226 miejsc w 5 czytelniach, bogate zaplecze 
techniczne i rekreacyjne. Ponieważ powołanie uniwersytetu podlaskiego nie powiodło 
się w zaplanowanym terminie, nie zrealizowano także planów budowy nowego gma-
chu bibliotecznego. 

Biblioteka w nowym gmachu
Z chwilą utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku w 1997 roku sprawą priorytetową 

dla władz uczelni stała się budowa nowego gmachu biblioteki. Władze samorządowe 
umożliwiły uczelni zakup po preferencyjnych cenach działki obok głównego budynku 
uniwersytetu w centrum miasta. Również Ministerstwo Edukacji Narodowej przychylnie 
ustosunkowało się do inicjatywy budowy biblioteki. W czerwcu 1998 roku na wniosek 
Rektora prof. zwycz. Adama Jamroza zorganizowano konkurs urbanistyczno-architekto-
niczny na Bibliotekę Główną Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszą nagrodę otrzymał 
i przyjęty został do realizacji projekt autorstwa Witolda Benedeka, Stanisława Niewia-
domskiego, Krystyny Szypulskiej i Bożeny Staniszewskiej z Pracowni Architektonicznej 
BNS S.C. z Warszawy, której dziełem są m.in.: Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, Akademia Muzyczna w Warszawie i gmach Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 13 października 1999 r.
Po prawie 6 latach budowy, 8 marca 2005 roku rozpoczęła się przeprowadzka biblio-

teki do nowego budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A.
Przeprowadzka została zaplanowana w dwóch etapach, pierwszy to przeniesienie 

pracowni i mniejszych agend udostępniania (np. czytelnie oddziału informacji i zbiorów 
specjalnych) do końca roku akademickiego 2004/2005, drugi to przewiezienie w cza-
sie wakacji zbiorów czytelni i wypożyczalni z magazynu głównego. Równolegle trwała 
przeprowadzka czasopism i zbiorów Biblioteki Humanistycznej. Cały zespół pracowni-
ków został podzielony na dwie grupy: pakującą zbiory w starych pomieszczeniach oraz 
przejmującą je w nowym gmachu. W zasadzie nie angażowano żadnej firmy zajmującej 
się przeprowadzkami. Do transportu zbiorów poza pracownikami biblioteki zatrudniono 
kilkuosobowy zespół studentów w ramach prac zleconych, dodatkowo kilkakrotnie do 
przewiezienia ciężkich mebli i regałów wynajęto prywatnego przewoźnika. 
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Równocześnie z przeprowadzką trwały prace nad adaptacją pomieszczeń oraz wypo-
sażanie biblioteki w nowe meble. W pierwszej kolejności zagospodarowano pomieszcze-
nia przeznaczone dla użytkowników, meble do pracowni dostarczono już po uroczystym 
otwarciu.

Rozmieszczenie agend biblioteki miało miejsce w momencie opracowywania pro-
gramu użytkowego gmachu, tak aby projekt architektoniczny uwzględniał przeznaczenie 
poszczególnych pomieszczeń. Już na etapie przygotowań okazało się jednak, że niektóre 
rozwiązania są mało funkcjonalne i należy je zmienić. Wygospodarowano dodatkowe 
pokoje dla dyrekcji i kierowników działów, z pomieszczeń Oddziału Gromadzenia wy-
dzielono nie przewidzianą w projekcie pracownię dokumentacji i prac naukowych dla 
Oddziału Informacji Naukowej. Zmniejszono liczbę pomieszczeń administracyjnych 
i gospodarczych. Zaangażowanie i kompetencje pracowników biblioteki pozwoliły na 
bardzo szybkie i sprawne przeprowadzenie wszystkich agend i uruchomienie biblioteki 
w nowym gmachu już po niespełna czterech miesiącach.

24 czerwca 2005 r. nastąpiło otwarcie nowego gmachu z udziałem zaproszonych 
gości, kadry naukowej, pracowników biblioteki i mieszkańców Białegostoku. Zwiedza-
nie obiektu poprzedziły wystąpienia: J. M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. 
dra hab. Marka Gębczyńskiego, Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wojciecha Zięby, Jego 
Ekscelencji Jakuba – Biskupa Białostockiego i Gdańskiego, jak również Wojewody Pod-
laskiego Marka Strzalińskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku Ryszarda Tura i dyrek-
tora biblioteki dra Jerzego Halickiego. Z tej okazji została otwarta wystawa „Biblioteka 
Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 1968-2005.

Nowy gmach biblioteki

Nowy gmach biblioteki przyciąga uwagę ponad dziesięciometrową przeszkloną fa-
sadą, doskonale widoczną z osi widokowej biegnącej od ogrodów dziedzińca barokowe-
go Pałacu Branickich i Parku Miejskiego. Nowoczesną bryłę architektoniczną podkreśla 
elewacja z piaskowca i szkła w odcieniu zielonym. Budynek ma siedem kondygnacji, 
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w tym jedną podziemną. Na poziomie szóstego piętra został połączony z istniejącym 
kompleksem administracyjno-dydaktycznym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 
w którym mieści się Rektorat Uczelni, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
Ośrodek Alliance Francaise oraz administracja centralna Uniwersytetu. 

Struktura i układ nowej siedziby są bardzo funkcjonalne i mają służyć komfortowi 
czytelników: studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz 
dobrej organizacji pracy 68 osobowego zespołu pracowników Biblioteki. Przy budowie 
i wyposażeniu pomieszczeń wykorzystano nowoczesne materiały i rozwiązania tech-
niczne stosowane w najnowszych tego typu obiektach w kraju i za granicą. 

Kubatura budynku wynosi 34.802 m3, w tym powierzchnia użytkowa 8.324 m2. Prze-
widziano, że magazyny pomieszczą 860 tys. woluminów, a czytelnicy będą mieli do dys-
pozycji 327 miejsc. W magazynie otwartym (z wolnym dostępem do półek ) znajdzie się 
w przyszłości ponad 100 tys. woluminów w układzie rzeczowym UKD, przewidziano też 
110 miejsc dla czytelników. Stworzone zostaną dziedzinowe stanowiska informacyjne 
dla użytkowników korzystających z wolnego dostępu.

Budynek jest wyposażony w instalację telefoniczną, zintegrowany system zarządza-
nia sieciami: komputerową (ok.120 komputerów), system sygnalizacji pożaru, kontroli 
dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozoru, automatyki wentylacji i klima-
tyzacji, system kontroli czytników przy wejściu głównym, system ostrzegania (DSO).

Nowa siedziba Biblioteki umożliwiła powstanie 3 zespołów funkcjonalnych:2

zespołu udostępniania i informacji,
zespołu pracowni i pomieszczeń dla pracowników,
zespołu magazynów,

Zespół udostępniania i informacji mieści się obecnie na 2 piętrach dostępnych 
dla użytkowników, w przyszłości obejmie 4 kondygnacje i będzie stanowił największą 
część Biblioteki. Udostępnianie zbiorów (prezencyjne w czytelniach oraz wypożyczenia 
na zewnątrz) odbywa się na I i II piętrze, natomiast Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
znajduje się na parterze w pobliżu głównego wejścia.

Wyszukiwanie informacji o dokumentach oraz składanie zamówienia użytkownik 
rozpoczyna w pomieszczeniu katalogowym (I piętro), w którym ustawiono 20 terminali 
do korzystania z katalogu komputerowego. Tu również umieszczono katalogi tradycyj-
ne: alfabetyczny i przedmiotowy, w których znajdują się opisy książek zakupionych do 
1992 r., dodatkowo tradycyjne katalogi kolekcji humanistycznej, katalog czasopism i od-
rębny katalog wydawnictw zbiorowych. Informacje dotyczące zamawianych książek, ich 
rezerwacji i stanu własnego konta czytelniczego można uzyskać, korzystając z dowolne-
go miejsca poprzez Internet. Wypożyczanie zbiorów do domu odbywa się na podstawie 
karty bibliotecznej z kodem paskowym w Wypożyczalni (I piętro), w której obsługa jest 
w pełni skomputeryzowana. 
2 Projekt funkcjonalny oparto w znacznej mierze na rozwiązaniach zastosowanych w BUW, patrz: E. Ko-

bierska-Maciuszko, H. Hollender: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koncepcja funk-
cjonalna i estetyczna, Rocznik Biblioteki Narodowej 1996 T. 32, s. 195-214; H. Kolendo: Biblioteka Uni-
wersytecka w Warszawie w nowej siedzibie na Powiślu, Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2, s.22-23 
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Udostępnianie prezencyjne odbywa się w 4 czytelniach: Czytelni Czasopism i Czytel-
ni Oddziału Informacji Naukowej na I piętrze oraz w Czytelni Ogólnej i Czytelni Zbiorów 
Specjalnych usytuowanych na II piętrze. W czytelni ogólnej działa sygnalizacja świetlna 
informująca użytkowników o dostarczeniu zamówionych dokumentów z magazynów.

Czytelnia ogólna. Widok z trzeciego piętra

We wszystkich czytelniach są wydzielone stanowiska z dostępem do sieci komputerowej 
przez zainstalowane terminale oraz sprzęt własny. Ponadto znajdują się odpowiednio przy-
stosowane stoły dla osób niepełnosprawnych, a w Czytelni Zbiorów Specjalnych sprzęt dla nie-
widomych i niedowidzących.

Projekt użytkowy nowego budynku zakłada powstanie biblioteki z wolnym dostę-
pem do zbiorów. Ta forma udostępniania znajduje ostatnio uznanie i wielu zwolenników 
wśród bibliotekarzy i użytkowników. Podstawą wolnego dostępu stało się połączenie 
dwóch funkcji – przechowywania i udostępniania zbiorów. Planuje się utworzenie wolnego 
dostępu do zbiorów kolekcji humanistycznej (IV piętro) oraz zbiorów magazynowych czytelni 
obecnie zajmujących piętro III, połączonych wewnętrzną klatką schodową. Wszystkie zbiory 
wolno dostępne będą odpowiednio zabezpieczone i opaskowane. Ze względu na koszty usta-
wiono tylko jedną bramkę przy wejściu/wyjściu głównym. 

Przy średniej wielkości księgozbioru (w pierwszym etapie ok. 50 tys., docelowo 186 
tys.) zarówno bibliotekarze jak i czytelnicy nie powinni stracić przejrzystego układu wy-
dzielonych zasobów i orientować się w zawartości poszczególnych działów.

Obszar wolnego dostępu zostanie podzielony na szerokie dziedziny wiedzy, np.: filo-
zofia, psychologia, religia. Dla każdej z nich planuje się stworzenie odrębnego stanowi-
ska informacyjnego, zlokalizowanego w pobliżu danego księgozbioru.3

Najważniejszym zadaniem jest ustalenie jakie zbiory zostaną umieszczone w wolnym 
dostępie. Na pewno umieszczone zostaną tu pozycje najnowsze i najbardziej poszukiwa-
ne, a więc znajdujące się dotychczas w księgozbiorach podręcznych, jak też wyselekcjo-
3 H. Brzezińska-Stec: Biblioteka Uniwersytecka im J. Giedroycia w Białymstoku. Projekt funkcjonalny no-

wego gmachu, Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2, s. 74-79
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nowane na podstawie kryterium częstotliwości wypożyczeń. Ponadto należy zapewnić 
wolny dostęp do pozycji podstawowych pod względem dydaktycznym i badawczym dla 
poszczególnych dziedzin wiedzy oraz ciągi czasopism, najnowsze i wykorzystywane 
najczęściej, przykładowo z ostatnich 10 lat.4 

Wszystkie druki zwarte i czasopisma z wolnym dostępem powinny zostać zarejestro-
wane w katalogu komputerowym oraz uzyskać symbol klasyfikacji UKD przyjętej przez 
bibliotekę. 

W związku z tym należałoby rozważyć możliwość przejęcia w pierwszym etapie do 
wolnego dostępu tego księgozbioru, który został już wprowadzony do bazy komputero-
wej (tj. wszystkie druki zwarte zakupione od roku 1992 oraz podstawowe podręczniki 
i skrypty z lat wcześniejszych). Niestety, do chwili obecnej nie udało się rozpocząć prac 
nad przygotowaniem księgozbioru do umieszczenia w magazynach otwartych. Opraco-
wano jedynie założenia metodyczne i ogólne zasady doboru księgozbioru, zmodyfiko-
wano też tablice UKD.

Biorąc pod uwagę, że koszt merytorycznego przygotowania 1 vol. w 1998 roku 
wyniósł w BUW ok.12 zł, całe przedsięwzięcie jest nie tylko bardzo pracochłonne, ale 
i kosztowne. 

Obok czytelni i pracowni zbiorów specjalnych usytuowano pracownię digitalizacji.
Pracownia zajmuje powierzchnię wielkości 74,38 m2. Wyposażona została w nowe 

meble biblioteczne oraz sprzęt służący do digitalizacji dokumentów.

Pracownia digitalizacji

Użytkownicy mają możliwość skanowania mikrofilmów, mikrofisz i fotografii. 
W przyszłości stanie się ona miejscem przygotowywania zasobów tworzonej w ramach 
Konsorcjum Bibliotek Naukowych – Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. 
4 H. Kolendo: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowej siedzibie na Powiślu, Przegląd Biblioteczny 

1999 z.1/2, s. 22-23
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Projekt jest wspólną inicjatywą środowiska bibliotekarskiego miasta Białegostoku, 
przede wszystkim powstałego w 2004 roku Konsorcjum Bibliotek Naukowych (Uni-
wersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Archidiecezjalnego Wyższego Se-
minarium Duchownego, Filii Akademii Muzycznej w Warszawie, Akademii Medycznej 
i Książnicy Podlaskiej). Obecnie trwają prace organizacyjne – rozmowy z wydawni-
ctwami i autorami, przygotowywanie materiałów w wersji elektronicznej, starania o do-
datkowy sprzęt z funduszy UE. Planuje się otwarcie PBC na inaugurację nowego roku 
akademickiego 2006/2007.

Kabiny do pracy indywidualnej dla kadry profesorskiej i pokój do pracy zespoło-
wej dla studentów usytuowane są na trzecim piętrze.

Każda kabina została wyposażona w stanowisko komputerowe z dostępem do katalo-
gu, Internetu i licencjonowanych baz danych. Posiada szafki i zamykana jest na klucz, co 
umożliwia wielodniową pracę użytkownika bez konieczności każdorazowego zabierania 
materiałów do domu. Wydawnictwa z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej dostar-
czane są na życzenie pracowników po uprzednim złożeniu zamówienia w Czytelni Ogól-
nej. Czas zajmowania kabin zarezerwowanych na wyłączne użytkowanie jest limitowany 
w zależności od ilości zgłoszeń.

Pokój do pracy zespołowej służy pracownikom i studentom w czasie przygotowywa-
nia wspólnych projektów, odbywają się w nim zajęcia seminaryjne i zebrania pracowni-
ków biblioteki. 

Projekt użytkowy zespołu pracowni i pomieszczeń dla pracowników musiał ulec 
pewnej modyfikacji. Za bardziej funkcjonalne uznano umiejscowienie w osobnym pio-
nie oddziałów nie związanych bezpośrednio z obsługą użytkowników, co pozwoliło na 
zachowanie zasady nie krzyżujących się dróg. Pracownicy mogą korzystać z oddzielnej 
klatki schodowej oraz przeznaczonej tylko dla nich windy. Korzystnym rozwiązaniem 
okazało się umieszczenie Oddziału Gromadzenia Zbiorów na parterze z możliwością 
wygodnego transportu książek. Również na parterze w pobliżu holu wejściowego znaj-
duje się zespół dyrekcji. Ponieważ wcześniej nie przewidziano stanowiska drugiego za-
stępcy dyrektora, jego gabinet z konieczności umieszczono w jednym z pomieszczeń 
przeznaczonych dla administracji budynku. Dodatkowo z pomieszczeń administracyj-
nych wydzielono pokoje dla kierowników działów: gromadzenia i wydawnictw ciągłych, 
co poprawiło efektywność współpracy w zakresie gromadzenia księgozbioru. Na I pię-
trze w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Pracownia Komputeryzacji, Oddział Opra-
cowania Zbiorów, Oddział Wydawnictw Ciągłych, pracownia Oddziału Udostępniania 
Zbiorów i pracownia kserograficzna. 

Zespół magazynów.  Poza magazynami z wolnym dostępem (III i IV piętro) po-
zostałe zbiory przechowywane są w magazynie zamkniętym na V piętrze. Na powierzch-
ni 1095.47 m2 zgromadzono blisko 400 tys. woluminów. Czasopisma ustawiono na rega-
łach kompaktowych, a duże formaty na specjalnie zakupionych regałach gospodarczych 
z szerokimi półkami, pozwalającymi na pionowe ułożenie zbiorów. W magazynie są 
drukowane zamówienia, złożone przez użytkowników, korzystających z katalogu kom-
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puterowego. Na ich podstawie magazynierzy wybierają dokumenty i windą przesyłają 
je do odpowiedniej czytelni lub wypożyczalni. Dokumenty, których opisy nie zostały 
wprowadzone do bazy komputerowej, są zamawiane na tradycyjnych rewersach. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przewidziano również przestrzeń tzw. „nie bi-
blioteczną”. Biblioteka stała się miejscem spotkań towarzyskich, a nie tylko naukowych 
czy edukacyjnych. Służą temu sala audytoryjna, bufet oraz księgarnia.

Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki
Usytuowanie nowego budynku bibliotecznego w centrum miasta, nakłada na nas 

obowiązki przede wszystkim w zakresie działalności promocyjnej i rozszerzenia usług 
informacyjnych. Biblioteka rozpoczęła szeroką kampanię reklamową w swoim otocze-
niu społecznym, aby wypromować wizerunek przyjaznej i otwartej placówki, oraz zdo-
być sponsorów i przyjaciół wśród szerokiego kręgu odbiorców. Efektem tych zabiegów 
jest stałe zainteresowanie władz uczelni i samorządowych, rosnąca frekwencja odwie-
dzin pracowników naukowych i studentów oraz mieszkańców Białegostoku, a także duża 
ilość zorganizowanych grup z całego kraju (bibliotekarze warszawscy) a nawet z za-
granicy (studenci i pracownicy naukowi w ramach wymiany i grantów) zwiedzających 
gmach. 

Szczególna rola w tym procesie przypada Oddziałowi Informacji Naukowej. Obsłu-
ga informacyjna użytkowników prowadzona jest w Czytelni Oddziału Informacji Nauko-
wej oraz przyległej do czytelni pracowni informacyjno-bibliograficznej. Dodatkowo na 
parterze znajduje się pracownia dokumentacji i prac badawczych.

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej liczy ponad 10 tys. woluminów wydaw-
nictw informacyjnych: encyklopedii, słowników i bibliografii. W księgozbiorze pod-
ręcznym znajdują się również druki zwarte i czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej. Oprócz tradycyjnych – drukowanych – źródeł informacji oddział 
gromadzi także bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych na CD-ROM-ach. Oferuje 
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dostęp do zasobów informacyjnych w Internecie, umożliwiając wgląd do katalogów se-
tek bibliotek i innych placówek naukowych oraz systemów informacyjno-bibliograficz-
nych na całym świecie.

W Oddziale Informacji Naukowej dostępne są bibliograficzne bazy danych Bibliote-
ki Narodowej oraz bazy własne, znajdujące się w lokalnej sieci komputerowej.

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej posiada 30 miejsc, w tym 6 stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu, które służą wyłącznie do poszukiwań informa-
cji naukowych. Pracownicy i studenci UwB mają bezpłatny dostęp do baz danych. Zesta-
wienia tematyczne, które są wynikiem poszukiwań można otrzymać w postaci wydruku 
lub zapisu na dyskietce, dysku optycznym (koszty pokrywa użytkownik). 

W ramach prac dokumentacyjnych rejestruje się publikacje pracowników naukowo-
dydaktycznych, prowadzi się bazę prac magisterskich absolwentów Filii UW, a obec-
nie UwB, bazę prac doktorskich i habilitacyjnych oraz bazę publikacji o Uniwersytecie 
w Białymstoku. 

Działalność dydaktyczna prowadzona przez Oddział obejmuje szkolenia bibliotecz-
ne studentów I roku oraz praktyki studenckie słuchaczy informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa. Prowadzone są też szkolenia użytkowników z zakresu korzystania z katalo-
gów bibliotecznych oraz praktyki dla pracowników białostockich bibliotek.

Funkcja naukowa, określana aktami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa wyższego 
i bibliotek, realizowana jest obecnie w ograniczonym zakresie ze względu na wzmożoną 
działalność usługową i trudności organizacyjne. Przewidujemy w przyszłości rozszerze-
nie działalności naukowej związanej z informacją naukową, potrzebami użytkowników, 
standaryzacją, obsługą mniejszości narodowych oraz zarządzaniem i marketingiem w bi-
bliotece.

W zakresie działalności promocyjnej została przygotowana nowa strona interneto-
wa oraz materiały reklamowe: torby, pocztówki, zestawy pocztówek, notesy, zakładki do 
książek, długopisy.

Rozpoczęło działalność Podlaskie Forum Bibliotekarzy – otwarte forum dyskusyj-
ne stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliote-
karskiego. Zaproszono do udziału w spotkaniach biblioteki akademickie miasta Białego-
stoku oraz bibliotekarzy ze wszystkich typów sieci bibliotecznych. Cykliczne spotkania 
w sali audytoryjnej nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 14A odbywają się raz w miesiącu (przedostatni lub ostatni czwartek miesią-
ca).Wykłady wygłosili m.in. dr H. Hollender, prof. dr hab. M. Drzewiecki, prof. dr hab. 
H. Tadeusiewicz.

Odbywają się również spotkania ze znanymi osobistościami ze świata polityki i na-
uki. Biblioteka była miejscem konferencji prasowej premiera K. Marcinkiewicza. Od-
wiedzili nas m.in. ambasadorowie Łotwy i Izraela oraz radcy prawni ambasady USA 
i Szwajcarii. W czerwcu br. odbyło się spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim. 
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Biblioteka stała się też miejscem spotkań Klubu Studenckiego „Kultura”.

Spotkanie z Prof. Władysławem Bartoszewskim

W holu biblioteki prezentowane są wystawy, przygotowywane przez pracowników 
Oddziału Informacji Naukowej (m.in. poświęcona patronowi biblioteki J. Giedroyciowi) 
oraz powstające we współpracy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi. Z Regionem 
NSZZ ”Solidarność” w Białymstoku oraz Fundacją Solidarności ze Stoczni Gdańskiej – 
udostępniono wystawę „Drogi do Wolności”, a wspólnie z NBP wystawę prac z konkursu 
fotograficznego „Polska – mój kraj”. Na lipiec zaplanowano wystawę książki Esperanto 
z Fundacją Zamenhofa oraz ekspozycję dotyczącą mniejszości narodowych.

Otwarcie wystawy „Drogi do Wolności – Przez Solidarność do Europy”

W ramach Tygodnia Bibliotek – przygotowano wystawę wydawnictw uniwersyte-
ckich, Dni otwarte Biblioteki, spotkania autorskie z pracownikami naukowo-dydaktycz-
nymi naszej uczelni.

Pracownicy biblioteki uczestniczą w konferencjach naukowych, szkoleniach i po-
kazach.
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Biblioteka dla niepełnosprawnych
Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. 

Nowy budynek został zaprojektowany zgodnie z wymogami prawa budowlanego tak, 
aby czytelnicy niepełnosprawni mogli w nim swobodnie przemieszczać się i pracować. 
Bez przeszkód mogą dostać się do gmachu biblioteki (odpowiednio przygotowany pod-
jazd), szerokość drzwi oraz przestrzeń komunikacyjna ułatwiają poruszanie się wewnątrz 
budynku. Winda dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i nie-
widzących (nagłośniona). Na każdym piętrze znajduje się odpowiednio wyposażona to-
aleta. Czytelnie posiadają specjalne stanowiska pracy z stolikami przystosowanymi do 
korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Biblioteka dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidomym i niedowidzącym 
oraz niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z zasobów BU lub materiałów własnych.
W czytelni zbiorów specjalnych znajduje się komputer z klawiaturą brajlowską z dostę-
pem do Internetu oraz autolektor.

Dzisiaj Biblioteka Uniwersytecka jest największą w regionie biblioteką naukową 
o charakterze publicznym. Gromadzone zbiory mają szeroki zasięg tematyczny i obej-
mują wszystkie dziedziny wiedzy reprezentowane w profilu studiów i badań naukowych 
Uniwersytetu w Białymstoku, szczególnie w zakresie nauk humanistycznych.

Zastosowane rozwiązania architektoniczne, wyposażenie i informacja wizualna umoż-
liwiają realizację wszystkich zadań, które spełnia nowoczesna biblioteka akademicka.

Podsumowując, chciałabym odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie konferencji 
słowami Henryka Holendra: „…przewidujemy, że długo jeszcze projektowane i wzno-
szone będą budynki biblioteczne. Będą biurowcami menedżerów informacji oraz miej-
scem lektury i spotkań mas czytelniczych. Będą miejscem przechowywania ton papie-
ru, jakie jeszcze zadrukujemy przez najbliższe dwieście lat. Będzie w nich toczyła się 
subtelna, choć coraz kosztowniejsza gra pomiędzy dokumentem pierwotnym, wtórnym 
i pochodnym.”5 a my, bibliotekarze musimy w tej grze również znaleźć swoje miejsce.

Bibliografia
 1. Biblioteki jutra. Nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej. War-

szawa: CEBID, 2001 
 2. Brzezińska-Stec H.: Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku. Pro-
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 3. Kobierska-Maciuszko E., Hollender H.: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie. Koncepcja funkcjonalna i estetyczna, Rocznik Biblioteki Narodowej 
1996 T. 32, s. 195-214

 4. Kolendo H.: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowej siedzibie na Powiślu, 
Przegląd Biblioteczny 1999 z.1/2, s. 22-23 

 5. Urwanowicz J. (oprac.): Projekt użytkowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Bia-
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5 H. Hollender : Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa. W : Biblioteki jutra. 
Organizacja przestrzenna i funkcjonalna, red. meryt. J. Chruścińska i E. Kubisz. Warszawa 2001, s. 19
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J. Giedroyc’s University Library in Bialystok  
in its new building

The lecture presents the new building of the University Library focusing on the practical 
project and the work of the new functional segments. It presents the concept of the separa-
tion of different parts of the collection and the introduction of free access as well as the 
usage of the UKD classification in locating the collection. It discusses the informational 
and promotional activity. It points to the architectural and functional solutions as regards 
the adjustment of the building to the needs of the disabled.
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lidia dErfErt-wolf

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
Biblioteka Główna 

E-LIS – archiwum publikacji z zakresu 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

W referacie przedstawiono międzynarodowe otwarte archiwum E-LIS, tworzone w celu 
samodzielnego archiwizowania dokumentów elektronicznych z zakresu bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej. Dotychczas w E-LIS zdeponowano ponad 4400 publikacji 
z 79 krajów. Repozytorium jest publicznie dostępne i zarządzane przez wolontariuszy. 
W referacie omówiono politykę dostarczania dokumentów, zagadnienia praw autorskich 
i metody wyszukiwania. 

Wprowadzenie
Wolny dostęp do publikacji w Internecie (open access) stworzył nowe możliwości dla 

autorów i użytkowników sieci. Jedną z form przechowywania i dostępu do tekstów elektro-
nicznych (e-prints) są otwarte archiwa (repozytoria) artykułów, referatów konferencyjnych 
i innych dokumentów, zarówno zgłoszonych do publikacji, przed recenzją (preprint), jak 
i opublikowanych tekstów (postprint). Repozytoria dzielą się na dwie grupy: instytucjo-
nalne, gromadzące się publikowany i niepublikowany dorobek naukowy jednej instytucji 
oraz dziedzinowe, gromadzące dokumenty bez względu na miejsce ich opracowania.

Pierwszym i największym na świecie międzynarodowym otwartym archiwum (repo-
zytorium) dokumentów naukowych i technicznych, publikowanych i niepublikowanych, 
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej jest E-LIS (http://eprints.rclis.org/), 
utworzone w 2003 r., promowane przez hiszpańskie Ministerstwo Kultury i utrzymywane 
na serwerach włoskiego konsorcjum akademickiego CILEA.1 E-LIS (rys. 1) funkcjonuje 
dzięki pracy zespołu wolontariuszy z 46 krajów, nie jest finansowane z zewnątrz i służy 
naukowcom i praktykom do samodzielnego archiwizowania publikacji oraz zapewnia 
ich przechowywanie i wyszukiwanie. Osoby zaangażowane w utrzymanie archiwum 
pracują w trzech zespołach: administracyjnym, redakcyjnym i technicznym. Administra-
torzy zajmują się kierunkami rozwoju i współpracą z innymi środowiskami naukowymi. 
Redaktorzy są odpowiedzialni za jakość opisów bibliograficznych i instrukcje. Zespół 
techniczny dba o oprogramowanie – jego wdrożenia i modyfikacje zgodnie ze standar-
dami Open Archive Initiative (OAI). Dzięki temu zawartość E-LIS jest „widoczna” dla 
każdego serwisu czy wyszukiwarki w ramach OAI.
1 E-LIS jest kontynuacją projektów RCLIS Research in Computing, Library and Information Science i DoIS 

Documents in Information Science.
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Rys. 1. Strona główna repozytorium E-LIS http://eprints.rclis.org/

Repozytorium E-LIS zawiera obecnie 4415 dokumenty z 79 krajów2. Najwięcej 
publikacji zamieszczono dotychczas z: Hiszpanii (801), Włoch (605), Kuby (379), USA 
(287), Wielkiej Brytanii (262), Indii (317), Meksyku (178), Niemiec (164), Serbii i Czar-
nogóry (128). Liczba publikacji z poszczególnych krajów wynika z terminu przystąpienia 
do inicjatywy E-LIS, promocji wewnętrznej, zaangażowania krajowych edytorów oraz 
współpracy z redakcjami czasopism, które standardowo zamieszczają w E-LIS wszystkie 
ukazujące się artykuły. 

W 2005 r. do inicjatywy E-LIS włączyła się także Polska – Zarząd SBP podjął decy-
zję podpisania umowy o współpracy. Do obowiązków strony polskiej należy rozbudowy-
wanie zasobów i promocja elektronicznego publikowania. Odbywa się to poprzez udział 
polskich redaktorów-wolontariuszy3 w pracach zespołu E-LIS, promowanie inicjatywy 
oraz pomoc w procesie autoarchiwizowania. Do chwili obecnej do repozytorium wpły-
nęły 32 dokumenty z Polski4.

Zasady tworzenia repozytorium E-LIS
Tworzenie kolekcji E-LIS odbywa się głównie na zasadzie autoarchiwizacji (self-

archiving) przez zarejestrowanych autorów. Zasady przyjmowania depozytów są jasno 
określone – akceptuje się preprinty i postprinty artykułów, książek, referatów konferen-
cyjnych i wielu innych typów dokumentów5 z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej, we wszystkich językach i w formacie PDF. Dokumenty powinny mieć postać 
ukończonego dzieła przeznaczonego do procesu komunikacji naukowej. Procentowy 
udział różnych typów publikacji w E-LIS przedstawiono na rys. 2.
2 Dane z 26.10.2006 r.
3 Polska redakcja: Bożena Bednarek-Michalska i Lidia Derfert-Wolf.
4 Dane z 26.10.2006 r.
5 Szczegółowy wykaz typów dokumentów, które mogą być zamieszczane w E-LIS znaleźć można na stronie 

http://elisdocs.rclis.org/guidelines/documents.html 
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Rys. 2 Procentowy udział różnych typów publikacji w E-LIS

Publikacje spełniające w/w kryteria mogą być zamieszczane w E-LIS przez:
autora, który zaświadcza, że prawa autorskie są w jego posiadaniu; 
edytora krajowego w imieniu autora, który przesyła e-mailem do redakcji tekst i me-
tadane w odpowiednim formacie; 
organizatora konferencji (prace, które złożyli u niego autorzy na podstawie umowy); 
zarejestrowanego użytkownika, który archiwizuje cudze publikacje, jeśli są one pub-
licznie dostępne w sieci (public domain) i jeśli działa on w porozumieniu z autorem. 

Rys. 3. Obszar roboczy użytkownika E-LIS (User Area)
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Przesłanie publikacji do archiwum E-LIS i korzystanie z materiałów o ograniczo-
nym dostępie wymaga dokonania bezpłatnej rejestracji i uzyskania statusu użytkownika 
poprzez wypełnienie formularza dostępnego ze strony głównej E-LIS (opcja Register). 
Kolejne etapy pracy będą wykonywane zawsze po zalogowaniu (Registered user area), 
w osobistym obszarze roboczym użytkownika (User area) przedstawionym na rys. 3. 
Obszar roboczy zawiera następujące opcje:

tworzenie nowych rekordów i deponowanie artykułów (Begin a New Item) – będą tu 
też widoczne publikacje w trakcie deponowania, ponieważ cały proces można reali-
zować w kilku sesjach zapisując dotychczas wprowadzone dane;
wykaz rekordów zgłoszonych do archiwum i oczekujących na zatwierdzenie przez 
redaktora (Pending Items);
przeglądanie wszystkich publikacji przesłanych do archiwum przez danego użytkow-
nika (Review your documents in the archive);
wykaz ostatnio zaakceptowanych publikacji (Most Recently Accepted Items);
zmiana danych użytkownika, adresu e-mail oraz hasła logowania.

Proces autoarchiwizacji polega na wypełnieniu formularza (rys. 4) z informacja-
mi o publikacji (metadane) oraz przesłaniu pliku z pełnym tekstem w formacie PDF. 
Metadane wybierane są z list przewijanych (np. typ publikacji, hasła przedmiotowe wg 
klasyfikacji JITA opracowanej dla potrzeb E-LIS, język, kraj) bądź podawane przez au-
tora zgodnie z obowiązującymi zasadami6. Do tych ostatnich należy podstawowy opis 
bibliograficzny (nazwiska autorów, tytuł pracy, tytuł konferencji, rok, opis fizyczny), 
streszczenie i słowa kluczowe w języku publikacji oraz dodatkowo w języku angielskim 
i bibliografia załącznikowa. Elementy opisu będą różne w zależności od typu dokumentu 
wybranego na pierwszym etapie archiwizacji. Formularz deponowania jest prezentowa-
ny na kilku ekranach i jego wypełnienie zajmuje trochę czasu. Proces ten można w każ-
dej chwili przerwać, zachowując dotychczas wprowadzone dane (opcja Save for Later). 
Kolejnym etapem autoarchiwizacji dokumentu jest dołączenie pliku z pełnym tekstem 
publikacji, przygotowanym w formacie PDF. Czynność tę powtarzamy tyle razy, ile pli-
ków chcemy dołączyć do jednego rekordu, np. prezentację z konferencji i pełen tekst 
wystąpienia. Ostatnim etapem deponowania jest weryfikacja dokumentu czyli podgląd 
rekordu w takiej formie, w jakiej wystąpi on później w archiwum, ewentualne dokona-
nie poprawek i wysłanie do zatwierdzenia przez redakcję E-LIS. Rekord z metadanymi 
i plikiem z tekstem publikacji zostanie skierowany do bufora archiwum, gdzie jego za-
wartość zostanie sprawdzana przez redaktora krajowego pod względem kompletności 
i poprawności danych oraz zgodności z polityką E-LIS. W przypadku stwierdzenia błę-
dów w metadanych bądź problemów z dołączonym plikiem, rekord zostanie odesłany 
do obszaru roboczego użytkownika wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami. Po dokonaniu 
wszystkich poprawek przez użytkownika rekord zostanie przesłany do archiwum głów-
nego i jednocześnie do publicznego dostępu. 
6 E-LIS Submission guidelines v.2.0. [online] [dostęp 11.10.2006]. Dostępny w Internecie: http://elisdocs.[online] [dostęp 11.10.2006]. Dostępny w Internecie: http://elisdocs.

rclis.org/guidelines/index.html 
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Rys. 4. Fragment formularza do wprowadzania do E-LIS opisu bibliograficznego publikacji

Opisane wyżej zasady przekazywania publikacji do archiwum E-LIS zostały przed-
stawione w dużym skrócie. Dodatkowym wsparciem dla wszystkich zainteresowanych 
są: pokaz on-line przesyłania dokumentów7, wspominany już przewodnik on-line E-LIS 
Submission guidelines8, wskazówki na kolejnych ekranach formularza do przesyłania da-
nych, często zadawane pytania FAQ9, sprawdzanie innych rekordów w archiwum E-LIS 
i czerpanie wiedzy z przykładów oraz bezpośredni kontakt z redaktorami krajowymi10. 
Więcej na temat E-LIS i zasad przesyłania dokumentów znaleźć można w artykule B. 
Bednarek-Michalskiej i L. Derfert-Wolf w Biuletynie EBIB11. 

Prawa autorskie
Prace powierzone E-LIS są traktowane jak depozyt. Autorzy zachowują swoje prawa 

autorskie zaświadczając, że dokument przesyłany do archiwum nie jest związany inną 
umową i może być publikowany w Internecie oraz przekazują E-LIS prawa do przecho-
wywania dokumentu i metadanych oraz do ich bezpłatnego udostępniania. Jednocześ-
nie autorzy deklarują, że prace są ich własnością intelektualną i zdają sobie sprawę, że 
E-LIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autor-
skich w rozpowszechnianiu tekstu oraz metadanych. Autorzy składają taką deklarację, 
przesyłając swoje publikacje do archiwum E-LIS. Jeśli publikację deponuje ktoś inny 
7 Submission demonstration [online] [dostęp 11.10.2006]. Dostępny w Internecie: http://elisdocs.rclis.org//

Subsmission_gif.html 
8 E-LIS Submission guidelines v.2.0. [online] [dostęp 11.10.2006]. Dostępny w Internecie: http://elisdocs.

rclis.org/guidelines/ 
9 Frequently asked questions [online] [dostęp 11.10.2006]. Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/

faq.html
10 Who we are [online] [dostęp 11.10.2006]. Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/staff.html�plDostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/staff.html�pl
11 B. Bednarek-Michalska, L. Derfert-Wolf: E-LIS – archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i in-

formacji naukowej, Biuletyn EBIB [online] 2006 nr 3 (73) [dostęp 05.07.2006]. Dostępny w Internecie: 
http://www.ebib.info/2006/73/michalska_wolf.php 
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niż autor, to deponujący zaświadcza, że dokument wraz z metadanymi jest dostępny pub-
licznie w sieci (public domain). W przeciwnym razie osoba deponująca oświadcza, że 
bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Należy przy tym pa-
miętać, że autorzy zachowują zawsze prawa do preprintów – mogą być one archiwizowa-
ne bez ograniczeń. Postprinty wymagają natomiast ustaleń z wydawcami, którzy coraz 
powszechniej zezwalają na deponowanie tekstów w repozytoriach OA12.

Użytkownicy sieci mają prawo czytać teksty zamieszczone w E-LIS, kopiować je dla 
własnego użytku oraz zamieszczać linki do nich w innych dokumentach elektronicznych. 
Teksty nie mogą być publikowane dla celów komercyjnych i w żaden inny sposób wy-
korzystywane bez zgody autora. Podobnie jak w przypadku źródeł drukowanych, należy 
dbać o poprawne cytowanie publikacji z archiwum E-LIS w swoich pracach.

Wyszukiwanie w E-LIS
Wyszukiwanie w E-LIS odbywa się na dwa uzupełniające się sposoby: 
wyszukiwanie w opisach bibliograficznych i tekstach publikacji (cztery poziomy za-
awansowania Search);
przeglądanie (Browse) wg nazwisk autorów, tytułów czasopism i konferencji, tema-
tyki, kraju i języka publikacji. 

W rezultacie wyszukiwania otrzymamy skrócony opis bibliograficzny (rys. 5), w któ-
rym można kliknąć w Show all fields w celu uzyskania pełnego opisu z linkiem do tekstu 
dokumentu. Pola Subjects w rekordzie są aktywnymi linkami umożliwiającymi prze-
mieszczenie się do innych publikacji na dany temat. 

Rys. 5. Skrócony opis bibliograficzny publikacji w E-LIS

12 Można to sprawdzić w bazie SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
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Zakończenie
Archiwum e-printów E-LIS tworzone jest wspólnie przez bibliotekarzy i naukowców 

z całego świata, dla bibliotekarzy, naukowców oraz innych osób zainteresowanych tema-
tyką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Autorzy deponujący swoje publikacje 
i użytkownicy korzystający z tego wspólnego dorobku nie ponoszą żadnych kosztów. 
Praca raz zamieszczona w E-LIS staje się automatycznie „widoczna” w innych, więk-
szych repozytoriach OA. Zawartość E-LIS – wielkość bazy danych – zależy od twórców 
publikacji, ale również wydawców czasopism i organizatorów konferencji, którzy zgod-
nie z filozofią wolnego dostępu do wiedzy będą coraz powszechniej zezwalać autorom na 
deponowanie swoich publikacji w otwartych archiwach, takich jak E-LIS.

E-LIS – the archive for documents on library  
and information science

The paper presents E-LIS (the E-Prints in Library and Information Science), an inter-
national open access archive created for the self-archiving LIS documents. 79 countries 
are involved and over 4400 papers have been archived to date. It is freely accessible and 
is a voluntary enterprise. The paper describes submission policy, copyright issues and 
methods of searching.
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bożEna grocHolSKa

Politechnika Wrocławska
Biblioteka Główna 
i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej

Główna i drugoplanowa rola Biblioteki  
Politechniki  Wrocławskiej 

Biblioteki naukowe, mają jednoznacznie określoną funkcję i zadania, ale nieustannie roz-
szerzają zakres swoich prace, ponieważ współczesne bibliotekarstwo ukierunkowane jest 
na użytkownika, to też biblioteki po wnikliwych analizach rozszerzają swoją ofertę.
Do zobrazowania zakresu i rodzaju zadań biblioteki naukowej można posłużyć się przy-
kładem Biblioteki Głównej Politechniki i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej 
Wrocławskiej.
W zakres zadań Biblioteki wpisane są: usługi biblioteczno-informacyjne, kursy, szkole-
nia, praktyki, a także stałe i okazjonalne prace na rzecz środowiska.
Jedno z podstawowych zadań każdej biblioteki, to udostępnianie. Rozwój sieci (World 
Wide Web – WWW), stworzył alternatywny z tradycyjnym dostęp do Biblioteki, nie tylko 
informacyjnie, ale poprzez usługi multimedialne – transfer zbiorów w Dolnośląskiej Bi-
bliotece Cyfrowej.
Biblioteka specjalizuje się w szczególnych zadaniach i do nich należy prowadzenie Punk-
tu Informacji Normalizacyjnej, kursów dotyczących czasopism elektronicznych. Inne pra-
ce na rzecz regionu, to uczestnictwo w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, targach edukacyj-
nych, a także aktywny udział w konferencjach (również niebibliotecznych – KK KOWBAN, 
czyli Komputerowe wspomaganie badań naukowych), praca w redakcji EBIB.

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej, jak każda z bibliotek naukowych ma 
ustawowo jednoznacznie określone funkcje, czyli udostępnianie materiałów bibliotecznych 
i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia dydaktyki i badań naukowych.

W strukturze organizacyjnej polskich bibliotek akademickich główne procesy to: 
gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz działalność informacyjna, jednak każda 
z bibliotek modyfikuje ów schemat do typu zadań, które ma spełniać.

Zaczynając od gromadzenia, Biblioteka Politechniki uwzględnia przede wszyst-
kim profil uczelni i jej potrzeby. Rozwój dyscyplin naukowych, powstawanie nowych 
kierunków, wpływają na gromadzenie potrzebnych w kształceniu materiałów. Ponadto 
w polityce powiększania kolekcji niezbędne jest kierowanie się oczekiwaniem, potrzebą 
i aspiracjami użytkownika. Uznając użytkownika za postać centralną, istnieje koniecz-
ność doskonalenia form i strategii działania, dlatego w ostatnich latach przeprowadzane 
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były liczne ankiety wśród użytkowników, a wnioski po wnikliwej analizie, wpływały 
niejednokrotnie na modernizację pracy.

Do kształtowania wzorca wzbogacania kolekcji bibliotek, konieczne jest wymiana 
doświadczeń, która pozwala na doskonalenie optymalnego rozwiązania, dlatego Biblio-
teka Główna Politechniki Wrocławskiej w 2005 roku, ponownie po pięciu latach, zorga-
nizowała kolejne ogólnopolskie spotkanie – II Seminarium – Gromadzenie zbiorów-sztu-
ka wyboru, które, jak możemy przeczytać we wstępie miało określony cel:

„Intencjonalnie roboczy charakter organizatorzy starają się osiągnąć, poddając wni-
kliwej analizie i ocenie poszczególne funkcje modułów gromadzenia w wybranych, zin-
tegrowanych systemach bibliotecznych, a także wskazując na możliwości i konieczność 
ich rozwoju i dostosowania do zmieniających się potrzeb i rosnących oczekiwań ze stro-
ny użytkowników”.1

Pracownicy naukowi i studenci Politechniki Wrocławskiej mają również wpływ na 
powiększenie kolekcji Biblioteki, ponieważ mogą zgłaszać propozycje zakupu, literatury 
tradycyjnej i wirtualnej poprzez umożliwienie udziału w testowaniu baz czasopism elek-
tronicznych.

Współpracę z użytkownikami bibliotekarze wykazują w różny sposób, zaczynając od 
informacji o kolekcji w katalogu dostępnym on-line. Może warto przypomnieć, że pierw-
szy katalog komputerowy udostępniono, choć jeszcze eksperymentalnie, w Bibliotece 
Głównej Politechniki Wrocławskiej w 1986 roku. Monitory współpracowały wówczas 
z maszyną cyfrową RIAD-32. Katalog obejmował 46 448 rekordów książek znajdują-
cych się w zbiorach od 1978 roku.

Znaczącym dla rozwoju katalogu Biblioteki był 1993 rok; dokonano wówczas kon-
wersji danych do Komputerowego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego APIN, który 
był rodzimym produktem informatyków Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. 
Integralną częścią systemu był moduł wyszukiwania OPAC.2

W 2002 roku dokonano konwersji do nowego systemu, z APIN-a do Aleph-a, a ko-
lejna zmiana nastąpiła w kwietniu 2006 roku i katalog Biblioteki udostępniony jest aktu-
alnie pod adresem: http://aleph.bg.pwr.wroc.pl.

Nabytki opracowywane są centralnie niezależnie, w której z bibliotek Politechniki Wroc-
ławskiej będą zlokalizowane, dlatego katalog jest pełnym źródłem informacji o zbiorach.

Wydawać się może, że w zakresie udostępniania zbiorów niewiele można wnieść 
udoskonaleń, ale analiza dotychczasowej praktyki, również pozwala na dalsze uspraw-
nienia w pracy.

W celu stworzenia optymalnych warunków do wykorzystania zbiorów audialnych 
i audiowizualnych użytkownicy mogą korzystać ze specjalnie do tego dostosowanej czy-
telni multimedialnej.
1 D. Dudziak: Omówienie ankiety. W: II Seminarium „Gromadzenie zbiorów-sztuka wyboru”. Wrocław, 

23-24 czerwca 2005 [online] [dostęp 16.06.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/mat-
konf/grom2/dudziak.php

2 D. Klesta, I. Statkiewicz: Zintegrowany System Mikrokomputerowy Automatyzacji Biblioteki APIN. Kon-
wersacyjne wyszukiwanie informacji w bazach systemu APIN. Instrukcja, Raporty BG i OINT 1994 Seria 
SPR nr 198, s. 3



SESJA POSTEROWA 345

Innym ważny element, to automatyczne powiadamianie przez pocztę e-mailową 
o zbliżającym się terminie zwrotu książki (dwustopniowo – przed upływem dziesięciu 
i trzech dni).

Zmieniająca się technologia stwarza nowe możliwości do wskazywania źródeł infor-
macji i udostępniania zbiorów. 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra), jest przykładem 
wykorzystania Internetu do rozszerzenia transferu zbiorów. Sukcesywnie dygitalizując 
kolekcję, umożliwia się użytkownikom dostęp on-line do pełnych tekstów zasobów cy-
frowych: podręczników, skryptów oraz monografii Politechniki Wrocławskiej, a także 
zbiorów sprzed 1949 roku. Statystyka potwierdza trafność tego przedsięwzięcia, gdyż 
od 24 listopada 2004 roku do 16 maja 2006 z cyfrowych zasobów skorzystało 581 564 
osób.

Pracownicy Biblioteki Politechniki nie ograniczają się jednak do głównych zadań 
ustawowo określonych. 

Jak w każdej instytucji, również w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej ist-
nieje grupa osób, które swoim zaangażowaniem wykazują aktywność w dużym stopniu 
wykraczającą poza zakres podstawowych bibliotekarskich prac i obowiązków.

Kreatywność bibliotekarzy wyraża się w reprezentowaniu Biblioteki, a tym samym 
uczelni, w regionie, na forum ogólnopolskim a także zagranicznym.

A oto kilka szczegółów, o niektórych działaniach pracowników Biblioteki.
Od wielu lat zespół pracowników Biblioteki organizuje ogólnopolskie kursy doty-

czące czasopism elektronicznych. Warsztaty prowadzi wyspecjalizowana kadra.
Uczestnikami są bibliotekarze różnych typów placówek bibliotecznych, nauczyciele, 

pracownicy informacji, a także osoby związane z zarządzaniem i marketingiem, oraz 
pracownicy samorządów lokalnych.

W programie szkolenia są m.in. zagadnienia dotyczące zasad zakupu czasopism elek-
tronicznych, wszelkich formalnych spraw związanych z dostępem do nich, nabywanie 
umiejętności w wyszukiwaniu artykułów, również poznawanie nowych trendów (Open 
Access).

Inne szczególne zadania, w których specjalizuje się Biblioteka, to prowadzenie Punk-
tu Informacji Normalizacyjnej (PIN), autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyj-
ny. PIN spełnia bardzo ważną rolę w regionie. Prowadzi pełną obsługę użytkowników 
w zakresie informacji normalizacyjnej i sprzedaży produktów. 

Od ośmiu lat na Dolnym Śląsku wrocławskie środowisko akademickie zaprasza mło-
dzież i ich rodziny do świętowania nauki, organizując we wrześniu Dolnośląski Festi-
wal Nauki. Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej włącza się od lat do progra-
mu festiwalu. Przykładem może być projekt zrealizowany w 2005 roku pt. Od druku 
do e-book-ów. Biblioteka Cyfrowa, w którym Gościom pokazano, że obok tradycyjnych 
można korzystać z cyfrowych zasobów biblioteki. Przygotowano wystawę starych XVIII 
i XIX-wiecznych kunsztownie wydanych książek. Ekspozycja zabytków piśmiennictwa 
była wstępem do prezentacji poszczególnych etapów tworzenia z nich zasobów cyfro-
wych w Bibliotece.
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W ten sposób młodzież mogła zobaczyć, jakimi narzędziami i przy pomocy, jakiego 
oprogramowania powstaje kolekcja e-książek.

Gośćmi naszymi byli gimnazjaliści i licealiści nie tylko z Wrocławia i wojewódz-
twa dolnośląskiego. W prezentacji uczestniczyło ponad 600 osób, a wystawę zwiedziło 
znacznie więcej osób. Oprawę plastyczną stanowiły obrazy rozwieszone w sali wysta-
wowej, namalowane przez pracownicę Biblioteki (http://ebib.oss.wroc.pl/2005/67/gro-
cholska.php).3

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Informa-
tyzacji od 1994 roku organizuje konferencje KK KOWBAN, czyli Komputerowe wspo-
maganie badań naukowych, od początku Biblioteka Główna reprezentowana jest z ak-
tywnym udziałem pracowników.

Każdego roku we Wrocławiu odbywają się targi edukacyjne (TARED), Biblioteka 
Politechniki Wrocławskiej z powodzeniem uczestniczy w ważnych dla młodzieży spot-
kaniach.

W ten sposób młodzi ludzie mogą poznać nie tylko przyszłą szkołę, ale też Bibliote-
kę, z której będą mogli korzystać w czasie studiów.

Inne zajęciach pracowników Biblioteki to praca w redakcji EBIB; prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w Podyplomowym Studium Dziennikarskim na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu.

Ponadto w Bibliotece w ciągu całego roku prowadzone są kursy wyszukiwania w ka-
talogu komputerowym, w bazach danych, czasopismach elektronicznych. 

Inne prace wykonywane w bibliotece:
praktyki studenckie,
organizowanie targów książki,
udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
publikowanie w czasopismach naukowych i popularno-naukowych,
udział w jury ogólnopolskiego konkursu na najlepszą stronę www biblioteki,
wystawy okolicznościowe.

Każda z tych form działalności wymaga profesjonalnego opracowania, tak od strony 
formalnej, jak i praktycznej.

Biblioteka, choć jest instytucją non-profit, podlega podobnym zasadom rynkowym, 
jak inne firmy, więc w swojej działalności uwzględnia wszystkie elementy związane 
z funkcjonowaniem, łącznie z marketingiem, promocją i public relations. Jednak istotne 
jest, jaki marketing, jaka promocja? To jeszcze jeden argument przemawiający za koniecz-
nością perfekcyjnego wykonywania poszczególnych zadań, które Biblioteka realizuje.

Przykładów, które wskazują na szeroki zakres różnych ról bibliotekarzy, a tym sa-
mym Biblioteki, można przytoczyć znacznie więcej. Każda dodatkowa praca promuje 
Bibliotekę, o ponadto ma walor kształcący.
3 B. Grocholska: Stąpam po chmurach, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 6 [dostęp 16.06.2006]. Dostępny 

w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/67/grocholska.php
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Do każdej z ról bibliotekarze muszą się przygotować, nieustannie doskonalić war-
sztat, umiejętnie przystosować do środowiska, w którym funkcjonują. Nie można wyko-
nywać swoich obowiązków bez rozpoznania zmian, jakie zachodzą w otoczeniu. Włas-
ne, odrębne od standardowych działań pomysły bibliotekarzy, autoedukacja, umiejętne 
inspirowanie sprawiają, iż pełnią oni rolę kreatora i stymulują tym samym pozostałych 
pracowników. 

Wszystkie zadania wykonywane w Bibliotece tworzą jej wizerunek i są także wizy-
tówką Politechniki Wrocławskiej.
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Main Library of Wroclaw University of Technology  
as a Research Library Playing a Main and a Supporting Role

Research libraries have explicitly determined tasks and functions but continuously ex-
tend their activities because contemporary librarianship is definitely user-oriented. To 
examine the range of services as well as the nature of research library tasks we take into 
consideration an example of Main Library and Scientific Centre of Wroclaw University of 
Technology. The Library has various tasks: it provides courses, traineeship for librarians 
and students as well as fixed and incidental information service to research organizations 
and to technical and industrial bodies within Poland.
The development of World Wide Web has made essential support for resource-based 
learning go far beyond the providing of resources. The alternative to traditional access to 
library resources is digital collection in Dolnoslaska Digital Library. The Main Library 
provides also information on standards not only for the students and the staff but also 
for the Lower Silesia community. The librarians carry on all Poland courses – Elec-
tronic Journals. Also other activities for our province aim at participating Lower Silesia 
Educational Festival, Educational Fair, conferences and preparing Electronic Library 
(EBIB)-a digital non-profit issue of the Polish Librarians Association; the last one serves 
for world wide community.
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Politechnika Świętokrzyska
Biblioteka Główna

Metodologia Six Sigma gwarantem jakości 
i efektywności procesu udostępniania zbiorów 

w Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

W referacie zaprezentowano przygotowanie księgozbioru do samoobsługowego wypo-
życzenia i zwrotów z wykorzystaniem SelfCheck’ów w Bibliotece Głównej Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach.
Omówiono zastosowanie metodologii Six Sigma. Głównym celem wdrożenia tej metodo-
logii była poprawa jakości i efektywności procesu udostępniania. Ze względu na możli-
wość zastąpienia przy wypożyczeniach i zwrotach człowieka maszyną, zwrócono uwagę 
na lepsze zarządzanie zasobem ludzkim.

„Licz to, co policzalne, mierz to, co mierzalne, a to, co niemierzalne, uczyń 
mierzalnym”

Galileusz.

Intrygujące pytanie organizatorów tej Konferencji „czy przetrwamy?” skłania do 
zastanowienia się, co może a raczej co wydarzy się za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat 
w szeroko rozumianej kulturze świata. Czy zamiast homo sapiens będzie homo cyberne-
ticus? Ray Kurzwelt przepowiada, że w ciągu najbliższych 20 lat bio- i nanotechnologia 
oraz technologie komputerowe bardziej odmienią nasze życie, niż wszystkie przemiany, 
jakie dokonały się na przestrzeni całego XX wieku [1].

Myhrvold twierdzi, że od 1970 roku moc komputerów wzrosła w skali jeden do mi-
liona. Jego zdaniem, tempo to powinno się utrzymać jeszcze przez najbliższe 20 lat [2]. 
Obrazując to zjawisko pisze, że żeby rzecz przybliżyć: stosunek jeden do miliona ma się 
tak jak rok w stosunku do 30 sekund. Dzisiejszy komputer potrzebuje 30 sekund na wy-
konanie zadania, które przy pracy na starych modelach musiałoby pochłonąć około roku 
czasu. W roku 2010 komputerowi wystarczy 30 sekund, by uporać się z zadaniem, które 
komputerowi z lat 70tych, zajęłoby milion lat.

Dobrym futurologiem okazał się Błażej Feret, który wraz z koleżanką Marzeną Mar-
cinek, wykorzystując metodę delficką zaprezentowali pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
przyszłość bibliotek i bibliotekarzy w 2005 roku [3]. Z pewnością można powiedzieć, że 
wszystkie zaprezentowane w cytowanym referacie czynniki kształtujące obraz współ-
czesnej biblioteki a także zakres działań tych bibliotek oraz zmiana wizerunku bibliote-
karza i dyrektora biblioteki, będą nadal aktualne i będą ewoluowały w tym kierunku. 
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Tak, więc istnieje szansa, że przetrwamy choć w nieco zmienionej szacie i kondycji 
intelektualnej. Musimy zacząć doceniać wiedzę bibliotekarza i angażować go do takich 
czynności, które pozwolą na nadążanie za rozwojem: technologicznym, usług informa-
cyjnych oraz potrzeb informacyjnych. Wielokrotnie zostało zdefiniowane „społeczeństwo 
informacyjne” i rola bibliotekarza w tym społeczeństwie, aby jej sprostać potrzebne jest 
zarządzanie wiedzą na najwyższym poziomie. Sektor informacji to wyspecjalizowany per-
sonel obsługujący procesy tworzenia, gromadzenia i przesyłania informacji i wiedzy [4].

Jesteśmy świadomi, że nic nie zastąpi człowieka, jednak z ekonomicznego punktu 
widzenia postaramy się udowodnić, że maszyna nawet ta bardzo droga, biorąc pod uwa-
gę fundusze bibliotek, jest bardziej ekonomiczna niż człowiek. Tu gdzie jest to możliwe, 
należy zastępować bibliotekarza maszyną.

Z chwilą zagospodarowania w 2002 roku nowego gmachu Biblioteki Głównej Poli-
techniki Świętokrzyskiej, zorganizowano wolny dostęp do zasobu bibliotecznego, który 
wymagał odpowiedniego zabezpieczenia. Zakupiono System zabezpieczenia księgo-
zbioru, który funkcjonuje na bazie elektromagnetycznej, i nie ma on żadnego wpływu 
na działanie innych systemów w Bibliotece. System kontrolny uruchamia się automa-
tycznie wtedy, gdy czytelnik przechodzi przez bramkę, czyli w momencie gdy znajdzie 
się w strefie kontrolnej. Licznik użytkowników oraz alarmów jest standardowo zinte-
growany z systemem. Wmontowane bramki kontrolne w pełni współdziałają z paskami 
magnetycznymi, zapewniając ponad 90% wykrywalność. Paski magnetyczne są umiesz-
czone w książce w sposób praktycznie niezauważalny dla czytelnika a tym samym nie 
jest możliwy do usunięcia z zabezpieczonego medium.

Przy tak zabezpieczonym księgozbiorze, możliwe było wprowadzenie najnowocześ-
niejszej technologii, czyli samoobsługę przy wypożyczeniach i zwrotach. Zostały zaku-
pione do tego celu dwie maszyny SelfCheki i o słuszności zakupu tych maszyn będziemy 
chcieć Państwa przekonać.

Kilka zdań na temat funkcjonowania tych maszyn.
Przy wypożyczaniu, procedura rozpoczyna się od położenia przez osobę wypożyczającą 

karty bibliotecznej pod skaner. Kiedy system odczyta kod kreskowy, sprawdza w bazie da-
nych Biblioteki prawa do wypożyczeń zgodnie ze statusem użytkownika. Jeżeli użytkownik 
jest uprawniony do wypożyczania, informacje na ekranie wyjaśniają jak umieścić materiały 
do wypożyczenia. Następnie system weryfikuje pozycje, zapisuje operację w bazie danych 
Biblioteki, dezaktywuje pasek zabezpieczający i drukuje potwierdzenie z terminem zwrotu. 

Cała operacja trwa kilkanaście sekund. Jeżeli osoba chcąca wypożyczyć książkę nie 
jest do tego upoważniona lub występują inne problemy jak np. przekroczony limit wypo-
życzeń, informacje o tym również pojawiają się na ekranie.

Przy zwrotach procedura jest jeszcze prostsza. Zwracana pozycja jest pod skanerem 
identyfikowana za pomocą kodu kreskowego i rejestrowana jako zwrócona. Następnie 
uaktywniany jest pasek magnetyczny oraz potwierdzenie wydrukiem zwrotu. Mimo, że 
użytkownicy sami się obsługują, biblioteka pozostaje bezpieczna. Wbudowana detekcja 
wielu książek zapobiega wypożyczaniu więcej niż jednej pozycji o tym samym kodzie 
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kreskowym, a szereg czułych fotokomórek zapobiega podmianie książki zanim proces 
zostanie zakończony.

Procedury zarządzania obiegiem materiałów bibliotecznych we wszystkich trzech 
obszarach – przetwarzaniu, wydawaniu i zwrotach, pomagają nam podnieść sprawność 
działania biblioteki, jej wydajność a także poprawiają jakość obsługi użytkowników.

Maszyny te zbudowane są w sposób prosty i intuicyjny w obsłudze. Jest to de facto 
komputer obudowany w specyficzny sposób i z odpowiednim oprogramowaniem reali-
zującym zadane funkcje. Wspomniane „obudowanie” komputera polega na dodaniu do 
niego skanera kodów kreskowych, półki służącej do aktywacji zwracanych i dezaktywa-
cji wypożyczonych książek, drukarki paragonów oraz szeregu czujników kontrolujących 
prawidłowe ułożenie książki w procesie wypożyczania/zwracania. Oprogramowanie 
SelfCheck’a umożliwia pracę w jednym z wybranych trzech trybów pracy:

tylko zwroty
tylko wypożyczenia
zwrot lub wypożyczenie wybierane przez Użytkownika.

W BG PŚk maszyny pracują oczywiście w ostatnim wymienionym trybie, który pozwa-
la zdecydować Użytkownikowi czy chce teraz wypożyczyć czy zwrócić wybraną książkę.

Wyboru Użytkownik dokonuje poprzez wciśnięcie na klawiaturze numerycznej od-
powiednio cyfry „1” dla uruchomienia wypożyczania lub „2” dla uruchomienia zwrotu 
książek. Tryby te jak również całość pracy urządzenia jest opisana w czytelny i este-
tyczny sposób na jego ekranie, który również w graficzny sposób prowadzi Czytelnika 
krok po kroku realizując odpowiednią procedurę. Zakończeniem pracy na urządzeniu jest 
wydruk pokwitowania informującego o wypożyczonych pozycjach wraz z ich datami 
zwrotu lub jako potwierdzenie dokonanych zwrotów książek.

Posiadając tak dobre i zaawansowane technicznie urządzenia obserwowano stopień 
ich wykorzystania przez Użytkowników. Poziom ich wykorzystania nie był zadowala-
jący. Około 25% udostępnień w pierwszym roku pracy urządzeń był realizowany sa-
moobsługowo, zaś w 2005 roku w niektórych tygodniach osiągano ponad 40% (średnio 
33,7%). Pomimo, że po niespełna trzech latach użytkowania maszyn zwróciły się koszty 
inwestycji/zakupu urządzeń, postanowiono jeszcze pełniej wykorzystać fakt posiadania 
SelfCheck’ów. W tym celu Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej wespół z fir-
mą 3M zrealizowała projekt SixSigma.

Co to jest Six Sigma? Six Sigma to:
1. Filozofia Zarządzania Biznesem
Filozofia zarządzania nakierowna na doskonalenie wydolności procesów, oparta o jed-
nolity system pomiaru jakości tych procesów. W tej filozofii JAKOŚĆ jest jednym 
z podstawowych parametrów zarządczych.
2. Miara Jakości
Six Sigma to systematyczna droga zmierzająca do redukcji kosztów złej jakości poprzez 
ciągłą poprawę wydolności procesów.
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Podstawą Six Sigma są pomiary i statystyka nie zaś doświadczenie, wiara i przekonania.
3. Proces Ciągłego Usprawniania
Six Sigma jest procesem niekończącego się usprawniania opartego na przesłankach 
wynikających z analizy krytycznych zagadnień i kosztów, które zmuszają do nieustanne-
go poprawiania i usprawniania procesów wewnątrz firmy/organizacji.
4. Katalizator Zmian w Kulturze Pracy
Aby zapewnić sukces, Six Sigma wymaga radykalnych zmian w kulturze pracy, które 
aktywnie inicjować będą Liderzy, wybrane spośród Pracowników osoby odpowiedzial-
ne za wdrożenie i realizację nowej metody zarządzania.

Najprościej... Six Sigma jest podobna do innych metod poprawy jakości, z tą różnicą, że:
koncentruje się na kliencie, strategii, procesach i ludziach,
nastawiona jest na duży, mierzalny efekt,
wdraża na dużą skalę narzędzia statystyczne oraz kontrolę jakości.

„Aby sprostać ciągle rosnącym wymogom Użytkowników oraz jak najlepiej reali-
zować wyznaczone regulaminem zadania spoczywające na Bibliotece Głównej należy 
podnieść wskaźnik wypożyczeń i zwrotów zbiorów z wykorzystaniem urządzeń do sa-
moobsługi.” – to główne założenie naszego projektu Six Sigma.

Praca rozpoczęła się 17 listopada 2005, w tym dniu po raz pierwszy spotkał się Ze-
spół Six Sigma. Zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia projektu oraz narzę-
dzia, jakie będą stosowane podczas realizacji tego projektu. Nasze główne cele to:

zmiana wskaźnika udostępnień w samoobsłudze z 40% na 70% (cel doskonały – 
90%),
„pozyskanie” dodatkowego czasu pracy w dziale udostępniania 12 godzin/tydzień 
(cel doskonały – 20),
5 krytycznych zgłoszeń/miesiąc – uwagi użytkowników dot. procesu udostępniania 
(cel doskonały – 0),
zachowanie poziomu obsługi udostępniania, całkowitej ilości udostępnień na użyt-
kownika.

Pamiętajmy, że zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy ludzie się zmieniają. W tym mo-
mencie musieliśmy stawić czoła problemom, jakie zwykle pojawiają się u ludzi w czasie 
zmiany. Należało zatem poradzić sobie z oporem przeciwko zmianie, zbudować zdolność 
do zmiany przez akceptację jej przeprowadzenia i zaplanowania. O skuteczności Lide-
rów projektu i efektywności pracy Zespołu niech świadczą pierwsze rezultaty projektu: 
wzrost wskaźnika udostępniania w samoobsłudze do średnio 52,68%, jeszcze w okresie 
prac/kolejnych spotkań Zespołu. 

„Jest to straszne uczucie, kiedy próbując przewodzić innym, oglądasz się za siebie 
i nikogo nie widzisz” – Franklin Delano Roosevelt.

Podczas ostatniego spotkania Zespołu w pełnym składzie, 1 grudnia 2005, przepro-
wadzono analizę zagrożeń i skutków (FMEA) oraz opracowano plan kontrolny projek-
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tu. Pamiętajmy, że ludzie zaakceptują jedynie ograniczoną zmianę, dlatego aby uzyskać 
efekt należy wdrażać ją stopniowo. Ułatwić zrozumienie powiązań pomiędzy systemami 
(praca – ludzie), strukturami (organizacja – decyzje i informacje) i planowaną zmianą 
oraz wybrać właściwy sposób jej dokonania. Podstawowe zagrożenie to nawyki, bez 
presji ludzie powrócą do starych nawyków. Efekty projektu mierzymy od początku roku 
2006. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że wskaźnik udostępnień w okresie styczeń-maj 
wyniósł średnio 79,23%, osiągając maksymalnie nawet 85,77%. Dlaczego? Już na etapie 
pracy nad projektem udało się stworzyć pozytywne zaangażowanie i kreatywność Zespo-
łu wynikiem czego wprowadzanie zmian stało się praktycznie formalnością. Należy pod-
kreślić, że jeszcze nie wszystkie pomysły poprawy procesu zostały wdrożone ze względu 
na zasady wcześniej opisane.

Bibliotekarz XXI wieku to bibliotekarz-nauczyciel, jak trafnie określiła to koleżanka 
Mirosława Majewska i wraz z koleżanką Marzeną Kowalczuk, odwołując się do trwa-
jącej rewolucji techniczno-technologicznej, nakreślają obraz biblioteki i bibliotekarza 
oraz wskazują kierunki, w których powinien on podążać [5,6]. Aby realizować te cele/
założenia/wizje nieodzownym jest korzystanie z takich urządzeń jak SelfCheck’i. Zalety 
maszyny nad człowiekiem w pewnych procesach, tutaj w etapach procesu udostępniania, 
są bezdyskusyjne. Maszyna jest dyspozycyjna 24 godziny na dobę, nie ma „przerw na 
kawę”, nie choruje i nie miewa złych humorów. Łatwość obsługi nie peszy użytkowni-
ków a daje satysfakcję swobody i szybkiej obsługi. Bibliotekarz „zaoszczędzony” czas 
może efektywnie przeznaczyć Użytkownikowi. Tutaj musieliśmy szybko ułatwić mu to 
działanie. Jednymi z punktów planu poprawy, a tym samym osiągnięcia celu procesu 
i wdrożenia odpowiednich zmian, zostały wytypowane integracja Zespołu i szkolenie 
typu „Bibliotekarz – Użytkownik”. W marcu 2006, w pięknej zimowej scenerii kiele-
ckich lasów odbyło się szkolenie i integracja. Był to jeden z etapów zmiany systemu 
i struktury.

Szkolenie przeznaczone było dla osób, które realizują zadania związane ze współ-
pracą zarówno w zespole, jak i z klientem. Obejmowało teorię komunikowania się oraz 
techniki efektywnej komunikacji. Przeprowadzono praktyczne warsztaty dające możli-
wość zidentyfikowania własnych barier w zakresie ekspresji i umiejętności słuchania 
oraz dostarczające praktycznych rozwiązań ułatwiających komunikowanie się w środo-
wisku pracy. Uczestnicy uczyli się m.in., w jaki sposób rozpoznawać potrzeby klientów 
i współpracowników oraz podwładnych, dobrze ich rozumieć oraz jak formułować ko-
munikaty, aby być wysłuchanym i dobrze zrozumianym. Szkolenie wprowadziło pojęcie 
analizy transakcyjnej jako użytecznego narzędzia ułatwiającego zrozumienie procesu 
komunikacji oraz jego potencjalnych zakłóceń, a także zagadnienie asertywności jako 
postawy sprzyjającej efektywnemu komunikowaniu się w sytuacjach wzbudzających ne-
gatywne emocje.

Program integracji poza podstawowym celem łączył w sobie elementy zabawy, hu-
moru i był dyskretną formą wynagrodzenia za zaangażowanie oraz zachętą do pełnego 
energii przyszłego działania. Zakończony wspólną biesiadą, ale wcześniej było zimowe 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i jak na zimę przystało kulig przez leśne drogi, ale… 
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nie tradycyjny tylko ciągniony przez czterokołowce (quady). Przeżycie niezapomniane 
i ekstremalne jak dla „tradycyjnego” bibliotekarza. Dlaczego nie? Mamy w końcu XXI 
wiek :)

„Przywództwo polega na zachęcaniu ludzi w podążaniu za Tobą do miejsc, do któ-
rych nigdy by sami nie poszli” – Joel Barker.
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Six Sigma methodologies as a quality assurance  
and loan process improvement in the Main Library  

of Kielce University of Technology

The authors presented results of Six Sigma project, used to analyze of self-service loan 
process in the Main Library of Kielce University of Technology.
The main targets of loan process optimization was to achieve a workflow efficiency, ef-
ficient use of library staff – personal management, sufficient return on investment and 
maintain high level of service.
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Rola bibliotek akademickich  
w zakresie tworzenia i rozpowszechnienia informacji  

o dorobku naukowym uczelni

Jednym z najważniejszych zadań współczesnych bibliotek akademickich jest groma-
dzenie i udostępnianie informacji o dorobku naukowym pracowników własnej uczel-
ni. Ważne jest tu wypracowanie zasad współpracy biblioteki z macierzystą uczelnią 
w dziedzinie dokumentowania i rozpowszechniania wyników badań naukowych, a także 
właściwa klasyfikacja i dbałość o prawidłowy opis bibliograficzny prac. Przykładem 
są rozwiązania organizacyjne systemu informacji o dorobku naukowym w Bibliotece 
Politechniki Wrocławskiej oparte na zarządzeniach władz Uczelni i uznające za jedyne 
i wyłączne źródło danych o dorobku pracowników bazę tworzoną w Bibliotece. Przyszłe 
zadania bibliotek uczelnianych powinny zmierzać zatem w kierunku integracji swoich 
usług z potrzebami uczelni, współpracy z innymi bibliotekami w kraju w celu rozwoju 
systemu informacji o dorobku naukowym polskich uczelni i jego upowszechniania na 
świecie. Taki system będzie służyć wspomaganiu badań naukowych oraz wspieraniu 
dydaktyki na uczelniach. Będzie także źródłem prawidłowo wykonywanych analiz cy-
towań oraz innych zestawień ilościowych i jakościowych niezbędnych do prawidłowej 
oceny nie tylko pracowników, ale i samych uczelni. W bibliotekach powinna nastąpić 
integracja bibliograficznych baz dorobku naukowego ze źródłami pełnotekstowymi, 
katalogami OPAC, repozytoriami prac naukowych i dydaktycznych udostępnianymi 
w Internecie. Tak zorganizowany system będzie ważnym ogniwem komunikacji i wy-
miany myśli naukowej, a także utrwali rolę bibliotek, jako ośrodków udostępniających 
i zarządzających informacją naukową. 

Wstęp
Współczesne biblioteki akademickie aktywnie uczestniczą w tworzeniu informacji 

i organizowaniu dostępu do zasobów elektronicznych – katalogów on-line, baz danych, 
serwisów własnych i innych bibliotek. Mają spore osiągnięcia w edukacji użytkowni-
ków, działalności promocyjnej i marketingowej, digitalizują zbiory, negocjują umowy, 
testują nowe rozwiązania zapewniające coraz szybszy i wygodniejszy dostęp do baz da-
nych i usług.

Głównym celem tej działalności jest udostępnianie informacji o literaturze naukowej, 
wspomaganie procesu dydaktycznego i badań naukowych prowadzonych na uczelniach.
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Wraz z postępem w nauce rośnie liczba wytwarzanych materiałów naukowych 
– publikacji, prac niepublikowanych, raportów z badań, projektów, zgłoszeń patento-
wych, które są tworzone na uczelniach. Ich rejestrowanie i odpowiednie opracowanie 
powinno odbywać się w bibliotekach, które z racji pełnionych funkcji i przygotowania 
fachowego są predysponowane do gromadzenia, opracowania i przetwarzania tych da-
nych. Dokumentowanie dorobku uczelni powinno być zorganizowane w postaci systemu 
tworzonego przez wszystkie jednostki organizacyjne uczelni, z biblioteką jako głównym 
koordynatorem prac. Aby system informacji o dorobku spełnił swoje zadanie, a dane 
w nim zawarte mogły być podstawą do analiz ilościowych i jakościowych uznawanych 
przez uczelnię i odpowiednie ministerstwo, musi spełniać kryterium kompletności i ja-
kości zawartych w nim informacji. Kompletność i odpowiednią jakość danych można 
uzyskać tylko na drodze rozwiązań organizacyjnych i porozumień zawartych pomiędzy 
uczelnią i biblioteką, które powinny dotyczyć procedury zgłaszania danych przez auto-
rów, stosowania jednolitych zasad kwalifikacji prac oraz respektowania przez władze 
uczelni tylko danych, których podstawą jest baza tworzona w bibliotece. Za prawidłowe 
funkcjonowanie takiego systemu w równej mierze powinna być odpowiedzialna biblio-
teka, jak i uczelnia, która wspiera działanie systemu, wydając odpowiednie zarządzenia 
i egzekwując ich stosowanie. Zadaniem obydwu jednostek jest ścisła współpraca w celu 
wypracowania odpowiednich rozwiązań: 

organizacyjnych – regulujących zasady pozyskiwania informacji,
merytorycznych – właściwej klasyfikacji prac,
informatycznych – związanych z wyborem i eksploatacją systemu komputerowego 
oraz oprogramowania bazy, w której gromadzone są dane,
informacyjnych – mających za zadanie upowszechnianie dorobku naukowego i opra-
cowywanie różnego rodzaju analiz, zestawień bibliograficznych i statystycznych.

Zadania organizacyjne
System ustaleń pomiędzy uczelnią i biblioteką powinien być określony w postaci 

zarządzeń i dotyczyć sposobu pozyskiwania danych od autorów na zasadzie obowiąz-
kowego dokumentowania prac pracowników (w czasie okresu zatrudnienia na tej 
uczelni) oraz uznawania przez władze tylko prac zdokumentowanych w bibliote-
ce. Odpowiednie przepisy powinny także regulować, które rodzaje prac są rejestrowane 
w systemie, a także określać zasady ich klasyfikacji.

Funkcjonowanie systemu dokumentowania powinna zapewnić właściwa organizacja 
pracy w bibliotece i jednostkach organizacyjnych uczelni (wyznaczony dział, pracowni-
cy, sprzęt) oraz ustalenie zasad przepływu informacji (danych) pomiędzy pracownikami 
naukowymi a pracownikami biblioteki prowadzącymi dokumentację. Ważna jest rów-
nież współpraca z działem osobowym uczelni w celu otrzymywania aktualnych danych 
nt. osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych i podlegających ocenie oraz infor-
macji o zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni, nazwach jednostek organizacyj-
nych itp.
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Zadania merytoryczne
Biblioteka powinna prowadzić działalność dokumentacyjną na podstawie ustaleń 

określających zasady przyjmowania i kwalifikacji prac rejestrowanych w systemie, za-
pewniając jednolitość stosowania tych zasad, takich jak m.in.: 

dokumentowanie publikacji i prac niepublikowanych na podstawie oryginałów 
przedstawionych przez autorów,
uznanie dorobku na wszelkiego typu nośnikach elektronicznych, spełniających wy-
mogi publikacji (czasopisma elektroniczne posiadające nr ISSN, książki elektronicz-
ne, materiały konferencyjne posiadające nr ISBN),
określenie typów i rodzajów prac podlegających obowiązkowi rejestracji,
opracowanie zasad liczenia prac wieloautorskich do dorobku jednostek organizacyj-
nych, w których zatrudnieni są autorzy.

Ważne jest również ustalenie zasad współpracy z władzami uczelni w sprawie roz-
strzygania spraw spornych, które powstają w wyniku innych oczekiwań pracowników 
naukowych niż decyzje bibliotekarzy dokumentujących prace. Zadaniem biblioteki jest 
też dbałość o prawidłowy opis bibliograficzny dokumentowanych prac zgodny z aktual-
nymi normami oraz śledzenie prac normalizacyjnych dotyczących opisu bibliograficzne-
go i zagadnień z nim związanych. 

Zadania informatyczne
Jedną z najważniejszych decyzji, które podejmuje biblioteka, jest wybór odpowied-

niego systemu komputerowego do obsługi bazy dorobku naukowego. System ten powi-
nien umożliwić instalację na wielu platformach sprzętowych i programowych, zapew-
nić stabilność funkcjonowania, stałą aktualizację bazy oraz możliwość udostępnienia 
i wyszukiwania informacji w trybie on-line. Interfejs wyszukiwawczy bazy powinien 
zapewnić zadawanie zapytań prostych i złożonych przy użyciu operatorów boolowskich 
z zastosowaniem różnych kryteriów: nazwiska autora, jednostki organizacyjnej, rodzaju 
pracy i jej zasięgu w przedziale różnych lat. W bazie dorobku naukowego ważne jest 
uwzględnienie zarówno specyfiki uczelni (podziału na jednostki organizacyjne – aktual-
ne i dawne), jak i odpowiednich narzędzi, np.: do samodzielnego sporządzania wykazów 
bibliograficznych wprost ze strony internetowej czy wypełnienia formularza zgłoszenia 
publikacji przez autora. Ważne jest również stosowanie właściwego formatu przecho-
wywania danych, który zapewni wymienność z innymi bazami eksploatowanymi w bi-
bliotece lub w przyszłości z innymi systemami. Zadaniem biblioteki jest zapewnienie 
obsługi informatycznej potrzebnej do utrzymania bazy i sprzętu wykorzystywanego do 
jej obsługi.

Zadania informacyjne
W efekcie współpracy biblioteki i uczelni w zakresie dokumentowania prac tworzo-

na jest baza danych, która stanowi cenne źródło informacji. Biblioteka może udostępnić 
bazę w Internecie, opracowywać wydawnictwa dla władz uczelni, np. raporty i anali-
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zy oraz realizować usługi na zamówienia indywidualne oraz jednostek organizacyjnych 
w postaci zestawień bibliograficznych, statystycznych i bibliometrycznych.

Uregulowania uczelni i fachowe opracowanie danych przez bibliotekę powinny być 
podstawą do stworzenia sprawnie funkcjonującego sytemu informacji o dorobku nauko-
wym, który może być wszechstronnie wykorzystany przede wszystkim przez kadrę kie-
rowniczą szkoły wyższej do oceny: całej uczelni, wewnętrznej – jednostek, okresowej 
– nauczycieli akademickich oraz personalnej – osób ubiegających się o habilitację, profe-
surę lub awans zawodowy. Z bazy mogą korzystać użytkownicy indywidualni (zwłaszcza 
autorzy prac), a także inni zainteresowani uzyskaniem informacji o wynikach badań. Baza 
dorobku naukowego może być też elementem promocji uczelni w kraju i na świecie, tym 
bardziej że w ostatnim czasie wzrasta liczba prac publikowanych w języku angielskim 
w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Baza może być też pole-
cana studentom uczelni przy poszukiwaniu literatury na temat, stanowi zatem cenne uzu-
pełnienie oferty drogich, anglojęzycznych baz danych kupowanych przez bibliotekę.

System dokumentacji dorobku naukowego  
w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej jako pierwsza w Polsce za-
stosowała komputerowy system rejestracji i informacji o dorobku naukowym swoich 
pracowników. System tworzenia i aktualizacji bazy został uruchomiony w 1972 roku 
pod nazwą SINT-D i był jednym z pierwszych systemów komputerowych opracowa-
nych przez Bibliotekę Główną. Na potrzeby systemu został utworzony Oddział Doku-
mentacji, który czuwał nad tworzeniem i aktualizacją bazy. Przez wszystkie lata – do 
chwili obecnej – system był stale rozwijany i dostosowywany do potrzeb odbiorców. 
Obecnie jego podstawą jest baza występująca od 1992 r. pod akronimem DONA (DO-
robek NAukowy). Zawiera dane o publikacjach od 1945 roku, a o pracach niepubliko-
wanych od roku 1969. Od 1985 roku w systemie gromadzone są również dane o dorob-
ku naukowym powstałym poza zatrudnieniem w Politechnice Wrocławskiej i o pracach 
popularno-naukowych i dydaktycznych. Podstawowym celem postawionym przed sy-
stemem w fazie projektowania było wspomaganie zarządzania badaniami naukowymi, 
czyli dostarczanie władzom Uczelni wszelkich danych potrzebnych do analizy dorobku 
naukowego tworzonego przez jej pracowników.1 Od 1996 r. baza DONA została udo-
stępniona on-line pracownikom uczelni na platformie sieci Novell, a na stronie inter-
netowej Biblioteki można z niej korzystać od 2002 r. pod adresem: http://www.bg.pwr.
wroc.pl/KATA. W związku z wdrożeniem w Bibliotece Głównej PWr Zintegrowanego 
Systemu Bibliotecznego ALEPH, w 2005 r. podjęto decyzję o przeniesieniu bazy DONA 
na serwer systemu ALEPH i o zmianie formatu bibliograficznego danych z APINMARC 
na MARC21. Przeniesienie było konieczne, ponieważ system DONA wraz z systemem 
1 D. Głazek: Wspomaganie badań i dydaktyki w Politechnice Wrocławskiej przez wydawnictwa systemu 

DONA. W: Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce – po-
tencjał, możliwości, potrzeby: materiały z konferencji naukowej, Bydgoszcz-Klonowo, 15-17.V.2002. 
Bydgoszcz 2002, s. 80
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APIN udostępniającym bazę w Internecie są już przestarzałe, zbyt zawodne i nie spełnia-
ją wszystkich aktualnych wymagań.2

Od początku swojego funkcjonowania do najważniejszych zadań systemu dokumen-
tacji na Politechnice Wrocławskiej należało:

gromadzenie danych o dorobku naukowym pracowników PWr,
edycja wydawnictw informacyjnych,
rozpowszechnianie zgromadzonych informacji.

Gromadzenie danych odbywa się na podstawie zarządzeń JM Rektora. Pierwsze za-
rządzenie w tej sprawie zostało wydane w 1969 r.,3 a najnowsze obowiązuje od 1 stycz-
nia 2005 r. i szczegółowo reguluje zasady dokumentowania dorobku naukowego, m.in. 
tryb zgłaszania, rodzaje prac, które podlegają rejestrowaniu oraz zasady ich kwalifikacji.4 
Zarządzenie nakłada na pracowników naukowych Uczelni obowiązek dokumentowania 
i dostarczania prac do biblioteki w miejscu zatrudnienia, tzn. w instytutach lub na wy-
działach. Dokumentowane są wszystkie publikacje i prace niepublikowane na podstawie 
oryginałów przedstawionych przez autorów i wykonane w okresie zatrudnienia pracownika 
na Uczelni. W osobnym zbiorze „inne” są rejestrowane publikacje naukowe powstałe przed 
okresem zatrudnienia na PWr i które posiadają afiliację inną niż Politechnika Wrocławska. 
W Zarządzeniu określony jest także tryb rozstrzygania wątpliwości, które występują przy 
rejestrowaniu dorobku, gdzie odpowiednimi instancjami wydającymi opinię w tych spra-
wach są dziekani oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. 

Opisy bibliograficzne są tworzone w bibliotekach wydziałów, instytutów, katedr – 
w miejscu pracy autora, po zgłoszeniu przez niego faktu zakończenia pracy. Pracownik 
biblioteki tworzy opis dokumentu w postaci elektronicznej, który po weryfikacji w Od-
dziale Dokumentacji Biblioteki Głównej, służy do aktualizacji bazy DONA. Opis doku-
mentu tworzony jest zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i zawiera: opis biblio-
graficzny, swobodne słowa kluczowe oraz, dla niektórych prac, streszczenie autorskie. 
Opis bibliograficzny tworzony jest wyłącznie z autopsji, jedynie wyjątkowo dopuszcza 
się sporządzenie go na podstawie odbitki. Dokumentami źródłowymi są: książki, artyku-
ły, utwory z wydawnictw zwartych, referaty i komunikaty konferencyjne, recenzje, prace 
architektoniczne i urbanistyczne,5 patenty, wzory użytkowe oraz raporty z badań (oprócz 
poufnych i tajnych). Zakres tematyczny bazy odpowiada dziedzinom objętym zakresem 
badań prowadzonych na Uczelni. Obecnie baza zawiera ok. 140 tys. rekordów i rocznie 
zwiększa się od 3 tys. do 5 tys. rekordów. 
2 D. Kołcio, B. Radecka, I. Statkiewicz: Komputerowy zintegrowany system biblioteczny ALEPH. Interfejs 

wyszukiwawczy WWW dedykowany dla bazy Dorobek Naukowy Pracowników Politechniki Wrocławskiej 
DONA, Raporty Bibl. Gł. OINT Politech. Wroc. 2005, Ser. SPR nr 269, s. 3

3 Szczegółowe zasady planowania i sprawozdawczości z prowadzonych badań naukowych. W: Zarządzenia 
i wytyczne. Organizacja działalności instytutu uczelnianego. Wrocław: Politech. Wroc., 1969, s. 53-54

4 Zarządzenie Wewnętrzne 1/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dokumentowania i rozpowszech-
niania wyników badań naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej [online] [dostęp 30.05.2006]. 
Dostępne w Internecie: http://www.bg.pwr.wroc.pl/OBIB/Oddz_Dokum/Zarzadz_2005.htm 

5 Dotyczy prac architektonicznych i urbanistycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach, o któ-
rych informacja została opublikowana w fachowych czasopismach i opublikowanych katalogach wystaw
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System DONA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej Uczel-
ni. Ponadto mogą z niego korzystać użytkownicy indywidualni (zwłaszcza autorzy reje-
strowanych prac), a także inni zainteresowani uzyskaniem informacji o wynikach badań 
naukowych. Rozwiązania organizacyjne w postaci określenia obowiązku i trybu zgłasza-
nia prac, zorganizowanie współpracy wszystkich jednostek Uczelni oraz egzekwowanie 
zarządzeń, zapewniło kompletność i właściwą jakość bazy. Zgromadzone w niej dane 
są jedynym źródłem informacji o dorobku naukowym pracowników zatrudnionych na 
Politechnice Wrocławskiej, podstawą ich oceny i opracowań różnego rodzaju rankingów, 
zestawień statystycznych i bibliometrycznych. Użytkownikami bazy są także studenci 
poszukujący literatury do prac dyplomowych, a nawet uczniowie szkół średnich, zwłasz-
cza o profilu technicznym lub informatycznym. Baza umożliwia wyszukiwanie w całym 
tekście opisu według słów kluczowych lub poszczególnych pól (np. autor/promotor, ty-
tuł, nazwa serii, tytuł czasopisma, miejsce wydania i wydawca, klasyfikacja przedmio-
towa APIN, nazwa i miejsce konferencji). Niestety nie zawsze wyszukane materiały są 
dostępne w bibliotece, zwłaszcza materiały konferencyjne lub niepublikowane referaty, 
z których można skorzystać tylko za zgodą autora.

Za funkcjonowanie systemu DONA odpowiedzialny jest – wspomniany już wcześ-
niej – Oddział Dokumentacji Biblioteki Głównej, którego zadaniem jest czuwanie nad 
całością prac związanych z napełnianiem bazy, jej korektą, aktualizacją, podejmowaniem 
decyzji w sprawie kwalifikacji prac (po ewentualnym uzgodnieniu z dziekanami i właści-
wym prorektorem w sytuacjach wątpliwych). Jednym z najważniejszych zadań Oddziału 
jest realizacja różnego typu usług na podstawie systemu DONA, np.:

edycja wydawnictw informacyjnych:
Analiza dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej, rocznik, do 
tej pory – od 1973 r., ukazały się 33 edycje tego wydawnictwa;
Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Wrocławskiej, rocznik, do tej 
pory – od 1969 r. ukazało się 37 edycji tego wydawnictwa; 

przygotowanie zestawień statystycznych: 
wykazów prac autorów i jednostek organizacyjnych uczelni w dowolnym wyborze 
i układzie (wg różnorodnych kryteriów, np. autora, jednostki organizacyjnej, roku 
opublikowania, rodzaju pracy); 
wykazów prac wykonanych w określonych kierunkach badań i tematach badaw-
czych;
zestawień statystycznych potrzebnych do ankiet oceniających pracowników i po-
szczególne jednostki uczelni; 

Wszystkie rodzaje wykazów mogą być przygotowane zarówno w postaci drukowa-
nej i sygnowane pieczątką Oddziału, jak i w postaci elektronicznej. System umożliwia 
także samodzielne generowanie wykazu dorobku naukowego wprost ze strony interneto-
wej bazy i przesłanie wyników na podany adres poczty elektronicznej.

Do ważnych zadań Oddziału Dokumentacji należy też współpraca z Ośrodkiem 
Przetwarzania Informacji w Warszawie w zakresie aktualizacji systemu SYNABA (za-
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kończonych prac naukowo-badawczych). Oddział przekazuje także informacje o dok-
toratach obronionych na Politechnice Wrocławskiej do bazy Dissertation and Theses, 
która rejestruje dane o pracach doktorskich i magisterskich z ponad 1 000 uczelni, głów-
nie USA, Kanady i Australii. Politechnika Wrocławska jest jedyną uczelnią w Polsce 
regularnie przesyłającą do tej bazy informacje o doktoratach w postaci opisu bibliogra-
ficznego i streszczenia autorskiego. Obecnie w bazie Dissertations and Theses jest ok. 
1000 opisów prac, które zostały obronione na Uczelni. 

Oddział prowadzi też działalność instruktażową w zakresie tworzenia opisu biblio-
graficznego dokumentowanych prac naukowych. Wobec dużej liczby osób współtwo-
rzących bazę – pracowników Oddziału Dokumentacji, sieci bibliotecznej i pracowników 
Uczelni, którzy w zakresie obowiązków mają dokumentowanie, niezbędne okazało się 
opracowanie Instrukcji6 szczegółowo omawiającej sposób rejestrowania danych oraz 
sporządzania opisu bibliograficznego zgodnego z odpowiednimi normami i wymogami 
systemu komputerowego. Na przestrzeni lat powstało już kilka wersji Instrukcji, aktuali-
zowanej i uzupełnianej zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami, aktami prawnymi czy 
zmianami w obrębie uczelni (np. zmiany jej struktury). Oddział Dokumentacji nadzoruje 
prawidłowość opisu bibliograficznego w rekordach tworzonych przez zespół pracowni-
ków i udziela wszelkich konsultacji w tym zakresie.

Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności dokumentacyjnej wielokrotnie 
były tematem wykładów i ćwiczeń na kursach ogólnopolskich, a także szkoleniach i sta-
żach organizowanych w Bibliotece Głównej i OINT. 

Kolejnym, ważnym źródłem informacji o dorobku naukowym pracowników Uczelni 
są analizy cytowań. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej posiada największe w kraju 
doświadczenie w ich przygotowywaniu. Wykonuje je od 1971 roku Oddział Informacji 
Naukowej na podstawie Science Citation Index. Do przygotowania prawidłowych analiz 
niezbędna jest kompletna bibliografia pracowników Uczelni, co zapewnia baza DONA. 
Praca związana z przygotowaniem analiz cytowań to wyselekcjonowanie danych na pod-
stawie bazy SCI i przesłanie osobom zainteresowanym zestawień bibliograficznych (prac 
cytowanych i cytujących) oraz danych liczbowych – władzom Uczelni (dziekanom, dy-
rektorom instytutów, wydziałów, członkom Senatu). Zebrany materiał można wykorzy-
stać do różnego rodzaju analiz porównawczych, np. najbardziej cytowanych pracowni-
ków czy jednostek organizacyjnych Uczelni. Od 2003 r., corocznie wydawany jest raport 
Analiza cytowań prac pracowników Politechniki Wrocławskiej, który zawiera informacje 
o liczbie cytowań uzyskanych przez pracowników Politechniki w postaci tabel i wykre-
sów, o rodzaju cytowanych materiałów źródłowych, z podaniem IF w przypadku czaso-
pism oraz o najbardziej cytowanych pracach i pracownikach PWr w danym roku obję-
tym analizą. Raporty: Analiza cytowań… wraz z wspomnianą wyżej Analizą dorobku… 
stanowią podstawowe źródło informacji dla władz Uczelni i są corocznie omawiane na 
Senacie poświęconym ocenie dorobku naukowego pracowników.

6 D. Głazek (oprac.): Dokumentowanie zakończonych prac naukowych w Politechnice Wrocławskiej: [Sy-
stem] DONA. Instrukcja, Wrocław 1995, s. 69
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System dokumentacji dorobku naukowego w Polsce
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił zdecydowany rozwój działalności dokumenta-

cyjnej bibliotek w Polsce. Przegląd stron WWW, na których udostępniane są bazy da-
nych dorobku naukowego pokazuje, że są to zwłaszcza uczelnie o profilu technicznym, 
medycznym, ekonomicznym i rolniczym.7 Większość z tych baz została uruchomiona 
pod koniec lat 90. i niestety nie zawiera kompletnych danych ze względu na brak porozu-
mień pomiędzy bibliotekami i uczelniami w sprawie obowiązkowego zgłaszania infor-
7 E. Bąkowska (oprac.): Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce dostępne online. 

OIN BJ [online] [dostęp 27.05.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/var/biblprac.htm 
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macji o zakończonych pracach naukowych. Nawet jeżeli, dzięki staraniom bibliotek, na 
uczelniach zostały wydane odpowiednie zarządzenia, to nie są respektowane, tzn. dane 
z bazy bibliotek nie są podstawą rozliczeń i oceny pracowników. Brak sprawnie działa-
jącego systemu, którego podstawą powinny być jasno określone i przestrzegane zasady 
pozyskiwania danych, zmusza osoby zajmujące się dokumentowaniem do samodzielne-
go zdobywania informacji bibliograficznych poprzez analizę wydawnictw kupowanych 
przez bibliotekę, a nawet do śledzenia baz abstraktowych w poszukiwaniu publikacji 
autorstwa pracowników uczelni. Potrzebne dane pozyskiwane są też z odpowiednich 
działów nauki lub zgłaszane przez samych autorów poprzez formularz na stronie bazy. 
Wszystkie te działania nie zapewniają jednak kompletności bazy tworzonej w bibliote-
ce, a co za tym idzie, nie dostarczają władzom uczelni pełnych i wiarygodnych danych 
liczbowych. Bazy nie mogą też być źródłem informacji dla wszelkiego rodzaju analiz 
i porównań dorobku naukowego polskich uczelni. Starania bibliotek powinny zatem 
pójść w kierunku uświadomienia władzom uczelni znaczenia i możliwości wykorzysta-
nia tego typu baz dla wszelkich form sprawozdawczości i oceny uczelni, a także przeko-
nania pracowników, że konieczność zgłaszania informacji o zakończonych pracach nie 
jest przykrym obowiązkiem, ale niezbędnym czynnikiem w planowaniu i rejestrowaniu 
kariery naukowej, a także źródłem informacji i promocji polskiej nauki w kraju i na 
świecie.

Przyszłość systemu informacji o dorobku naukowym
Powszechne gromadzenie informacji o dorobku naukowym polskich uczelni, w po-

staci komputerowo udostępnianych baz danych, powinno stać się jedną z najważniej-
szych sfer działalności bibliotek naukowych. Starania bibliotek o stworzenie sprawnie 
działającego systemu, oprócz popularyzowania działalności naukowo-badawczej, nadają 
prestiż bibliotekom oraz włączają je w nurt tworzenia źródeł informacji niezbędnych do 
funkcjonowania nauki. Biblioteki powinny podjąć starania o uznanie tej działalności jako 
jednej z priorytetowych i zyskać przekonanie środowiska naukowego, że tylko system 
prowadzony w bibliotece spełnia wymagania pod względem opracowania bibliograficz-
nego, właściwej klasyfikacji prac i rozpowszechnienia informacji o dorobku. 

Polskie biblioteki powinny rozwinąć współpracę w celu ujednolicenia i rozwoju sy-
stemu informacji o dorobku naukowym – stosowania jednolitych kryteriów i zasad kwa-
lifikacji prac, opisów bibliograficznych (np. skrótów czasopism), kryteriów dotyczących 
zasięgu prac. Bibliograficzne bazy dorobku uczelni powinny być przekształcone w ogól-
nopolski zintegrowany system informacji z opracowanym jednolitym interfejsem wyszu-
kiwawczym, zapewniającym szybkie dotarcie do poszukiwanej pracy lub specjalności 
rozwijanej w danej uczelni, z możliwością określenia rodzaju publikacji i źródła, gdzie 
została opublikowana (czasopisma z Listy Filadelfijskiej, recenzowane wydawnictwa 
zwarte, monografie itp.). Połączenie baz dorobku uczelni jednego typu – politechnik, uni-
wersytetów, akademii medycznych, rolniczych, ekonomicznych – dawałoby pełny obraz 
polskiej nauki, a także stworzyłoby cenne źródło informacji, jakimi są dziedzinowe bazy 
danych: nauk technicznych, humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, rolniczych. 
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Powszechne udostępnienie w Internecie takich baz byłoby ważnym uzupełnieniem dro-
gich, zagranicznych baz danych, zastrzeżonych tylko dla użytkowników macierzystej 
uczelni. Kolejnym, ważnym kierunkiem rozwoju tych baz byłaby ich integracja z elek-
tronicznymi zasobami macierzystych bibliotek – kolekcją czasopism elektronicznych, 
katalogami OPAC, zasobami Internetu i stopniowe przekształcanie baz bibliograficznych 
w ogólnodostępne repozytoria pełnych tekstów naukowych publikowanych na zasadach 
Open Access. Taki system informacji o dorobku naukowym – tworzony i rozwijany przez 
biblioteki, będzie służyć upowszechnianiu i wspomaganiu badań naukowych, wspieraniu 
dydaktyki na uczelniach i poszerzy krąg zainteresowanych informacją o literaturze na-
ukowej. Będzie także źródłem prawidłowo wykonywanych analiz cytowań oraz innych 
zestawień ilościowych i jakościowych niezbędnych do prawidłowej oceny pracowników 
i uczelni.

Bazy danych dorobku naukowego mogą mieć jeszcze szersze wykorzystanie. 
Z chwilą przystąpienia Polski do UE rośnie znaczenie różnych programów mających na 
celu prognozowanie i ocenę potencjału gospodarczego czy naukowego, np. Programu 
Foresight – „…rozumianego jako profesjonalne gromadzenie i przetwarzanie informa-
cji w celu budowania średnio- lub długookresowej wizji rozwojowej regionów i krajów, 
w zakresie najszerzej rozumianych technologii, a na jej podstawie podejmowanie dobrze 
uzasadnionych decyzji i mobilizowanie wszystkich partnerów społecznych do wspólnych 
działań”.8 W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego został obecnie uruchomiony 
Narodowy Program Foresight, którego celem jest:

określenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które 
w perspektywie wieloletniej wpłyną na przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno-go-
spodarczego, 
racjonalne wykorzystanie wyników badań w praktyce oraz stworzenia dla nich pre-
ferencji w przydziale środków budżetowych, 
wprowadzenie nowych grup społecznych do wspólnej dyskusji o przyszłości, 
przedstawienie znaczenia i osiągnięć badań naukowych dla rozwoju gospodarki oraz 
możliwości ich absorpcji przez gospodarkę, 
zbliżenie zasad polskiej polityki naukowej do nowoczesnych wymogów UE, 
zmiana orientacji polityki naukowej i innowacyjnej z gospodarki tradycyjnej na Go-
spodarkę Opartą na Wiedzy.

Rezultatem Narodowego Programu Foresight w Polsce powinno być ukierunkowa-
nie rozwoju badań i technologii na dziedziny gwarantujące dynamiczny rozwój gospo-
darczy w perspektywie średnio- i długookresowej oraz racjonalizacja nakładów realizo-
wanych ze środków publicznych.9 Takie opracowania będą miały podstawowe znaczenie 
8 J. Kaleta, M. Miller: Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR). Założenia, organizacja, formy 

pracy, finansowanie. W: Regionalna Strategia Rozwoju – wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska. 
Prace Naukowe. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki 2005 Seria Konferencje nr 1,  
s. 76

9  Narodowy Program Foresight [online] [dostęp 27.05.2006]. Dostępny w Internecie:  http://www.mnii.
gov.pl/mein/index.jsp?layout=2&page=text&place=Text01&news_id=339&news_cat_id=78 
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w pozyskiwaniu funduszy unijnych, planowaniu rozwoju, pozyskiwaniu partnerów do 
współpracy, a w efekcie, w inwestowanie w poszczególne gałęzie działalności, również 
tej naukowej. Najlepszym źródłem informacji w sferze nauki powinny być bazy dorob-
ku naukowego uczelni, na podstawie których będzie można określić rodzaje rozwija-
nych dyscyplin i specjalności naukowych polskich uczelni. Dane ilościowe i jakościo-
we uzyskane na podstawie baz dorobku mogą w dużej mierze dostarczać niezbędnych 
informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji w zakresie rozwoju gospodarki, 
usług czy handlu w mikro- i makroskali, mogą także decydować o wzroście nakładów 
finansowych na rozwój instytucji naukowo-badawczych. Analiza ilościowa i jakościowa 
publikacji poszczególnych uczelni pozwoli na ustalenie prawidłowości rządzących na-
uką, podniesie skuteczność jej prognozowania, wpłynie na doskonalenie mechanizmów 
oceny nauki i jej składników, a w efekcie umożliwi sprawniejsze prowadzenie polityki 
naukowej. Tworzenie i rozpowszechnianie informacji o dorobku pracowników nauki bę-
dzie ważnym ogniwem komunikacji i wymiany myśli naukowej. Uczestnictwo bibliotek 
w przygotowywaniu tych danych powinno utrwalić rolę bibliotek jako ośrodków udo-
stępniających i zarządzających informacją naukową i postawić je w roli nie tylko bier-
nego wykonawcy – rejestratora danych w bazie, ale także jako równorzędnego partnera 
w dyskusjach merytorycznych z władzami uczelni czy z twórcami opracowań dotyczą-
cych strategii rozwoju nauki. 
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Role of University Libraries in the Field  
of Creating and Disseminating Information  

about University Scientific Publications

One of the most important task of the contemporary university libraries is acquisition 
and dissemination information about scientific publications of the university staff sci-
entific publications. It is important to elaborate cooperation principles between library 
and the university in the field of cataloguing and disseminating scientific research results 
as well as care of a name, term, code, etc., under which a bibliographic record may be 
searched and identified. The example here are organizational solutions of information 
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system of scientific publications in the Main Library of Wroclaw University of Technology. 
These are based on directives of the University authorities and recognizing the database 
of university scientific publications creating in the Library as the only source of data. The 
future tasks of university libraries have to show the direction of integration of their serv-
ice and the university ones as well as the cooperation with other libraries in Poland to 
unify and develop the system of information of scientific publications. It will be a source 
of a proper done citation analysis and appraisal. The libraries should link bibliographic 
databases of scientific publications with full text sources, OPAC catalogues, repositories 
of scientific papers and other learning materials available on the Internet. Organized in 
this way system will be an important link of an exchange of thoughts and consolidation 
the role of libraries as the centers disseminating and managing scientific information.
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Elektroniczne bazy danych i ich miejsce w bibliotece 
XXI wieku na przykładzie systemu Athens

W referacie przedstawiono brytyjskie bazy danych online oferowane przez British Co-
uncil za pośrednictwem interfejsu Athens. Wyjaśniono w jaki sposób polscy użytkownicy 
mogą uzyskać do nich dostęp oraz omówiono zawartość poszczególnych baz i sposoby 
wyszukiwania informacji.

Wstęp
Współczesna biblioteka musi w centrum swych zainteresowań umieścić użytkow-

nika, który żyjąc w ciągłym pośpiechu, żąda natychmiastowego dostępu do poszuki-
wanych dokumentów. Internet przyzwyczaił go, że za pomocą kilku kliknięć myszką 
zdobywa wiedzę ze wszystkich dziedzin. Bibliotekarze nie mogą traktować Internetu jak 
konkurencji, ale muszą odnaleźć nowe możliwości, jakie on daje.

„Bibliotekarze mają dobre warunki do uczestnictwa w budowaniu struktury Inter-
netu. Wraz ze wzrostem ilości informacji dostępnej tą drogą zarządzanie nią nabierze 
decydującego znaczenia”.

Nie musimy obawiać o przyszłość biblioteki. „Biblioteka przetrwa jako obiektywny 
ośrodek oceny i dostarczania informacji. Rola bibliotekarza jako specjalisty oceniające-
go jakość zasobów informacji i udostępniającego je użytkownikowi, zostanie zachowa-
na, a może nawet zyska na znaczeniu w społeczeństwie informacyjnym”1.

Wirtualna biblioteka nie jest już odległym celem, ale zjawiskiem jak najbardziej real-
nym, który stawia przed bibliotekarzami nowe zadania. Obejmuje ona elektroniczne for-
my informacji, takie jak OPAC-i, elektroniczne książki i czasopisma oraz elektroniczne 
bazy danych online.

Te ostatnie przedstawione są w niniejszym artykule.

Baza danych to uporządkowany zbiór informacji z określonej dziedziny, przezna-
czony do wyszukiwania. Termin ten upowszechnił się wraz z rozwojem informatyki 
i obecnie oznacza zazwyczaj komputerową bazę danych. Ostatnio stosuje się zamiennie 
terminy baza danych i system informacyjny2.

1 Kocójowa M. (red.): Użytkownicy informacji elektronicznej, Kraków 2000, s. 48
2 Bojar B.: Słownik encyklopedyczny informacji i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 

2002, s. 27-28
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Powiązane tematycznie dane są grupowane w rekordy i zapamiętywane w plikach. 
Rekord odpowiada na ogół pewnemu konkretnemu opisywanemu obiektowi (osobie, 
rzeczy, pojęciu), pliki zaś grupują rekordy o podobnej strukturze. Programy baz danych, 
wyszukujące lub zmieniające dane, zawierają wiedzę o strukturze plików i rekordów. 
Struktura bazy danych zależy od celu jej stworzenia, czyli od rodzaju zastosowań, do 
których będzie używana3.

Dane przechowywane w bazie są trwałe, co nie oznacza, że nie ulegają zmianom. 
Operacje powodujące zmianę jej stanu noszą nazwę transakcji4.

Przez integralność bazy danych rozumie się wierne odzwierciedlenie przez nią przed-
miotu zainteresowań jej użytkowników.

Athens
British Council oferuje polskim użytkownikom dostęp do wybranych brytyjskich baz 

danych za pośrednictwem interfejsu Athens. Członkowie British Council w Warszawie 
i Krakowie oraz czytelnicy pięciu bibliotek brytyjskich (Gdańsk, Lublin, Poznań, Szcze-
cin i Wrocław) mają możliwość korzystania z zasobów elektronicznych British Council 
z domu lub z pracy przez stronę internetową MyAthens. Każdy użytkownik musi mieć 
własną nazwę użytkownika i hasło5.

Od nowego roku akademickiego taką możliwość zyskają także czytelnicy kolejnych 
trzech bibliotek brytyjskich (Katowice, Łódź i Toruń).

W ramach systemu Athens można zajrzeć do następujących baz danych: 
Baza danych Emerald
Computer Abstracts
Oxford English Dictionary
Encyclopaedia Britannica
Oxford Reference Online
Ashridge Virtual Learning Resource Centre
Economic and Social Data Service
Grove Art Online
Grove Music Online
Bazy danych Thomson Gale

Baza danych Emerald
Baza danych Emerald jest elektroniczną bazą danych online, zapewniającą dostęp do po-

nad 40 000 artykułów z ponad 100 czasopism na temat zarządzania (Emerald Fulltext) oraz 
niezależnych recenzji artykułów (Emerald Management Reviews). Obejmuje następujące 
dziedziny: zarządzanie, marketing, ekonomia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, 

3 Encyklopedia PWN [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://encyklopedia.pwn.
pl/6376_1.html 

4 WIEM Portal Wiedzy [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/ 
5 British Council Poland [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.britishcouncil.

org/pl/poland-e-resources.htm 
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edukacja oraz inżynieria. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: od studentów, 
poprzez profesjonalistów i pracowników naukowych. Użytkownicy mają dostęp do bazy ze 
swoich domowych komputerów, co niewątpliwie podnosi poziom jej atrakcyjności.

W bazie umieszczone są publikacje najlepszych specjalistów z poszczególnych dzie-
dzin, dlatego ich jakość jest bardzo wysoka. Pełne teksty artykułów są dostępne od roku 
1994, natomiast abstrakty od stycznia 1989 do grudnia 1993. Ponad 90% artykułów jest 
recenzowanych przez niezależnych specjalistów. 

Zapewniony jest szeroki wybór opcji wyszukiwania w zależności od potrzeb użytkownika.
Wśród najważniejszych czasopism w bazie pełnotekstowej zawarte są:
European Journal of Marketing
Personal Review
Library Management
The Electronic Library
Management Decision
Journal of Knowledge Management
Managing Service Quality
Strategy and Leadership

Wśród czasopism w bazie recenzji zawarte są:
Management Today
Harvard Business Review
Sloan Management Review
Human Resources
European Management Journal

Ponadto baza Emerald zapewnia linki (Library Link) do stron internetowych, poświę-
conych tematyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, aby umożliwić biblioteka-
rzom dostęp do najbardziej aktualnych publikacji z tych dziedzin i wymiany poglądów. 
Ta część bazy podzielona jest na trzy sekcje:

Rozwój i zarządzanie zbiorami bibliotecznymi (Library collection development and 
management)
Zarządzanie biblioteką i informacją naukową (Library management and information 
services)
Technologia w bibliotece (Library technology)

Każda z nich reprezentuje odrębny własny punkt widzenia na bieżące sprawy i aktu-
alnie poruszane tematy, związane z publikowanymi artykułami. Natomiast wcześniejsze 
artykuły są archiwizowane. Dodatkowo udostępniane są streszczenia informacji o war-
sztatach przeprowadzonych przez IFLA i wiadomości o nowinkach technicznych przy-
datnych w pracy zawodowej6.
6 British Council Poland [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.britishcouncil.

pl/librarynet/4%20promocyjne/materialy%20promocyjne.htm 
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Oxford English Dictionary
Jest to wirtualna wersja słownika Oxford English Dictionary dostępna w trybie on-

line. Stanowi nieocenione źródło informacji o znaczeniu, historii, wymowie ponad półStanowi nieocenione źródło informacji o znaczeniu, historii, wymowie ponad pół 
miliona słów używanych obecnie i w przeszłości. Słownik prezentuje użycie słów na 
przykładzie 2,5 miliona cytatów zaczerpniętych z wielu międzynarodowych źródeł.

Sposób wyszukiwania jest łatwy. Wystarczy wpisać słowo, którego znaczenie chce-
my poznać, następnie wcisnąć przycisk Find word. Otrzymamy wyjaśnienie poszuki-
wanego wyrazu. Powyżej tekstu zobaczymy pięć przycisków, pozwalających uzyskać 
dodatkowe informacje. Są to:

Wymowa (Pronunciation) podaje wymowę słów w transkrypcji IPA (International 
Phonetic Alphabet).
Ortografia (Spelling) podaje długą listę poprawnej pisowni danego wyrazu na prze-
strzeni dziejów, zarówno takie formy pisowni, które należą już do historii, jak i te 
używane współcześnie.
Etymologia (Etymology) podaje informacje o pochodzeniu każdego wyrazu.
Cytaty (Quotations) wymienione są tytuły dokumentów, zawierających cytowane 
wyrazy oraz daty ich wydania.
Wykresy chronologiczne (Date Chart) w obrazowy sposób ukazują umiejscowienie 
w czasie danego cytatu oraz oddają wrażenie okresu historycznego, w którym uży-
wano konkretnego wyrazu7.

Słownik Oxford English Dictionary oprócz wyszukiwania znaczenia wyrazów do-
starcza również materiały edukacyjne. Są to zestawy ćwiczeń dla uczniów, które zachęcą 
ich do korzystania ze słownika i ukażą bogactwo jego możliwości. Podzielono je w za-
leżności od wieku użytkowników i są dostępne dla uczniów już od 11 roku życia aż do 
poziomu uniwersyteckiego. Ponadto dostępne są też materiały dla nauczycieli, takie jak 
konspekty lekcji, quizy językowe, opowiadania oraz linki do stron internetowych, zwią-
zanych z nauką języka angielskiego8.

Encyklopedia Britannica
Jest to istniejące od 1768 roku, najbardziej obszerne źródło informacji na świe-

cie, w formie drukowanej obejmuje 32 tomy. Encyklopedia Britannica Online zawiera 
pełną wersję encyklopedii, a także dostęp do czterech innych źródeł encyklopedycz-
nych. Tekst encyklopedii przedstawiony jest w formie interaktywnej. Można tu znaleźć 
ponad 100 000 artykułów, 200 000 przydatnych linków, ilustracje, mapy i materiały 
dźwiękowe.

Przeglądanie informacji jest bardzo dogodne dzięki możliwości skorzystania z kilku 
różnych narzędzi wyszukiwawczych:

7 Oxford English Dictionary [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://dictionary.oed.
com/entrance.dtl 

8 Oxford English Dictionary [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://dictionary.oed.
com/learning/ 













SESJA POSTEROWA 373

Wyszukiwarka alfabetyczna (Alpha Browse) – hasła encyklopedyczne wyświetla-
ne są w tradycyjnym porządku alfabetycznym. Nie trzeba nawet znać pełnej nazwy 
tematu, który nas interesuje. Wystarczy wpisać trzy pierwsze litery, by ukazały się 
wszystkie hasła, zaczynające się od tych liter9.
Wyszukiwarka tematyczna (Subject Browse) – hasła rozmieszczone są w dziesięciu 
grupach tematycznych, takich jak Medycyna i zdrowie; Sport i rekreacja; Społeczeń-
stwo. W obrębie każdej grupy można znaleźć zarówno hasła encyklopedyczne, jak 
i obszerne artykuły z gazet i czasopism oraz linki do stron internetowych związanych 
z poszukiwanym tematem10.
Atlas świata (World Atlas) – mapy i artykuły poświęcone różnym krajom i narodom 
całego świata.
Oś chronologiczna (Timeslines) – wybrane zagadnienia z historii ludzkości są upo-
rządkowane w porządku chronologicznym. Należy zaznaczyć na osi okres historycz-
ny i dziedzinę, która nas interesuje. Ukaże się wtedy przegląd wydarzeń, mających 
miejsce w danym czasie.
Year In Review Browse – informacje o znaczących wydarzeniach i ludziach z mi-
nionych lat. Wewnątrz poszczególnych roczników artykuły pogrupowane są według 
dziedzin życia, których dotyczą. Obejmuje lata 1993 do 2004.
World Data – dane statystyczne dotyczące różnych krajów.
Cytaty (Notable Quotations) – cytaty można wyszukiwać według nazwisk autorów 
lub tematycznie.

Istnieje możliwość ogólnego wyszukiwania informacji. Wystarczy wpisać w ramce 
poszukiwane słowo. Gdy użytkownik nie ma pewności, jak je poprawnie napisać, może 
włączyć funkcję sprawdzenia pisowni. Ponadto można zastosować opcję ograniczenia 
wyszukiwania informacji do konkretnych źródeł takich jak Britannica Student Encyclo-
paedia czy Britannica Internet Guide. Jeśli prowadzone jest wyszukiwanie ogólne, w od-
dzielnych kolumnach zostaje pokazanych kilka różnych źródeł informacji:

Encyclopaedia Britannica – najbardziej autoratywne źródło informacji na świecie 
z ponad 73 000 artykułów.
Britannica Student Encyclopaedia – wersja przystosowana do potrzeb i możliwości 
uczniów i studentów.
Britannica Elementary Encyclopaedia – wersja uproszczona do potrzeb uczniów na 
poziomie szkoły podstawowej.
The Web`s Best Sites – linki do ponad 200 000 stron internetowych
Video and Media – dostęp do ponad 2000 filmów video
Magazines – wybór czasopism i dzienników pod kątem poszukiwanego przez użyt-
kownika tematu.

9 Encyclopaedia Britannica Online [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://search.
eb.com/eb/alpha 

10 Encyclopaedia Britannica Online [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie: http://search.
eb.com/eb/subject 
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Oxford Reference Online
Jest to zbiór ponad 100 źródeł informacji na wszystkie tematy. Można tu znaleźć 

słowniki i prace z dziedziny językoznawstwa oraz wiadomości m.in. na temat sztuki, 
architektury, biologii, informatyki, ekonomii, biznesu, historii, prawa, literatury, medy-
cyny, polityki, religii i filozofii. Oxford Reference Online gromadzi i udostępnia słowniki 
językowe, encyklopedie ogólne i przedmiotowe publikowane przez największych świa-
towych wydawców.

Trzon kolekcji stanowią słowniki i leksykony opublikowane przez Oxford University 
Press. Zbiory są w pełni zindeksowane, a baza danych tych publikacji umożliwia użyt-
kownikom niespotykany dostęp do pełnych źródeł informacji.

Zbiory są podzielone na sekcje: 
Słowniki dwujęzyczne (Bilingual Dictionaries)
Mapy i ilustracje (Maps & Illustrations)
Oś chronologiczna (Timelines)
Encyklopedia
Słowniki tematyczne (Subject Reference) podzielone na dziedziny

Wyszukując informację można zaznaczyć tytuł książki, z której chcemy skorzystać. 
Nie jest to konieczne. Wystarczy wpisać hasło, by otrzymać listę rezultatów poszukiwań 
z całej bazy danych11.

Ashridge Virtual Learning Resource Centre
Ashridge to jedna z wiodących na świecie szkół biznesowych. Baza danych Ashridge 

stanowi źródło materiałów specjalistycznych i wewnętrznych publikacji naukowych, za-
wierające również link do bazy danych z pełnymi tekstami artykułów z 200 najlepszych 
czasopism z dziedziny biznesu i zarządzania, także streszczenia i raporty z Ashridge 
Centre of Business and Society oraz podręczniki do programów komputerowych Micro-
soft Word, Excel i PowerPoint.

Baza danych Ashridge zapewnia uczącym się na odległość (distance learners) dostęp 
do niezbędnych źródeł informacji.

Materiały są pogrupowane według następujących kategorii: 
Przewodniki do nauczania (learning guides)
Recenzje książek (Book reviews)
Przewodniki po oprogramowaniach komputerowych (Software guides)
Recenzje oprogramowań komputerowych (Software reviews)
Czasopisma (Journals)
Kierunki ekonomiczne (Economic trends)
Recenzje video (Video Reviews)
Elektroniczne źródła informacji (E-resources)
Artykuły (Network aricles)

11 Oxford Reference Online [online]. Dostępny w Internecie:  http://www.oxfordreference.com/views.GLO-
BAL.html?&authstatuscode=202 































SESJA POSTEROWA 375

Streszczenia badań (Research summaries)
Linki do stron internetowych12

Economic and Social Data Service (ESDS)
Economic and Social Data Service zapewnia dostęp do bazy danych ESDS, archi-

wizującej i upowszechniającej dane rządowe i z zakresu nauk społecznych za pośredni-
ctwem UK Data Archive. Baza funkcjonuje od stycznia 2003 roku i udostępnia zarów-
no dane ilościowe, jak i jakościowe dotyczące rozległych dyscyplin i tematów. Zawiera 
wiele specjalistycznych serwisów, które przyczyniają się do korzystania z baz w trakcie 
procesu nauczania i prowadzenia prac badawczych.

ESDS Access and Preservation – serwis ten stanowi główny człon bazy ESDS i skupia 
się na przyswajaniu danych, ich przetwarzaniu, zachowaniu oraz rozpowszechnianiu.
ESDS Government – są to dużych rozmiarów rządowe dane statystyczne, takie jak 
General Household Survey, czy Labour Force Survey, które stanowią kluczowe dane 
dla badaczy z dziedziny nauk społecznych.
ESDS International – dostarcza dostęp do szerokiego zasobu międzynarodowych 
źródeł danych.
ESDS Qualidata – zapewnia dostęp do szerokiego zasobu ilościowych źródeł danych.13

W każdym serwisie funkcjonuje wyszukiwarka, za pomocą której można łatwo zna-
leźć dane z interesujących nas dyscyplin, takich jak zatrudnienie, edukacja, służba zdro-
wia i inne.

Grove Art Online
Baza Grove Art. Online zapewnia dostęp do uaktualnionej i wzbogaconej pełnej wer-Online zapewnia dostęp do uaktualnionej i wzbogaconej pełnej wer-

sji ‘The Dictionary of Art’ („Słownika Sztuk Pięknych”), wydanego w roku 1996 w 34 
tomach oraz do ‘The Companion to Western Art’ z roku 2001. W bazie zamieszczono 
ponad 45 000 artykułów z drukowanej wersji słownika. Od roku 1998, kiedy baza zaczę-
ła funkcjonować, dodano 700 nowych artykułów i uaktualniono ponad 5 500 zamiesz-
czonych wcześniej. Grove Art. Online oferuje także ponad 1500 reprodukcji obrazów 
i rysunków oraz dostarcza linki do stron internetowych muzeów i galerii sztuki, na któ-
rych możemy obejrzeć ponad 40 000 dzieł sztuki. Dzięki temu użytkownicy bazy mogą 
wirtualnie zwiedzić kolekcje z całego świata.

Baza Grove Art. Online ma bogaty warsztat wyszukiwawczy. W zaawansowanej wy-Online ma bogaty warsztat wyszukiwawczy. W zaawansowanej wy-
szukiwarce (advanced search) możemy znaleźć pełne teksty artykułów na interesujący 
nas temat, biografie artystów, czy bibliografie dotyczące danego zagadnienia.

W przeglądarce (browse) użytkownik ma możliwość zapoznania się ze spisem haseł, 
uporządkowanych alfabetycznie i znaleźć artykuły na pożądany temat.

12 Ashridge Virtual Learning Resorce Centre [online]. Dostępny w Internecie: http://tools.ashridge.org.uk/
ashridge/vicos1.nst/site/frameset.htm?opendocument 

13 Thomson Gale [online] [dostęp 25.09.2006]. Dostępny w Internecie:  http://www.esds.ac.uk/aandp/abo-
ut/matadata.asp 
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Jeśli chcemy zapoznać się ze zbiorami słynnych muzeów sztuki, musimy kliknąć na 
Image. W tym miejscu możemy poszukiwać konkretnego dzieła sztuki, wpisując jego ty-
tuł, autora i nazwę muzeum, w którym jest ono przechowywane. Natomiast linki do stron 
internetowych muzeów i galerii umożliwiają obejrzenie gromadzonych tam kolekcji14.

Grove Music Online
Baza Grove Music Online stanowi kompendium wiedzy na temat muzyki. ZawieraZawiera 

pełny tekst ‘The New Grove Dictionary Of Music and Musicians’ (Londyn 2001), ‘The 
New Grove Dictionary of Opera’ (Londyn 1992) oraz ‘The Grove Dictionary of Jazz’ 
(Londyn 2002). W bazie zamieszczono ponad 41 000 artykułów, poświęconych ludziomW bazie zamieszczono ponad 41 000 artykułów, poświęconych ludziom 
i miejscom, związanym z muzyką a także instrumentom, stylom i technikom muzycz-
nym. Istnieje możliwość wysłuchania nagrań dźwiękowych oraz obejrzenia trójwymia-
rowych modeli instrumentów muzycznych.

Wyszukiwanie informacji można prowadzić, stosując kilka różnych metod. Podsta-
wowa opcja wyszukiwania polega na wpisaniu hasła w okienku „search” i uzyskaniu 
listy artykułów związanych z danym zagadnieniem. W zaawansowanym wyszukiwaniu 
użytkownik może wybrać, jaki rodzaj materiałów na określony temat chce otrzymać. Tą 
drogą może dotrzeć do pełnych tekstów artykułów, biografii, bibliografii tematów, czy 
linków, związanych z poszukiwanym tematem. Linki do innych źródeł zostały starannie 
wybrane przez wydawców, aby zapewnić ich wysoką jakość i zostały podzielone na trzy 
grupy:

General – informacje ogólne
Literature – literatura związana z danym tematem
Organizations – organizacje i instytucje, związane z działalnością muzyczną

Inny rodzaj dotarcia do informacji zapewnia przeglądarka (Browse), gdzie hasła 
umieszczono w porządku alfabetycznym.

Z kolei w dziale „Explorer” dostępne są dwie opcje wyszukiwawcze:
Explorer Biographies – bardzo przydatna funkcja znajdowania biografii twórców. 
Można tu określić kraj i okres historyczny, z jakiego mogą pochodzić osoby, których 
życiorysy chcemy poznać.
Explorer Research – można tu dokładnie określić rodzaj poszukiwanych źródeł15.

Bazy danych Thomson Gale
Thomson Gale jest wiodącą na świecie instytucją, specjalizującą się w tworzeniu 

elektronicznych baz danych, przeznaczonych dla bibliotek, szkół oraz instytucji komer-
cyjnych. Zawartość baz Thomson Gale ceniona jest za swą dokładność i wiarygodność. 
Firma tworzy i utrzymuje ponad 600 baz danych, które są dostępne w wersji online, dru-
kowanej, wydawane w formie książek elektronicznych i mikrofisz.

14 Grove Art Online [online]. Dostępny w Internecie: http://www.groveart.com/index.html 
15 Grove Music Online [online]. Dostępny w Internecie: http://www.grovemusic.com/grove-owned/music/

walk_trogh.html
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Jedną z nich jest baza czasopism InfoTrac, która zawiera ponad 7 500 tytułów wy-
dawnictw ciągłych, a jej zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny. Podzielona 
jest na dwie części. W pierwszej możemy wyszukać artykuły z czasopism zebranych 
przez British Council, stosując cztery opcje wyszukiwawcze. W drugiej grupie dostępne 
są dzienniki brytyjskie i międzynarodowe. Aby dotrzeć do artykułów można użyć trzech 
opcji wyszukiwania. Dodatkową zaletą bazy jest słownik angielsko-angielski, który po-
maga w wyjaśnieniu słów, pojawiających się w artykułach.

Baza Gale Virtual Reference Library umożliwia dostęp do pełnotekstowych książek 
elektronicznych (eBooks) dotyczących wszystkich dziedzin. Można tu dotrzeć między 
innymi do słowników i encyklopedii. W bazie zastosowano dwie opcje wyszukiwawcze: 
podstawową i zaawansowaną16.

Zakończenie
Bogactwo informacji zawartych w prezentowanych bazach danych sprawia, że każdy 

użytkownik znajdzie tu wszystko, co jest związane z przedmiotem jego zainteresowań. 
Jednak specyfika elektronicznych źródeł informacji stawia nowe zadania przed biblio-
tekarzem, który musi przyjąć rolę przewodnika po bazach. Dlatego sam pracownik po-
winien być dobrze zorientowany w możliwościach i zasobach baz, z których korzystają 
czytelnicy bibliotek brytyjskich. British Council organizuje więc szkolenia dla bibliote-
karzy wszystkich bibliotek brytyjskich w Polsce, zapoznających pracowników z metoda-
mi wyszukiwania informacji, zasobami baz oraz sposobami ich promocji.

Zaletą omówionych baz danych jest ich dostępność poprzez indywidualne konta, któ-
re umożliwiają użytkownikom korzystanie z nich poza biblioteką przez całą dobę. Nie 
zwalnia to jednak bibliotekarzy z obowiązku udzielania pomocy merytorycznej osobom, 
które się o nią zwrócą. Coraz częściej wykorzystuje się pocztę elektroniczną, by tą drogą 
odpowiedzieć na zapytania użytkowników.

Kolejnym ważnym zadaniem bibliotekarza jest poznanie potrzeb informacyjnych 
czytelnika i skierowanie go do bazy, która je zaspokoi. Bibliotekarz powinien więc na 
bieżąco przeglądać zawartość baz, by wiedzieć o wszystkich zachodzących zmianach 
i nowościach.

W dobie społeczeństwa informacyjnego poszukiwanym towarem stała sie informa-
cja. Dlatego biblioteka, która dostarcza czytelnikom wiarygodne i rzetelne bazy danych 
oraz zapewnia fachową pomoc personelu, nie musi obawiać się konkurencji Internetu.
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The electronic databases and their place in the library  
of XXI century, system Athens as an example

This paper presents British online databases offered by The British Council via the inter-
face Athens. It explains how Polish users can access all these resources. It describes what 
particular database contains and how to search information.
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Zjawisko Ukrytego Internetu – rola bibliotek 
w upowszechnianiu jego zasobów

Zjawisko Ukrytego Internetu (ang. Invisible Web) stanowi w dzisiejszym świecie duży 
problem i barierę dla użytkowników sieci WWW w dostępie do informacji, zwłaszcza 
sprawdzonej, recenzowanej, o kontrolowanej jakości i charakterze naukowym. Referat 
przedstawia to zjawisko, wskazując jednocześnie na ogromną rolę nowoczesnej bibliote-
ki naukowej w upowszechnianiu wiedzy o takich zasobach i edukowaniu użytkowników 
na tym właśnie polu. Prezentuje także strategie wyszukiwania źródeł Ukrytego Inter-
netu i charakteryzuje wybrane narzędzia, mogące być bibliotekom niezwykle pomocne 
w kształceniu i zaspakajaniu rosnących potrzeb informacyjnych swoich użytkowników. 
Stawia tezę, że taka działalność jest jednym z głównych zadań, stojących przed nowoczes-
nymi bibliotekami naukowymi XXI wieku.

1. Zjawisko Ukrytego Internetu
Ukryty Internet (ang. Invisible Web) nie jest zjawiskiem nowym. Już w roku 1994, 

a więc tuż po powstaniu sieci WWW, termin ten został użyty po raz pierwszy.1 Zjawiskiem 
tym określa się zasoby elektroniczne (nierzadko o bardzo wysokiej jakości informacyjnej) 
dostępne poprzez WWW, których wyszukiwarki internetowe nie mogą, bądź nie chcą do-
dawać do swoich indeksów,2 przez co zasoby takie stają się niewyszukiwalne w tradycyjny, 
popularny sposób. Z danych opublikowanych przez firmę BrightPlanet, zajmującą się ba-
daniem Ukrytego Internetu, wynika iż wielkość tych zasobów jest ok. 500 raz większa, niż 
zasobów zgromadzonych na zaindeksowanych przez wyszukiwarki stronach WWW.3 

2. Zawartość Ukrytego Internetu
Zawartość tematyczna Ukrytego Internetu kształtuje się następująco:4

Nauki humanistyczne – 13,5%
Wiadomości, media – 12,2%
Informatyka – 6,9%

1 A. Łamek: Ukryty Internet, Magazyn Internet 2002 nr 7, s. 58
2 Ch. Sherman, G. Price: The Invisible Web. Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See, 

Medford, New Jersey 2003, s. 57
3 M. K. Bergman: The Deep Web: surfacing hidden value, The Journal of Electronic Publishing [online] Vol. 7 

issue 1 [dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html[dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html 
4 M. K. Bergman: op. cit.
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Sztuki piękne – 6,6%
Biznes – 5,9%
Zdrowie – 5,5%
Ludzie – 4,9%
Edukacja – 4,3%
Praca – 4,1%
Nauki ścisłe – 4%
Styl życia – 4%
Prawo, polityka – 3,9%
Informacje ze sfery rządowej – 3,9%
Rekreacja i sport – 3,5%
Podróże – 3,4%
Zakupy – 3,2%
Technika – 3,1%
Rolnictwo – 2,7%

Nie bez znaczenia jest, iż ogromna część Ukrytego Internetu to dokumenty recenzo-
wane lub takie, które zostały przygotowana pod kontrolą merytoryczną, literacką, języ-
kową i bibliograficzną. Do jego zasobów należą m. in.:

Pliki nietekstowe (grafika, multimedia, dźwięki) – powodem jest to, że tego typu za-
soby nie zawierają tekstu. Wyszukiwarki nie posiadają wzorca ani słów kluczowych 
(poza nazwą pliku – często nieznaczącą) do zaindeksowania takich zasobów. Roz-
wiązaniem mogły by być metadane opisujące obiekty nietekstowe;
Bazy danych – problem z ich indeksowaniem leży w budowie baz. Roboty nie są 
w stanie zaindeksować, odwzorować i poprawnie wyświetlić informacji zorganizo-
wanych w postaci pól i rekordów powiązanych ze sobą relacjami;5

Serwisy płatnej rejestracji – roboty nie są dopuszczane do indeksowania takich zaso-
bów ze względów komercyjnych;
Serwisy bezpłatnej rejestracji – roboty nie są w stanie przejść formularzy rejestra-
cyjnych, subskrypcyjnych i innych, wymagających reakcji użytkownika na elementy 
strony WWW.6

3. Rola bibliotek w upowszechnianiu zasobów Ukrytego Internetu
Obok istnienia Ukrytego Internetu można przejść obojętnie stwierdzając, że użyt-

kownik poradzi sobie lepiej lub gorzej. Jednak w gąszczu wciąż przyrastającej ilości in-
formacji w Internecie użytkownicy przestają sobie radzić z jej wyszukiwaniem. Stosują 
bowiem intuicyjnie jedną z najpopularniejszych i najmniej efektywnych strategii wyszu-
kiwawczych. Polega ona na korzystaniu z jednej, wybranej wyszukiwarki internetowej 
i wpisywaniu do niej prostych zapytań. Jest to strategia zwana On the Web7 i sprawdza 

5 Ch. Sherman, G. Price: op. cit., s. 75
6 Ch. Sherman, G. Price: op. cit., s. 73
7 Ch. Sherman, G. Price:Ch. Sherman, G. Price: op. cit., s. 6060
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się głównie w przypadku haseł słownikowo-encyklopedycznych, rozrywki oraz popular-
nych serwisów WWW. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje od wyszukiwarki miliony 
stron internetowych. Sprawdza kilka pierwszych rezultatów i jeśli tam nie znajduje tego, 
czego szuka – jest bezradny. Dlatego ważną rolą edukacyjną nowoczesnej biblioteki jest 
szkolenie użytkownika – tego realnego i wirtualnego – nie tylko w zakresie umiejętno-
ści wyszukiwawczych, ale i zastosowaniu właściwych narzędzi i strategii wyszukiwaw-
czych w odniesieniu do zasobów Ukrytego Internetu.

4. Rola witryny internetowej biblioteki w upowszechnianiu  
zasobów Ukrytego Internetu

Warto propagować wśród użytkowników bibliotek, będących jednocześnie internau-
tami, odmienną od strategii On the Web strategię Via the Web. Jest to jeden ze sposobów 
na Ukryty Internet. Polega na korzystaniu z różnych narzędzi wyszukiwawczych do-
stosowanych do potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek.8 Strategia ta pozwala 
na „szukanie głębiej” niż proponują to tradycyjne wyszukiwarki internetowe. Zakłada 
poszukiwania wielowarstwowe, wieloetapowe. Szczególnie dobrze sprawdza się przy 
wyszukiwaniu zasobów naukowych i badawczych, lecz z powodzeniem może być też 
stosowana do poszukiwań komercyjnych i informacyjnych. Aby przekonać użytkow-
nika do takiej strategii wyszukiwawczej należy dostarczyć mu odpowiednich narzędzi. 
W przeciwnym razie zwróci się on w kierunku dotychczas stosowanej wyszukiwarki 
i jego poszukiwania będą nadal mało skuteczne.

Do promocji niestandardowych narzędzi i serwisów wyszukiwawczych doskonale 
nadaje się witryna internetowa biblioteki. Bardzo często na witrynach bibliotek znajdują 
się odnośniki do wielu ciekawych i pomocnych narzędzi wyszukiwania informacji, jed-
nak bez wskazówek „po co”, „kiedy” i „jak” z nich korzystać użytkownik może mieć 
z tym spore problemy. 

Atrakcyjną formą instruktażu wyszukiwawczego są szkolenia – kursy zamieszczane 
na witrynach bibliotek, gdzie w formie przystępnie napisanych instrukcji, z wplecionymi 
pomiędzy nie odsyłaczami do narzędzi i serwisów wyszukiwawczych, szkoli się użyt-
kownika gdzie i jak szukać potrzebnych mu informacji w sposób szybki i efektywny.9

Oprócz kursów, z których użytkownik biblioteki, zwłaszcza ten wirtualny, będzie 
mógł skorzystać w dogodnym dla siebie momencie, te same narzędzia wyszukiwawcze 
warto zaprezentować w postaci odnośników podzielonych na działy, grupujące narzędzia 
ze względu na ich zastosowanie. Wówczas użytkownik, który zapoznał się z materiałami 
szkoleniowymi, będzie mógł korzystać z wybranych narzędzi bez poszukiwania ich na 
stronach kursu. 

8 Ch. Sherman, G. Price:Ch. Sherman, G. Price: op. cit., s. 6060
9 Tego typu kursy zamieszcza na swoich stronach wiele bibliotek naukowych. Można je znaleźć na stronach 

wielu bibliotek szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych [dostęp 01.07.2006], np. http://www.lib.berke-
ley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html, http://www.library.albany.edu/Internet/deepweb.
html, http://www.lib.lsu.edu/instruction/deepweb/deepweb-print.html 
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5. Narzędzia wyszukiwawcze
W Internecie istnieje mnogość różnych narzędzi wyszukiwawczych poczynając od 

popularnych wyszukiwarek internetowych, poprzez katalogi tematyczne do narzędzi 
wyspecjalizowanych. Użytkownik może potrzebować każdego z tych narzędzi, aby je 
wykorzystać do różnych poszukiwań – musi tylko wiedzieć, że są i jak z nich właściwie 
korzystać.

Adresy wielu narzędzi wyszukiwawczych, podzielonych ze względu na ich zasto-
sowanie, można odnaleźć na stronach serwisu internetowego poświęconego wyszuki-
warkom i wyszukiwaniu – SearchEngineWatch.10 Zastosowano tu następujący podział 
narzędzi wyszukiwawczych:

1. Główne wyszukiwarki i katalogi internetowe;Główne wyszukiwarki i katalogi internetowe;
2. Multiwyszukiwarki;Multiwyszukiwarki;
3. Wyszukiwarki wiadomości (newsów);Wyszukiwarki wiadomości (newsów);
4. Wyszukiwarki, z którymi można zarobić (ang. Pay Per Click Search Engines)Wyszukiwarki, z którymi można zarobić (ang. Pay Per Click Search Engines)Pay Per Click Search Engines) 
5. Wyszukiwarki porównujące ceny i ułatwiające zakupy internetowe;Wyszukiwarki porównujące ceny i ułatwiające zakupy internetowe;
6. Wyszukiwarki multimedialne;Wyszukiwarki multimedialne;
7. Narzędzia oferujące paski wyszukiwawcze (toolbars) oraz inne udogodnienia;Narzędzia oferujące paski wyszukiwawcze (toolbars) oraz inne udogodnienia;
8. Wyszukiwarki dziecięce;Wyszukiwarki dziecięce;
9. Wyszukiwarki krajowe – specjalizujące się w zasobach specyficznych językowoWyszukiwarki krajowe – specjalizujące się w zasobach specyficznych językowo 

i w domenach narodowych danego kraju (inaczej zwane lokalnymi);
10. Wyszukiwarki specjalne – tu zastosowano dalszy podział na:Wyszukiwarki specjalne – tu zastosowano dalszy podział na:

Wyszukiwarki udzielające odpowiedzi na pytania w języku naturalnym (ang. ans-
wers searching);
Wyszukiwarki komputerowe – wyszukujące materiały dotyczące informatyki 
i komputerów;
Wyszukiwarki domen;
Wyszukiwarki rządowe (przeszukujące oficjalne serwisy rządowe);
Wyszukiwarki Ukrytego Internetu;
Wyszukiwarki prawnicze;
Wyszukiwarki list mailingowych;
Wyszukiwarki medyczne;
Wyszukiwarki list dyskusyjnych, Usenetu, forów internetowych;
Wyszukiwarki naukowe;
Wyszukiwarki sklepowe;
Wyszukiwarki informacji turystycznej;
Wyszukiwarki zasobów WAP;
Inne serwisy specjalistyczne.

Jest to jeden z możliwych podziałów narzędzi wyszukiwawczych, który można i na-
leży dostosowywać do potrzeb i wymagań użytkowników biblioteki i specyfiki polskiego 
10 Search Engine Watch [online] [dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.searchenginewa-

tch.com/links
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Internetu. Zabrakło tu chociażby np. wyszukiwarek branżowych – typu Yellow Pages 
oraz wyszukiwarek tematycznych (np. mediowych, specjalnych, wyszukiwarek zawar-
tości baz danych). 

Ważne jest uwzględnienie nie tylko narzędzi wyszukiwawczych, ale także serwisów 
informacyjnych. Za cenne należy uznać serwisy typu Subject Gateways oraz katalogi 
naukowe. Są one dziedzinowymi przewodnikami po zasobach intenetowych, uporząd-
kowanymi wg dziedzin. Są to zasoby wyselekcjonowane, oceniane, opisywane i katalo-
gowane przez bibliotekarzy lub ekspertów dziedzinowych.11 Wykaz tego typu serwisów 
znaleźć można w Biuletynie EBIB.12 

Warto też zwrócić uwagę użytkowników na serwis poświęcony wyszukiwaniu in-
formacji, kładący szczególny nacisk na zasoby Ukrytego Internetu. Jest to serwis Direct 
Search,13 prowadzony przez Gary Price’a – bibliotekarza amerykańskiego zajmującego 
się porządkowaniem Internetu, wyszukiwaniem informacji oraz zjawiskiem Ukrytego 
Internetu. Direct Search to stale rosnący zbiór odsyłaczy do serwisów i narzędzi wyszu-
kiwawczych, ułatwiających dostęp do zasobów „ukrytych”. Na witrynie serwisu znaj-
duje się rozbudowany interface wyszukiwawczy oraz uporządkowany zbiór opisanych 
i sprawdzonych zasobów elektronicznych, zwłaszcza tych przydatnych, które ciężko wy-
szukać w sposób tradycyjny. 

Szczególne miejsce wśród specjalnych i wyspecjalizowanych narzędzi i serwisów 
wyszukiwawczych powinny zajmować wyszukiwarki naukowe. W nieskomplikowany, 
znany użytkownikom tradycyjnych wyszukiwarek, sposób można w nich wyszukać in-
formacje z dziedziny nauki, badań i edukacji. Zasoby, które przeszukują tego typu narzę-
dzia to czasopisma recenzowane dostępne on-line, pełne teksty oraz abstrakty artykułów 
z nich pochodzących, bazy danych gromadzące informację edukacyjną i naukową, ka-
talogi biblioteczne i bibliografie, roczniki statystyczne, serwisy pełnotekstowe, e-booki 
i e-printy, materiały konferencyjne, a także źródła nietekstowe: mapy i systemy nawiga-
cyjne, rysunki techniczne, dane numeryczne i teleadresowe. Za sprawą umów z wydaw-
cami roboty takich wyszukiwarek mają także dostęp do płatnych czasopism i baz danych 
(będących istotną częścią Ukrytego Internetu). W przypadku zasobów płatnych użyt-
kownik wyszukiwarki może zobaczyć jedynie opis bibliograficzny i abstrakt tekstu, zaś 
pełny tekst jest dostępny po dokonaniu rejestracji w systemie (opcja dla subskrybentów). 
Jest to jednak cenna informacja dla użytkownika – uzyskuje wiedzę, gdzie znajdują się 
dane, których potrzebuje. Tu również dużą rolę powinny odegrać nowoczesne biblioteki 
naukowe, będące subskrybentami wielu serwisów płatnych. Mogą one uświadomić użyt-
kownikowi, że za pośrednictwem biblioteki ma on dostęp do potrzebnych mu zasobów 
płatnych. W ten sposób wiele serwisów komercyjnych, będących w istocie częścią Ukry-

11 L. Derfert-Wolf: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie – subject gateways, Biuletyn EBIB 
[online] 2004 nr 6  [dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/derfert.php 

12 L. Derfert-Wolf, Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie – subject gateways. Wykaz, 
Biuletyn EBIB [online] 2004 nr 6  [dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.
pl/2004/57/wykaz.php 

13 G. Price: Direct Search [online] [dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://www.freepint.com/
gary/direct.htm [dostęp 01.07.2006]



384 Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

tego Internetu – tą najwartościowszą i najbardziej „ukrytą” – dla sporej części użytkow-
ników „ukrytymi” być przestanie. Gotowym narzędziem służy wyszukiwarka naukowa 
Google Scholar,14 która będąc częścią koncernu Google, zdobyła już popularność wśród 
internautów. Pod adresem internetowym http://scholar.google.com/intl/en/scholar/libra-
ries.html znajdują się istotne informacje o tym, w jaki sposób biblioteka może przyłączyć 
swe zasoby do Google Scholar i zaprezentować je użytkownikom w rankingu wyszuki-
wawczym. Może to być istotną częścią marketingu bibliotecznego i promocji własnych 
zbiorów – nie tylko elektronicznych. Internauta, który zaloguje się w serwisie wyszuki-
wawczym jako użytkownik biblioteki, która zarejestrowała swe zbiory w wyszukiwarce, 
w wynikach wyszukiwania będzie mógł zobaczyć, do których z dokumentów ma dostęp 
pełnotekstowy dzięki swojej bibliotece.

Rys. 1 Google Scholar – rezultat wyszukiwania z zaznaczoną nazwą biblioteki  
posiadającej pełny tekst wyszukanego artykułu

6. Zakończenie
Czy biblioteki XXI wieku przetrwają? Wydaje mi się, że trudno by zniknęły. Jednak 

dużo ważniejszym pytaniem wydaje się być – w jakiej formie przetrwają? Czy będą ni-
czym stare muzea gromadzące tysiące eksponatów, do których ktoś sięga z rzadka, czy 
przetrwają jako centra łączące w sobie tradycję z nowoczesnością? Sądzę, że dla biblio-
tek, a przede wszystkim ich użytkowników wizja druga jest znacznie atrakcyjniejsza. 
Biblioteka powinna stać się nie tylko budynkiem, ale i wirtualną przestrzenią, w której 
użytkownik zawsze i w prosty sposób znajdzie informację, której potrzebuje. Do tego 
niezbędni będą nowocześni bibliotekarze, zdolni nie tylko udzielić bezpośredniej infor-
macji na pytanie realnego użytkownika biblioteki, ale umiejący też dostarczyć mu tę wie-
dzę wirtualnie – za pomocą nowoczesnej witryny internetowej biblioteki. Bibliotekarze 
wykorzystujący swą wiedzę o narzędziach i serwisach wyszukiwawczych, o istnieniu 
Ukrytego Internetu będą niezbędni w XXI wieku – wieku informacji, społeczeństw infor-
macyjnych i „googlizacji” – by uporządkować chaos informacyjny w sieci WWW i taki 
uporządkowany Internet prezentować użytkownikom. Mam nadzieję, ze użytkownicy to 
docenią.

14 Google Scholar [online] [dostęp 01.07.2006]. Dostępny w Internecie: http://scholar.google.com
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The Invisible Web – a role of libraries to widespread  
that resources

The Invisible Web is a big problem in today’s world. especially in access to reviewed, high 
quality, scholary and scientific information sources. This paper presents that problem and 
show a hudge role of modern academic library to dissaminate a knowledge about that 
kind of sources and educate users in that field. It also presents a searching strategies for 
Invisible Web sources and discribe a selected tools, which could be able for libraries to 
educate and satisfy a growing information needs of they users. It says that this informa-
tion activity is one of the main task of modern academic libraries of 21 century.
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Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society)

Życie przynosi nam ciągłe zmiany i my się zmieniamy. Taką zmianą jest społeczeństwo 
informacyjne. Musimy się przestawić na nowe zawody, nowe pojęcia jak e-Learning,  
e-Government, powinniśmy używać podpisu elektronicznego, e-maila, itp. form komuni-
kacji. W takim środowisku bibliotekarz powinien odnaleźć swoje miejsce.

Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach, kiedy komputer był jedynie 
wymysłem pisarzy science fiction...1

Życie w XXI wieku będzie z pewnością życiem w erze społeczeństwa informacyjnego  
(e-society). Niektórzy naukowcy traktują potrzebę informacji, jako jedną z potrzeb ży-
ciowych. Można powiedzieć, że społeczeństwo informacyjne zrodziło się wyłącznie 
z potrzeb człowieka lub z przyspieszonego toku życia, w którym ogromną rolę odgrywa 
dostęp (nieograniczony) do informacji. Społeczeństwo informacyjne (e-society) zaczęło 
posługiwać się e-Learningiem, e-Governmentem, podpisem elektronicznym, e-mailem, 
itp. formami komunikacji.

Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, ukształtował się on w tych 
krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych osiągnął bardzo 
szybkie tempo. Ale nie tylko, gdyż w krajach słabiej rozwiniętych też mamy przykłady 
”społeczności informacyjnych” – nie są to jeszcze w pełni społeczeństwa i nie identyfi-
kują się z takowymi.

Warunek jaki musi zostać spełniony by e-society było e-society to rozbudowana no-
woczesna pajęczyna telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby całość 
ludzi oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ale bardzo ważnym 
warunkiem jest także kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by 
każdy mógł w pełni wykorzystywać możliwości, jakie mamy dzięki środkom masowej 
komunikacji i informacji.

Pojęcie społeczeństwo informacyjne e-society w dużym stopniu rozpropagował do-
kument „Europa i społeczeństwo globalnej informacji”. Jest to tzw. Raport Bangemanna, 
o którym można powiedzieć w wielkim skrócie, że przedstawia wpływy kształtującej się 
społeczności na zastaną rzeczywistość www.migutmedia.pl/kongres2005/Raport_Ban-
gemanna.doc 
1 D. Sawicka: Obalić mity, Biuletyn  EBIB [online] 2004 nr 5 (56) [dostęp 27.10.2006]. Dostępny w Inter-

necie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php



388 Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

Wir transformacji, jakich od kilku lat doświadcza Polska, mam tu na myśli wstą-
pienie do Unii Europejskiej, a raczej dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej 
oraz przejście ze społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo informacyjne wpłynęło 
na kształt i rozwój e-society. Wszystko ulega przemianom, a raczej podporządkowaniu 
komputerom, Internetowi, globalnej wiosce stron WWW. Nową cyfrową postać przybie-
rają usługi, komunikaty, a czasem nawet kontakty międzyludzkie. 

E-society (społeczeństwo informacyjne) jest najbardziej wyrazistą formą społeczeń-
stwa postindustrialnego, w którym wiedza zastąpiła pracę produkcyjną, jako główne 
źródło gwarantujące zyski. Nowe technologie informacyjne przyczyniły się do zmiany 
sposobów produkcji i konsumpcji. Komputer jako główny przedmiot, którym posługuje 
się społeczeństwo informacyjne, tworzy infrastrukturę zapewniającą tworzenie i prze-
twarzanie informacji. Technologia ta wpływa na każdą dziedzinę nauki, kultury…

Informacja jest teraz postrzegana jako dobro konsumpcyjne. Na informacji się pra-
cuje, informacją się handluje, jest wykorzystywana na różne sposoby. Informacja a z nią 
komputeryzacja przyczyniły się do zmiany oblicza społeczeństwa i zmiany systemów 
pracy. 

W społeczeństwie informacyjnym często jest tak, że ludzie dorośli z doświadczeniem 
życiowym i zawodowym podejmują studia. Mają świadomość tego czego powinni się 
nauczyć. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym powinien komunikować się drogą 
elektroniczną oraz nieustannie pogłębiać swoją wiedzę przy pomocy e-Learningu.

Nie ma jeszcze jednej ogólnie obowiązującej definicji społeczeństwa informacyj-
nego. Na przykład wg Maruszkiewicza „społeczeństwo informacyjne” rozumiane jest 
jako społeczeństwo epoki ponowoczesnej, w której szczególną rolę odgrywa informacja 
i wiedza oraz techniki i urządzenia do transmisji i przetwarzania, czyli komputery i sieci 
komputerowe.2 Każdy z teoretyków tworzy własne definicje e-society jest tyle definicji, 
ile osób zajmuje się tym tematem.

Rewolucja informatyczna stoi u źródeł społeczeństwa informacyjnego, którego przy-
kłady znaleźć można w:

przemyśle telekomunikacyjnym,
mediach elektronicznych,
przedsiębiorstwach produkcyjnych,
na wyższych uczelniach i w innych miejscach.

Polska stara się dorównać innym krajom bardziej rozwiniętym, ma na ten cel ogrom-
ne środki unijne na informatyzację kraju.

A jakie jest stanowisko bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym (e-society)? 
W latach dziewięćdziesiątych wprowadzono komputery do bibliotek, które początkowo 
służyły do gromadzenia zbiorów i ich opracowania. Bibliotekarz w nieodległej przeszło-
ści posiadał dużą merytoryczną wiedzę. Mógł nią się dzielić, wskazywać źródła potrzeb-
nych informacji, często ręcznie przy udziale drukowanych, podręcznych dokumentów.
2 M. Maruszewicz: Społeczeństwo informacyjne i praca. W: Społeczeństwo informacyjne i jego technolo-

gie. Warszawa 2004, s. 14
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Decyzja, którą podjęły w 1992 roku 4 biblioteki wyższych uczelni: Biblioteka Uni-
wersytecka w Warszawie, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Główna Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego – o utworzeniu Centralnej 
Kartoteki Haseł Wzorcowych (CKHW), stała się krokiem milowym w tworzeniu nowego 
oblicza bibliotekarstwa na potrzeby szybko rozwijającej się społeczności informacyjnej. 
Z czasem włączyły się do tego przedsięwzięcia inne biblioteki wyższych uczelni, PAN-u 
i miejskie. Kartotekę obsługiwał system VTLS, wraz z Internetem pozwoliło to na two-
rzenie nowoczesnych bibliotek otwartych na świat.

Drugą ważną decyzją było powołanie do życia katalogu NUKAT Narodowy Uniwer-
salny Katalog Centralny – rok 2002.

W związku z tymi wydarzeniami zmienia się oblicze biblioteki a zarazem system 
i sposób pracy bibliotekarza m.in. szeroki nieograniczony dostęp do Internetu, przy opra-
cowywaniu zbiorów korzystanie z gotowych opracowanych haseł itp. Szybki rozwój kom-
puteryzacji w bibliotece pozwala na skanowanie książek (jeśli autor wyraża zgodę na takie 
rozpowszechnienie dzieła). Szeroko wykorzystywany jest dostęp on-line do baz czasopism, 
gdzie niektóre pozwalają na wykorzystanie pełnych tekstów artykułów, inne tylko na zapo-
znanie się z tytułem i słowami kluczowymi zawartymi w tekście, krótkim streszczeniem. 
Jest to możliwe dzięki dostępowi do Internetu, korzystaniu z najnowszych źródeł wiedzy 
w postaci CD-ROM oraz materiałów na bieżąco gromadzonych na stronach WWW.

Bibliotekarze powinni popracować nad swoim wizerunkiem w społeczeństwie. Po-
winniśmy promować się jako specjaliści od poszukiwania i gromadzenia informacji, 
gdyż na tej płaszczyźnie powstają nowe zawody, które stanowią dla nas konkurencję na 
rynku informacji przy swobodnym dostępie do Internetu. Zawód bibliotekarza z braku 
wyrazistości popadł w stereotyp, który trudno zmodyfikować, jak pisze Ewa Stachow-
ska-Musiał kiedyś zajęcie to (jeszcze nie zawód) znaczyło tyle, co strażnik ksiąg i zawar-
tej w nich wiedzy. Miało jednocześnie charakter uboczny i elitarny, wymagało bowiem 
rzadkiej wtedy umiejętności czytania, pisania, a także orientacji w piśmiennictwie.3 Chy-
ba powinno się powrócić do korzeni, wykreować ten zawód jako elitarny, wymagający 
również dzisiaj umiejętności, które nie wszystkim są dane. W takim przedsięwzięciu 
bardzo pomocna może być prasa i telewizja. Są to ośrodki opiniotwórcze, współpraca 
z nimi pomoże pokazać nas w nowym świetle, zwłaszcza że wzrasta zapotrzebowanie na 
szybką, trafną i rzeczową informację. Możemy stać się dostawcami takiej informacji. 

Z powodu braku osoby zarządzającej Internetem powstaje szum informacyjny, w któ-
rym sprawnie potrafią się poruszać jedynie dobrze wykształceni bibliotekarze. Jako spe-
cjaliści od informacji, umieją oddzielić ziarno od plew, wskazać tę potrzebną i wartoś-
ciową wiadomość. Akcje promocyjne naszego zawodu można także prowadzić w obrębie 
instytucji, w których mieszczą się nasze biblioteki, np. biblioteka akademicka może się 
włączać w promocje wydawnictw uczelnianych. Biblioteka zakładowa powinna organi-
zować kursy językowe lub spotkania autorskie dla zainteresowanych pracowników.

Bibliotekarz to osoba, od której społeczeństwo wymaga sporej wiedzy. Spotykamy 
się z różnymi zapytaniami ze strony użytkowników bibliotek, aby im sprostać konieczne 
3 E. Stachowska-Musiał: Zawód bibliotekarza dziś i jutro, Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 12, s. 3
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jest pogłębianie naszych wiadomości. Ogromne znaczenie ma znajomość języków ob-
cych, ze względu na różnorodność materiałów jakie wprowadzane są do zbiorów biblio-
tek. W społeczeństwie informacyjnym (e-society) człowiek znający języki obce nie czuje 
się zdezorientowany, częściej sięga po obcojęzyczne teksty naukowe czy literackie.

Bibliotekarz swoją ogromną wiedzę i doświadczenie wykorzystuje już na etapie 
gromadzenia zbiorów, konieczna jest znajomość wielu języków fachowych. Biblioteki 
prowadzą nie tylko politykę gromadzenia zbiorów, lecz zarządzania zbiorami. Musimy 
wykazać się zmyślną selekcją zbiorów, aby księgozbiór kusił a nie zniechęcał. Czasem 
trzeba umiejętnie zachęcić czytelnika do skorzystania z innego rodzaju literatury co może 
poszerzyć krąg jego zainteresowań. Ważne jest zainteresowanie bibliotekarza użytkow-
nikiem oraz częsta rozmowa z nim.

 Życie bibliotekarza nie jest łatwe we współczesnym świecie. Czas mknie szybko do 
przodu a my z nim. Ważne jest żeby nie zatracić własnej tożsamości i umieć się znaleźć 
w nowej rzeczywistości. Społeczeństwo informacyjne (e-society) nas potrzebuje. Bę-
dziemy dobrymi przewodnikami w tym natłoku informacji jaki niesie z sobą XXI wiek.
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Librarian in e-society

Our live is changing every day and we are changing with it. E-society this is example 
our changes. We can use new profession and new words e-Learning, e-Government, elec-
tronic signature, e-mail and another communication’s form. In this new world librarian 
must to found his place.
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Wirtualne serwisy informacyjne  
w bibliotekach naukowych

W artykule przedstawiono definicje wirtualnego serwisu informacyjnego – „virtual refe-
rence service” oraz zalecane sposoby postępowania przy tworzeniu tego typu narzędzi 
komunikacji biblioteki z użytkownikiem (przygotowanie do wprowadzenia wirtualnego 
serwisu informacyjnego, prowadzenie, organizację i problemy związane z ochroną da-
nych osobowych). Omówiono wady i zalety różnych form wirtualnych serwisów infor-
macyjnych oraz przykłady zastosowania w bibliotekach amerykańskich i zachodnioeu-
ropejskich. Przeprowadzono również analizę stron internetowych bibliotek krakowskich 
i największych bibliotek uniwersyteckich w Polsce pod kątem programów komputerowych 
służących do kontaktu czytelników z biblioteką.

Wstęp
Wraz z rozwojem Internetu i wzrostem zasobów informacyjnych dostępnych w sieci 

rośnie zapotrzebowanie na usługi informacyjne. Coraz większa liczba użytkowników 
bibliotek naukowych chce korzystać ze zbiorów bez konieczności odwiedzenia biblio-
teki. Rozwój technologii wpływa na formy źródeł informacyjnych i na sposób w jaki 
są one dostarczane. Biblioteki i ich zasoby zostały przeniesione częściowo do wirtual-
nego świata Internetu, rozwijają się w sieci biblioteki cyfrowe i wirtualne. Użytkow-
nik może otrzymać informację bez fizycznej obecności w bibliotece. Najnowszy trend 
w bibliotekach to poszerzanie zakresu usług poprzez uruchamianie wirtualnych serwi-
sów informacyjnych, które umożliwiają klientowi zadanie zapytania w każdym czasie 
z dowolnego miejsca na świecie i otrzymanie szybkiej, fachowej odpowiedzi. Pierwsze 
próby wprowadzania wirtualnych serwisów informacyjnych nastąpiły w amerykańskich 
i europejskich bibliotekach pod koniec lat 90-tych XX w. W odpowiedzi na szybki roz-
wój badań naukowych.

Definicja i organizacja wirtualnych serwisów informacyjnych
„Concise dictionary of library and information science”1 podaje iż serwis informa-

cyjny to przechowywanie, dostarczanie i przetwarzanie informacji w odpowiedzi na 
potrzeby użytkowników. Może być tworzony w oparciu o tradycyjne źródła informacji 
takie jak książki, czasopisma, patenty i in. lub w oparciu o elektroniczne materiały (CD-
1 S. Keenan, C. Johnston: Concise dictionary of library and information science, London 2000
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-ROM, bazy danych i in.). Trochę inaczej sformułowano definicję serwisu informacyjne-
go w brytyjskim „Harrod’s librarians’ glossary”2 – serwis jest dostarczany dla lub przez 
specjalistyczne biblioteki w oparciu o informację posiadaną w bibliotece i ma na celu 
zaspokojenie wymagań użytkowników.

Opierając się na definicji American Library Association, wirtualny serwis informa-
cyjny jest inicjowany elektronicznie, często w czasie rzeczywistym, a użytkownik kom-
putera lub innej internetowej technologii komunikuje się z personelem biblioteki bez 
fizycznej obecności w bibliotece. Kanały komunikacyjne najczęściej bazują na technolo-
gii e-mail, czatów, wideokonferencji, telefonii internetowej oraz „co-browsing”. Źródła 
online są często użyteczne w wirtualnej informacji, ale używanie ich w poszukiwaniach 
informacji nie jest samo w sobie wirtualnym serwisem informacyjnym. 

Przygotowanie. Prowadzenie. Organizacja
Wirtualny serwis informacyjny musi zostać zintegrowany z pozostałymi usługami 

biblioteki. Po fazie planowania powinna nastąpić faza pilotażowa, a przed ostatecznym 
wprowadzeniem tej usługi osoby odpowiedzialne za zarządzanie biblioteką należy włą-
czyć w jego planowanie, promocję i szkolenia.

Zgodnie z zaleceniami American Library Association biblioteka powinna przeprowa-
dzić rozpoznanie użytkowników korzystających z jej usług oraz opublikować politykę 
serwisu na dostępnych dla wszystkich stronach www serwisu, tak by wszyscy użytkow-
nicy rozumieli jego misję. Należy ustalić czy serwis zawierał będzie także dostarczanie 
dokumentów i czy będzie to odpłatne oraz czy obsługiwani będą tylko czytelnicy własnej 
biblioteki czy cała społeczność. Przed wprowadzeniem serwisu konieczne wydaje się 
zdefiniowanie oczekiwań wszystkich współpracujących bibliotek i dokładne określenie 
procedur komunikacji między nimi. Wirtualny serwis informacyjny wymaga od perso-
nelu biblioteki podobnych umiejętności jak w kontakcie bezpośrednim z czytelnikiem, 
jednakże z powodu fizycznego braku kontaktu z użytkownikiem mogą pojawiać się do-
datkowe problemy.

Wirtualny serwis informacyjny jest dopełnieniem istniejących już w bibliotece usług. 
Cały personel biblioteki winien być świadomy celów wprowadzenia takiego serwisu, 
a wszelkie procedury dokładnie ustalone.

Zaleca się stosowanie przez biblioteki formularzy, na których użytkownik zazna-
cza do jakich celów potrzebuje informacji i z jakich źródeł już korzystał. Wskazane jest 
prowadzenie marketingu, archiwizacji i systematycznej analizy zapytań, co pozwoli na 
opracowanie listy – najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Uruchomienie wirtualnego 
serwisu informacyjnego powinno się wiązać z usprawnieniem szkoleń bibliotekarzy 
i użytkowników, rozwojem interfejsów, automatyzację odpowiedzi na część występu-
jących problemów oraz z udoskonaleniem oprogramowania sterującego przepływem in-
formacji.

Wirtualna komunikacja pomiędzy użytkownikiem a personelem biblioteki musi być 
prowadzona zgodnie z ochroną danych osobowych, a gromadzone dane do celów ewalu-
2 R. Prytherch: Harrod’s librarians’ glossary, Aldershot 1995
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acji powinny być chronione.

Programy (CRM)
Wprowadzając wirtualny serwis informacyjny biblioteki mogą korzystać z technologii 

i serwisów stosowanych w firmach komercyjnych. Ewolucja e-commerce stymulowała roz-
wój systemów prowadzących serwis klientów w sieci. Customer relationship management 
(CRM) zawiera oprogramowanie oraz serwis pozwalający na obsługę klientów w sieci. 
CRM korzystają z programów: czat, Web push, co-browsing, telefonia internetowa.

Formy wirtualnych serwisów informacyjnych
Czat – stał się popularną formą komunikacji w sieci, szczególnie wśród młodszych użyt-
kowników Internetu. Może być używany do zadawania prostych pytań. Autorzy ame-
rykańskich opracowań dotyczących wirtualnych serwisów za zaletę czatów uważają to, 
że są darmowe, a za wadę brak możliwości podglądu lub przesyłania stron, jak w co-
browsing.
E-mail – popularna metoda zapytań kierowanych do bibliotek. Wadą używania poczty 
elektronicznej może być brak precyzji w zadawanych pytaniach, co powoduje niekiedy 
potrzebę wymiany korespondencji między użytkownikiem a bibliotekarzem w celu uści-
ślenia pytania. 
Web forms – formularz na stronie WWW, umożliwiający zadawanie pytań, co pozwala na 
większe sprecyzowanie zapytania.
Lista dyskusyjna – czytelnicy rejestrują się na liście dyskusyjnej i tą drogą mogą zgłaszać 
swoje postulaty i uwagi, a pracownicy przekazują zainteresowanym informacje o no-
wych propozycjach i wydarzeniach.
Co-browsing – pozwala podglądać ekran użytkownika, a użytkownikowi widzieć ekran 
bibliotekarza. Bibliotekarz może wprowadzać strony WWW i demonstrować łatwiejsze 
rozwiązanie problemu użytkownika.
Wideokonferencje – programy umożliwiają rozmowę i zobaczenie użytkownika w czasie 
rzeczywistym.
Telefonia internetowa – głos przesyłany jest przez Internet, a komputer działa podobnie 
jak telefon.

Przykłady wirtualnych serwisów informacyjnych
Question Point – serwis uruchomiony w 2002 roku przez Library of Congress oraz 

OCLC Online Computer Library Center of Dublin, Ohio, dostępny na stronie www.Que-
stionPoint.org. Serwis zapewnia dostęp do sieci informacyjnej ponad 100 akademickich, 
publicznych i prywatnych bibliotek amerykańskich i współpracujących z nimi innych 
bibliotek na świecie. Użytkownicy mogą zadawać pytania poprzez strony WWW włas-
nych bibliotek przez całą dobę, korzystając z formularzy, poczty elektronicznej lub czatu. 
System nie pracuje w czasie rzeczywistym, pytania są do niego wprowadzane, klasyfi-
kowane według tematu i przesyłane do odpowiedniej biblioteki mogącej udzielić odpo-
wiedzi. Serwis jest dostępny bezpłatnie poprzez subskrypcję i umożliwia bibliotekarzom 
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z różnych bibliotek wymianę doświadczeń na temat źródeł informacyjnych i wzajemne 
konsultacje merytoryczne.

Biblioteki holenderskie
Przeprowadzono analizę stron WWW 15 wybranych bibliotek holenderskich (http://

www.ukb.nl/), które zastosowały u siebie oprogramowanie takie jak QuestionPoint. Każ-
da z bibliotek inaczej zorganizowała dostęp do wirtualnego serwisu informacyjnego. 
Zwykle jest to na stronie głównej nazwa serwisu lub dział pod nazwą „Kontakt”, w któ-
rym znajdują się odpowiednie formularze w zależności od tego czy zadajemy pytanie 
czy chcemy skontaktować się z bibliotekarzem w sprawie naszych sugestii. 3 biblioteki 
umożliwiają porozumiewanie się z bibliotekarzami również poprzez czat czynny w okre-
ślonych godzinach, co oznacza szybki kontakt z biblioteką w czasie rzeczywistym. 8 bi-
bliotek zamieszcza na swoich stronach dodatkowo FAQ, czyli najczęściej zadawane py-
tania wraz z odpowiedziami, a wszystkie biblioteki używają w serwisach informacyjnych 
poczty elektronicznej. Biblioteki holenderskie nazywają czasami swoje wirtualne serwi-
sy: „Library information Portal” – Universiteit Leiden, „Infopunt” – Universiteit Utrecht,  
e-Desk Medical Library – Vrije Universiteit lub „Wageningen Desktop Library”.
e-Desk Medical Library (test) 
I’m looking for 

Publications in the UBVU library 
Publications in any Dutch library 
Manuals /preprocessed searches/ search filters 
Impact factors 
Instructions for authors 
Something else ... 

I want to 
Work from home or elsewhere 
Attend a course 
Have a librarian do my literature search 
Get search help 
Suggest a title 

Something else ...
Organizacja wirtualnego serwisu informacyjnego na stronie Biblioteki Vrije Universiteit.

Biblioteki niemieckie
Przeglądnięto strony WWW 10 największych bibliotek uniwersyteckich w Augsbur-

gu, Berlinie, Dreźnie (2 biblioteki), Düsseldorfie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, 
Lipsku, Monachium i Regensburgu. 

6 bibliotek posiada „Indeks A-Z”, czyli listę wszystkiego, co jest zamieszczone na 
stronach biblioteki w układzie alfabetycznym. Wszystkie biblioteki korzystają z e-maila, 
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a 8 z 10 zamieszcza formularz, w którym należy zaznaczyć m.in. z jakich źródeł korzy-
stało się już przed zadaniem pytania. Generalnie biblioteki niemieckie umieszczają osob-
ne formularze na zgłoszenia dokumentów, które powinny byś zakupione do biblioteki, na 
słowa krytyki bądź pochwały wobec biblioteki oraz pytania treści ogólnej. Szczegółowe 
pytania można zadawać poszczególnym pracownikom biblioteki, ponieważ wszystkie 
biblioteki zamieszczają adresy e-mailowe osób odpowiedzialnych za korespondencję 
z użytkownikami. Dwie biblioteki spośród 10 korzystają z czatu do porozumiewania się 
z użytkownikami. Pięć bibliotek zamieszcza na swoich stronach FAQ.

Portal biblioteczny Staats und Universitätabibliothek Hamburg wyróżniają się 
umieszczeniem wirtualnej asystentki Stelli, która odpowiada na zadawane pytania po-
przez e-mail.

Guten Morgen! Ich heiße Stella und begleite Sie durch die Stabi.  
Sie sind hier sicher nicht ohne Grund. Verraten Sie ihn mir?

Universitätabibliothek Stuttgart daje do dyspozycji swoich czytelników bezpłatny 
„InfoMail-Service”, poprzez który informuje o możliwości odebrania wcześniej zamó-
wionych dokumentów oraz o wygaśnięciu terminu wypożyczenia książki. Universitäta-
bibliothek Frankfurt an Main współpracuje z bibliotekami holenderskimi i oferuje użyt-
kownikom kontakt poprzez „Info Point”, czyli wirtualny serwis informacyjny.

Biblioteki polskie
Przeanalizowano strony 9 największych uczelnianych bibliotek krakowskich : Biblio-

teki Jagiellońskiej, Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo-
Hutniczej, Akademii Rolniczej, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Krakowskiej, 
Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Biblioteki Medycznej Collegium 
Medicum UJ oraz Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej. Wszystkie te biblioteki 
wykorzystują do kontaktu z użytkownikami e-mail. Na ich stronach WWW znajdują się 
spisy poszczególnych oddziałów biblioteki z adresami e-mailowymi. Dwie biblioteki za-
mieściły FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi udzielone przez biblio-
tekarzy. Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej przygotowała na swoich stronach 
„Wirtualne informatorium”, czyli rodzaj przewodnika z opisem różnych zagadnień zwią-
zanych z korzystaniem z biblioteki i tym co można znaleźć na stronach internetowych 
biblioteki. 

Przeglądnięto również strony internetowe 8 największych polskich bibliotek uniwer-
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syteckich: Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, 
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Biblioteki Uniwersyteckie w Toruniu, Poznaniu, we Wrocławiu oraz wyjątkowo wzięto 
pod uwagę także Bibliotekę Główną Politechniki Łódzkiej. Wszystkie one zamieszczają 
spis działów biblioteki i adresów e-mailowych. 5 bibliotek zamieszcza FAQ. Biblioteka 
Uniwersytecka w Toruniu i Biblioteka Główna UMCS umieściły na swoich stronach 
formularze, na których można prolongować książkę, składać propozycje zakupu lub za-
dawać pytania bibliotekarzom. Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, by polepszyć 
komunikację pomiędzy użytkownikami a pracownikami biblioteki uruchomiła listę dys-
kusyjną. Mogą na nią zapisać się wszyscy chętni internauci.

Z powyższej analizy wynika, że wirtualne serwisy informacyjne nie znalazły jeszcze 
pełnego zastosowania w polskich bibliotekach akademickich, ale prace trwają i najpraw-
dopodobniej już w niedalekiej przyszłości użytkownicy wszystkich bibliotek w Polsce 
będą się kontaktować z nimi poprzez wirtualne serwisy informacyjne. Najczęstszą for-
mą komunikacji biblioteki z użytkownikiem jest obecnie poczta elektroniczna, niektóre 
biblioteki korzystają z formularzy, spisu najczęściej zadawanych pytań (FAQ) i czatów. 
Nie ma w polskich bibliotekach uniwersyteckich drogich, specjalistycznych systemów 
sprzedawanych przez zachodnie firmy, które wymagają kooperacji co najmniej kilku 
bibliotek. Wszyscy bibliotekarze zdają sobie sprawę w obecnych czasach, że aby prze-
trwać biblioteka musi aktywnie przyciągnąć użytkowników, mieć z nimi dobry i szybki 
kontakt. Współcześni studenci komunikują się za pomocą internetu i telefonów komór-
kowych. Biblioteki nie ignorują tego i starają się wprowadzać najnowocześniejsze opro-
gramowanie, aby wirtualne serwisy działały w czasie rzeczywistym, a ideałem jest stały 
kontakt z użytkownikiem 24/7.

Wirtualny serwis informacyjny powinien być zintegrowany z pozostałymi usługami 
biblioteki i stanowić dopełnienie źródeł tradycyjnych. Wprowadzenie serwisu wiąże się 
nie tylko z wysokimi kosztami oprogramowania, ale także ze zmianą organizacji pracy 
całej biblioteki oraz koniecznością przeprowadzenia szkoleń personelu biblioteki. 
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Virtual Reference Services in academic libraries

The article presents the definition of virtual reference service and guidelines of imple-
menting and maintaining reference services (preparing for virtual reference service, 
provision of service, organization of service, privacy). Advantages and disadvantages of 
services which allow patrons and librarians to communicate are reported. Web sites of 
American, European and Polish academic libraries are explored and several methods of 
providing reference assistance are presented.
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Jolanta PrzyłuSKa

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Biblioteka Naukowa 

Przenikanie wiedzy między ośrodkami badawczymi  
na przykładzie analizy bazy SCOPUS

Zmiany zachodzące w sposobach pracy bibliotek, następujące w wyniku przemian w dzie-
dzinie technologii, metodach gromadzenia i dystrybucji informacji, stawiają wobec śro-
dowiska bibliotecznego nowe wyzwania. Nie oznacza to, że zagrożony jest byt bibliotek 
– zagrożona jest zapewne dotychczasowa forma i sposób obsługi czytelnika. Nowe tech-
nologie i nowe źródła informacji dają możliwość szerszego spojrzenia na udostępnia-
ne zasoby informacji. Powstają wielodziedzinowe bazy danych zawierające publikacje 
z różnych obszarów wiedzy. Bazy te pozwalają prześledzić ilościowe powiązania pomię-
dzy publikacjami z różnych dziedzin i o różnym zasięgu geograficznym. 
Referat przedstawia analizę bazy SCOPUS pod kątem wykorzystania jej w jednej z dzie-
dzin medycyny, na przykładzie publikacji z wybranych polskich czasopism – wydawanego 
w języku angielskim czasopisma International Journal of Occupational Medicine and 
Environmental Health i drukowanej w języku polskim Medycyny Pracy. Na podstawie 
najczęściej cytowanych publikacji z tych czasopism zbadano przenikanie wiedzy medycz-
nej między ośrodkami badawczymi z różnych krajów.

Czasopisma naukowe i bazy danych jako dokumentacja wiedzy
Zmiany zachodzące w sposobach pracy bibliotek, następujące w wyniku przemian 

w dziedzinie technologii, metodach gromadzenia i dystrybucji informacji, stawiają wo-
bec środowiska bibliotecznego nowe wyzwania. Nowoczesne technologie i nowe źród-
ła informacji dają możliwość szerszego spojrzenia na udostępniane zasoby informacji. 
Powstają wielodziedzinowe bazy danych zawierające publikacje z różnych obszarów 
wiedzy. Bazy te pozwalają prześledzić ilościowe powiązania pomiędzy publikacjami 
z różnych dziedzin i o różnym zasięgu geograficznym.

Biblioteki stają się miejscami nie tylko gromadzącymi i udostępniającymi określone 
zasoby informacyjne, ale także zarządzającymi i nawigującymi dostępem do szerokiej 
wiedzy. Bibliotekarz uczestniczący w profilowaniu zbiorów może również przeanalizo-
wać ich zawartość pod kątem znaczenia dla wybranego działu nauki. Wielodziedzinowe 
bazy danych wzbogacone w dodatkowe narzędzia informacyjne umożliwiają przeprowa-
dzenie różnorodnych analiz ilościowych. Dzięki zamieszczanej bibliografii załącznikowej 
można śledzić związki powstające pomiędzy publikacją a cytowanymi pracami. Związki 
te nie są ograniczone ramami chronologicznymi, mogą wychodzić poza daną dziedzinę, 
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łączyć pomysły i wyniki badań. Analizując cytowania można obserwować przebieg kon-
kretnych prac i trendów naukowych, można mierzyć efektywność uczonych i ich wpływ 
na pracę innych. Można też badać strukturę nauki, jej międzynarodowy charakter, ocenić 
potencjał nauki i określić udział poszczególnych krajów w nauce światowej.

Biblioteki specjalistyczne mogą dzięki nowoczesnej technice określić powiązania po-
wstające pomiędzy publikacjami z określonej dziedziny wiedzy, z danego obszaru geo-
graficznego a publikacjami na całym świecie. Badania takie pozwalają bibliotekarzowi 
nie tylko tworzyć zaplecze informacyjne, ale także włączyć się w analizę naukometrycz-
ną. Przykładem poszerzania zadań bibliotekarza w oparciu o nowe zasoby i narzędzia 
informacyjne jest analiza cytowań dwóch medycznych czasopism naukowych wyda-
wanych w Polsce: International Journal of Occupational Medicine and Environmental 
Health (IJOMEH) i Medycyny Pracy (Med. Pr.) [1, 2]. Czasopisma te skierowane są do 
lekarzy zajmujących się zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy. IJOMEH wyda-
wany jest w języku angielskim od 1988 r., a Med. Pr. w języku polskim od 1950 r. Oba 
wydawnictwa gromadzone są w Bibliotece Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Ło-
dzi. Rejestrowane są w międzynarodowych serwisach informacyjnych (np. MEDLINE, 
EMBASE, bazy ISI, SCOPUS). Medycyna Pracy indeksowana jest w Index Medicus od 
1977 r. a International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health od 
pierwszych numerów w 1988 r. Na liście Index Medicus w 2006 r. znajdowało się 4959 
czasopism biomedycznych z całego świata [3].

W 2005 r. oba czasopisma zostały wprowadzone do baz BIOSIS PREVIEWS i BIO-
LOGICAL ABSTRACTS wydawanych przez Instytut Informacji Naukowej (ISI) w Fi-
ladelfii (obecnie Thomson Scientific) i znalazły się wśród ok. 160 polskich czasopism na 
Master Journal List [4].

W 2004 r. wydawnictwo Elsevier udostępniło w Internecie bibliograficzno-abstrakto-
wą wielodziedzinową bazę danych wraz z cytowaniami pod nazwą SCOPUS, która obej-
muje obszar wiedzy znacznie większy niż inne dotychczas funkcjonujące bazy. Zawiera 
ponad 27 mln dokumentów bibliograficznych z ponad 14 tys. czasopism, w tym wszyst-
kie tytuły z bazy MEDLINE. Do obiegu informacyjnego wprowadziła wiele czasopism 
europejskich (około 60% periodyków pochodzi z innych krajów niż USA). Umożliwia 
nawigację w obszarze publikacji naukowych z abstraktami od 1966 r. Bibliografię za-
łącznikową wprowadzono w niej do publikacji od 1996 r. Analizę cytowań, informującą 
ile razy i przez kogo dany artykuł został cytowany, można więc wykonać od 1996 r. [5]. 

W Bibliotece Naukowej IMP przeprowadzono na podstawie bazy SCOPUS analizę 
cytowań publikacji z obu czasopism. Szczegółowym badaniom poddano wyniki uzyskane 
wg stanu na dzień 10.02.2006 r. dla czasopisma Medycyna Pracy i na dzień 3.03.2006 r. dla 
czasopisma International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health.

W latach 1996-2005 udokumentowano w bazie SCOPUS 444 (Pub) publikacje 
z kwartalnika IJOMEH i 656 prac z dwumiesięcznika Med. Pr. (tab. 1). Liczba odwołań 
(Cyt) do wyszukanych artykułów z IJOMEH wyniosła 985, a z Med. Pr. 445. Średni 
wskaźnik, czyli liczba cytowań przypadająca na jeden artykuł, przeliczony jako Cyt/Pub 
wyniósł 2,22 dla IJOMEH i 0,68 dla Med. Pr. 
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Rok
Liczba publikacji (Pub) Liczba cytowań (Cyt) Wskaźnik cytowań 

(Cyt/Pub)
IJOMEH Med. Pr. IJOMEH Med. Pr. IJOMEH Med. Pr.

1996 41 74 127 49 3,10 0,66
1997 45 74 181 81 4,02 1,09
1998 33 62 161 48 4,88 0,77
1999 38 40 100 32 2,63 0,80
2000 36 66 86 47 2,39 0,71
2001 56 71 128 70 2,29 0,99
2002 50 75 82 52 1,64 0,69
2003 44 79 83 42 1,89 0,53
2004 59 68 35 23 0,59 0,34
2005 42 47 127 1 0,05 0,02

Razem 444 656 985 445 2,22 0,68

Tabela 1. Liczba cytowań publikacji z IJOMEH i Med. Pr.

Przeanalizowano rozkład cytowań publikacji z danego rocznika dla obu czasopism 
(tab. 2, 3). Na podstawie otrzymanych wyników widać, że skraca się czas od momentu 
wydania do cytowania publikacji. Wzrost cytowań w ostatnich latach można tłumaczyć 
zwiększeniem zainteresowań problematyką badań podejmowanych na łamach czaso-
pism, jak również umożliwieniem dostępu do abstraktów w systemach komputerowych, 
automatyzacją wyszukiwań, powstawaniem nowych baz i narzędzi ułatwiających zebra-
nie piśmiennictwa z całego świata.

Tom

Rok

Razem1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba cytowań
 9/96 5 9 15 17 20 22 15 12 12 0 127
10/97 0 3 11 31 29 26 27 25 27 2 181
11/98 0 2 16 20 27 27 36 26 7 161
12/99 0 7 9 13 23 25 22 1 100
13/00 0 8 13 23 18 20 4 86
14/01 2 17 25 41 34 9 128
15/02 3 15 33 26 5 82
16/03 6 26 49 2 83
17/04 4 28 3 35
18/05 2 0 2

Razem 5 12 28 71 88 121 161 220 246 33 985

Tabela 2. Cytowania publikacji z poszczególnych tomów IJOMEH w latach 1997-2006
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Tom

Rok
Ra-
zem1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba cytowań
47/96 2 3 8 6 6 13 6 5 0 49
48/97 2 10 12 13 11 16 111 6 0 81
49/98 0 0 6 7 8 13 6 8 0 48
50/99 0 0 5 6 11 6 4 0 32
51/00 0 1 10 17 12 7 0 47
52/01 1 5 22 16 25 1 70
53/02 2 19 17 14 0 52
54/03 6 18 18 0 42
55/04 7 14 2 23
56/05 0 1 1

Razem 4 13 26 33 48 117 99 101 4 445

Tabela 3. Cytowania publikacji z poszczególnych tomów Med. Pr. w latach 1998-2006

Sprawdzono także, które publikacje z IJOMEH i Med. Pr. były najczęściej cytowane. 
Analizę częstotliwości cytowań publikacji z lat 1996-2005 przedstawiają tab. 4 i 5. Naj-
większe zainteresowanie z IJOMEH wzbudziła jedna praca z 1998 r. – 35 cyt., następna 
była z 1996 r. – 25 cyt. i kolejna z 1999 r. – 19 cyt. Natomiast wśród publikacji z Med. 
Pr. najczęściej (14 razy) powoływano się na pracę z 1997 r. W następnej kolejności są 
artykuły: z 2001 r. cytowany 10 razy i z 1997 r. cytowany 8 razy. 

Częstotliwość cytowań

Tom 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 35 Publ.

 9/96 15 8 4 2 3 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 41

10/97 14 6 5 2 2 1 0 4 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 45

11/98 6 6 4 2 3 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33

12/99 14 6 7 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 38

13/00 10 6 6 5 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

14/01 26 9 7 2 3 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 56

15/02 21 12 4 7 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

16/03 17 10 7 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 44

17/04 36 16 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59

18/05 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

Razem 199 81 49 28 18 15 6 7 9 9 4 5 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 444

Tabela 4. Częstotliwość cytowań publikacji z IJOMEH
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Tom
Częstotliwość cytowań

Publ.
0 1 2 3 4 5 6 8 10 14

47/96 46 15 9 2 1 0 1 0 0 0 74
48/97 44 12 6 6 3 1 0 1 0 1 74
49/98 38 13 4 3 1 3 0 0 0 0 62
50/99 22 11 2 4 0 1 0 0 0 0 40
51/00 40 12 9 3 2 0 0 0 0 0 66
52/01 38 19 4 6 1 1 1 0 1 0 71
53/02 48 17 5 0 2 1 2 0 0 0 75
54/03 49 20 8 2 0 0 0 0 0 0 79
55/04 49 15 4 0 0 0 0 0 0 0 68
56/05 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Razem 420 135 51 26 10 7 4 1 1 1 656

Tabela 5. Częstotliwość cytowań publikacji z Med. Pr.

Zasięg oddziaływania publikacji naukowych
Przeprowadzona analiza pozwoliła podsumować wkład specjalistycznych czasopism 

medycznych wydawanych w Polsce do światowej nauki. Dzięki dostępowi do bazy SCO-
PUS rejestrującej IJOMEH i Med. Pr. można wyszukać publikacje, które mają najwięk-
szy zasięg oddziaływania. Wśród najczęściej cytowanych artykułów są prace z dziedziny 
toksykologii, obejmujące tematykę szkodliwego działania czynników chemicznych i fi-
zycznych na ludzi, zagrożeń środowiskowych, narażenia zawodowego czy epidemiolo-
gii. Większość z prac była cytowana w czasopismach zagranicznych (na 382 cytowania 
z IJOMEH 354 były w czasopismach zagranicznych). 

Rys. 1. Zasięg oddziaływania IJOMEH (na podstawie publikacji cytowanej 35 razy)
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Wyniki badań naukowych publikowanych w IJOMEH rozpowszechniane są na ca-
łym świecie. Na najczęściej cytowaną pracę powoływali się autorzy z ośrodków badaw-
czych w: Japonii, Szwecji, Turcji, USA, Norwegii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Rosji, 
Hiszpanii, Irlandii, Belgii, Niemczech, Korei (rys.1).

Wśród najczęściej cytowanych prac z Med. Pr. przoduje publikacja, która od 1999 r. 
do 2005 r. była cytowana 14 razy, w tym przez badaczy z różnych ośrodków zagranicz-
nych 12 razy. Zasięg oddziaływania tej pracy objął oprócz Polski 6 krajów: Francję, Indie, 
Iran, Argentynę, Brazylię, USA. Druga praca z 2001 r. na 10 cytowań 9 miała z zagranicy:  
8 z Turcji i 1 z Arabii Saudyjskiej. Trzecia publikacja z 1993 r. była cytowana 9 razy 
w tym w USA (4), Polsce (2), Francji (1), Włoszech (1) i Chinach (1). 

W tab. 7 przedstawiono kraje, z których pochodził pierwszy autor pracy powołującej 
się na publikacje z Med. Pr. 

Kraj (liczba cytowań)
Polska (82) Włochy (3) Wlk. Brytania (2)
USA (27) Brazylia (2) Argentyna (1)

Turcja (15) Czechy (2) Australia (1)
Indie (8) Finlandia (2) Belgia (1)

Francja (5) Niemcy (2) Chorwacja (1)
Iran (4) Pakistan (2) Grecja (1)

Arabia Saud. (3) Portugalia (2) Japonia (1)
Chiny (3) Słowacja (2) Rumunia (1)

Kanada (3) Tunezja (2) Rosja (1)

Tabela 7. Zasięg oddziaływania Med. Pr.

Rys. 2. Zasięg oddziaływania Med. Pr. (na podstawie 29 najczęściej cytowanych publikacji)
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Wśród 29 najczęściej cytowanych prac na 179 cytowań 82 pochodziły z Polski, co 
potwierdza znaczenie czasopisma dla środowiska polskich specjalistów zajmujących się 
problematyką zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy. Duże zainteresowanie pub-
likacjami z Med. Pr. jest w USA – 27 cytowań, w Turcji – 15 cytowań oraz w Indiach 
– 8 cytowań (rys.2). Kilkadziesiąt prac znalazło zainteresowanie w 25 krajach z różnych 
stron świata, co świadczy o rozpowszechnianiu badań z polskich ośrodków naukowych 
na całym świecie. 
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Transfer of medical knowledge between research centres 
worldwide: SCOPUS database search analysis

The recent technological advances in communication and information systems, includ-
ing the methods for data collection, storage and processing, have been a new challenge 
for library services. Obviously, nobody questions the meaning of the library itself but 
the traditional library services will have to give way to the new technologies and data 
sources. The latter make it possible to trace the information flow and analyze the scope 
and content of data sought. A recent trend has been that of multidisciplinary databases 
that contain publications regarding different fields of science. These databases make it 
possible to follow the quantitative relations between publications coming from different 
fields and countries of origin.
The present paper discusses the results of analyzing the SCOPUS database search in one 
of the medical sciences, taking as an example the publications on occupational health 
from two professional journals: International Journal of Occupational Medicine and En-
vironmental Health, edited in English, and Medycyna Pracy (Occupational Medicine), 
edited in Polish. The most frequent citations of these publications were analyzed to trace 
the transfer of medical knowledge between research centres worldwide.
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Politechnika Łódzka
Biblioteka

Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje  
biblioteka, a czego oczekuje użytkownik.  

Stan obecny i rozwój informacji naukowej 
w bibliotekach uczelni technicznych.

Referat przedstawia teoretyczne założenia usług informacyjnych świadczonych w biblio-
tekach oraz ich praktyczne zastosowanie. Ukazuje przemiany w rodzajach źródeł infor-
macji, formie ich udostępniania i udzielania oraz zmienność zapotrzebowania na po-
szczególne rodzaje informacji. 
Przywilej prezencyjnego informowania należący dotychczas do agend powołanych w tym 
celu, np. ośrodków, oddziałów, czy działów informacji ustępuje pod wpływem nowych 
technologii. Coraz częściej mamy do czynienia z „decentralizacją informacji naukowej”, 
nie jest ona udzielana jedynie na miejscu, w konkretnej agendzie biblioteki. W obliczu 
szeroko dostępnych serwisów zmieniają się funkcje bibliotekarza – menedżera informacji 
i ośrodka, powołanego w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych. 
Referat jest próbą odpowiedzi na pytania, co oferuje biblioteka swoim czytelnikom  
i co mogłaby jeszcze zaoferować, a także jakich informacji oczekują użytkownicy, a jakie 
uzyskują. Ponadto zawiera prognozę rozwoju informacji w bibliotekach szkół wyższych. 
Zwraca uwagę na źródła informacji, narzędzia ułatwiające jej dostępność oraz sposoby 
komunikowania się na płaszczyźnie biblioteka – użytkownik. Wskazuje na możliwość 
wirtualnego udzielania informacji w oparciu o coraz powszechniejsze internetowe ko-
munikatory.

1. Teoretyczne założenia rozwoju informacji naukowej  
w bibliotekach akademickich

Biblioteki podobnie jak inne instytucje usługowe związane z oświatą i kulturą zmie-
niają się wraz ze współczesną nauką i techniką. Szczególnie wyraźnie widać to na przy-
kładzie dynamicznie rozwijających się bibliotek akademickich. Placówki te służą nauce, 
wspomagają proces kształcenia przyszłych pokoleń naukowców i wykwalifikowanych 
pracowników m.in. poprzez udostępnianie informacji naukowej, która w ciągu ostatnich 
kilku lat przeszła liczne przeobrażenia. 
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Ostatnie 10 lat to okres przełomowy dla świadczenia usług informacyjnych. Zmie-
niły się narzędzia i metody, zmienili się użytkownicy i bibliotekarze, ale teoretyczne 
podstawy informacji naukowej pozostały te same. 

Spośród definicji informacji naukowej przytoczonych i opracowanych przez  
A. Radwańskiego szczególną uwagę zwraca określenie tej dyscypliny jako „informacji  
o nauce i dla nauki”.1 W odczuciu pracowników bibliotek jest to nie tylko dyscypli-
na naukowa, ale także praktyczna działalność, której przedmiotem jest popularyzacja 
osiągnięć nauki wśród społeczeństwa, wpływająca w sposób pośredni na dalszy rozwój 
poszczególnych dziedzin wiedzy. 

Sprecyzowane w ten sposób pojęcie informacji naukowej jest dla bibliotekarzy-prak-
tyków wyczerpującym określeniem działalności agend informacyjnych. Tworzy właści-
wy wizerunek instytucji i jej pracowników. 

Mimo wielu zmian, jakim uległa informacja naukowa, niezmienne pozostają jej ro-
dzaje, do których należą: informacja katalogowa, biblioteczna, bibliograficzna, rzeczo-
wa, tekstowa i dokumentacyjna.2 Podstawę zróżnicowania typów informacji stanowią 
treść i forma wykorzystanych źródeł: 

informacja katalogowa, udzielana jest w oparciu o katalogi drukowane, elektroniczne  
i zdigitalizowane własne, bądź innych bibliotek,
informacja biblioteczna, przekazuje ogólne treści o konkretnej bibliotece w formie 
ustnej, drukowanej lub elektronicznej,
informacja bibliograficzna, zawiera dane zaczerpnięte z różnych typów bibliografii  
i bibliograficznych baz danych,
informacja rzeczowa i tekstowa, udzielana jest głównie w oparciu o własne zasoby 
drukowane i elektroniczne.

Nie zmieniła się typologia czytelników w bibliotece akademickiej. W dalszym ciągu 
obsługiwani są użytkownicy indywidualni i zbiorowi. Należą do nich przede wszystkim 
pracownicy uczelni, studenci i doktoranci, a także uczestnicy wycieczek (nauczyciele, 
bibliotekarze, studenci bibliotekoznawstwa, młodzież szkolna). 

Zmianie uległa forma komunikowania się na płaszczyźnie bibliotekarz-czytelnik. 
Użytkownik indywidualny stał się bardziej anonimowy niż dotychczas. Jest to wynik 
rozwoju nowych kanałów informacyjnych poszerzających dotychczasowe formy kon-
taktu z odbiorcą. Bezpośredni kontakt z użytkownikiem coraz częściej ustępuje miejsca 
pośrednim sposobom komunikacji. Współczesny użytkownik przeważnie oczekuje je-
dynie wskazówki, aby dalej samodzielnie kontynuować poszukiwania. Taką informa-
cyjną wskazówką jest strona internetowa, informatory o bibliotece, ulotki reklamujące 
poszczególne rodzaje usług; tu praca bibliotekarza ogranicza się jedynie do właściwego 
zredagowania materiałów informacyjnych w wersji elektronicznej lub drukowanej. 

1 A. Radwański: Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji nauko-
wej, Biuletyn EBIB [online] 2004 nr 4 [dostęp 22.03.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.
pl/2004/58/radwanski.php, 

2 Z. Żmigrodzki: Bibliotekarstwo, Warszawa 1998, s. 211
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Najważniejszą zmianą w informacji naukowej widoczną na przykładzie wszystkich 
rodzajów informacji jest pojawienie się zasobów elektronicznych. Przełamały one barie-
ry dostępności do światowych osiągnięć nauki, zmodernizowały warsztat pracy bibliote-
karzy, skróciły czas oczekiwania na informację.

Wykazując zmiany, które wpłynęły na kształt nowoczesnej biblioteki akademickiej 
należy przeanalizować elementy determinujące świadczenie usług informacyjnych. 
W odczuciu bibliotekarza – praktyka należą do nich:

zarządzanie informacją – realizowane przez bibliotekarza (pracownika agendy infor-
macyjnej),
warsztat informacyjny i jego narzędzia,
zapotrzebowanie na informację – oczekiwania użytkowników.

Rola bibliotekarza w systemie informowania
W nowoczesnej bibliotece misję służenia użytkownikowi powinien realizować wykwa-

lifikowany bibliotekarz, znający tajniki zawodu. W agendach informacyjnych rola biblio-
tekarza sprowadza się do udzielania informacji. Przy czym informowanie należy rozumieć 
jako tworzenie, opracowywanie, wyszukiwanie, gromadzenie, przechowywanie, rozpo-
wszechnianie i udostępnianie informacji, promowanie, doradztwo oraz przygotowanie 
publiczności do jej odbioru.3 Udzielanie informacji jest poprzedzone szeregiem czynności 
przygotowawczych, o których należy pamiętać. Użytkownik otrzymuje informację, której 
jakość zależy od „mrówczej” pracy włożonej w jej przygotowanie. Bibliotekarz jest po-
średnikiem między lokalnymi zasobami oraz nieograniczonym zbiorem krążących w eterze 
informacji, a czytelnikiem, dla którego przeprowadza selekcję, kierując się relewantnością 
wyników wyszukiwania. Nie można jednak roli pracownika biblioteki ograniczać jedynie  
do pośredniczenia. Bibliotekarz musi być także menedżerem zarządzającym informacją.

Praca współczesnego bibliotekarza w agendzie informacyjnej jest zbiorem czynności 
charakterystycznych dla zawodu, wzbogaconych dodatkowo elementami informatyki, 
zarządzania i marketingu. Niezbędna jest znajomość obsługi komputera, oprogramowa-
nia, Internetu, gdyż elementy te stanowią narzędzia warsztatu informacyjnego. Biblio-
tekarz ponadto organizuje i zarządza warsztatem; gromadzi, opracowuje i udostępnia 
zasoby informacyjne tworzące warsztat. Powinien znać strukturę zbiorów drukowanych  
oraz elektronicznych biblioteki, stanowiących podstawowy warsztat informacyjny biblio-
teki uczelnianej. W literaturze przedmiotu pojawia się pojęcie menedżera informacji zarzą-
dzającego zgromadzoną wiedzą. Jest to osoba dobrze zorientowana w nowych źródłach, 
tworząca bazy danych macierzystej instytucji, przygotowująca proces ich udostępniania,  
a także udostępniająca je, co jest szczególnie ważne wobec nieograniczonej podaży in-
formacji, szybkości jej wytworzenia, odnalezienia i przekazania właściwemu użytkow-
nikowi. Bibliotekarz to także broker informacji4 pośredniczący w udzielaniu wszelkiego 

3 J. Wojciechowski: Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie. W: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. V ForumV Forum 
SBP 2003. Warszawa 2003, s. 37Warszawa 2003, s. 37

4 A. Jazdon: O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach. W: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. 
V Forum SBP 2003. Warszawa 2003, s. 103
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rodzaju informacji. Nie tylko poszukuje i dostarcza, ale także weryfikuje informacje. Po-
rządkuje je i ocenia, podaje informacje kompletne i opracowane, o najwyższej jakości.

Do zadań współczesnego pracownika agendy informacyjnej biblioteki należy poszu-
kiwanie nowych zasobów elektronicznych, wśród których ważną rolę pełnią ogólnodo-
stępne źródła oraz komercyjne bazy danych i serwisy. 

W przypadku źródeł ogólnodostępnych bibliotekarz musi wykazać się dobrą znajo-
mością Internetu, aby odnaleźć wartościowe zasoby i wydobyć je z ogromu dostępnej 
wiedzy. 

Inaczej wygląda sytuacja pozyskiwania komercyjnych zasobów, gdyż tu głównie 
wydawcy lub sprzedawcy informują bibliotekę o ich istnieniu. Obecnie biblioteka stale 
testuje nowe zasoby elektroniczne i narzędzia ułatwiające ich przeglądanie. Coraz częś-
ciej wydawcy lub dostawcy uruchamiają kilkumiesięczne dostępy testowe ułatwiające 
bibliotekarzowi ocenę przydatności i funkcjonalności serwisów. Wstępnie rozpoznane 
i przetestowane źródło udostępniane jest środowisku akademickiemu. Funkcja bibliote-
karza skupia się wówczas na działaniach prowadzących do właściwego poinformowa-
nia odpowiednich użytkowników o nowych źródłach wiedzy, zachęcenia do testowania 
i wyrażania opinii o wartości jaką prezentują dla rozwoju dydaktyki i systemu nauko-
wo-badawczego uczelni. W tym celu organizowane są spotkania szkoleniowo-promo-
cyjne, redagowane informacje w postaci drukowanej lub elektronicznej, zamieszczane 
na stronie www, rozsyłane pocztą elektroniczną, a także na listę dyskusyjną. Odrębną 
kwestią jest decyzja o zakupie testowanych dostępów, gdyż oprócz opinii bibliotekarzy 
i użytkowników decydują finanse biblioteki. 

W ramach komunikacji z odbiorcami bibliotekarze prowadzają szkolenia z zakresu 
posługiwania się nowoczesnymi źródłami informacji. Ważne jest również zarządzanie 
informacją ukierunkowane na konkretnego odbiorcę, bądź grupę odbiorców o podob-
nych zainteresowaniach.

Reasumując, zadania współczesnego pracownika agendy informacyjnej są nastę-
pujące:

identyfikacja produktów informacyjnych – poszukiwanie, rozpoznanie, testowanie,
przygotowanie oferty informacyjnej – uporządkowanie informacji,
techniczna obsługa dostępności produktów informacyjnych,
konsultacje informacyjne, praca z użytkownikiem,
promocja usług informacyjnych.5

Dotychczas bibliotekarz pracował głównie w oparciu o zasoby własne biblioteki, 
obecnie musi stać się przewodnikiem po globalnych zasobach wiedzy, udostępnianych  
w akademickich ośrodkach informacji. Pod tym względem biblioteki i ich kadra  
są bezkonkurencyjne, bowiem nie ukształtowały się inne instytucje nonprofit, które 
mogłyby zapewnić szeroki dostęp do wiedzy o zasięgu międzynarodowym i właściwe 
wsparcie merytoryczne dla użytkownika. 
5 oprac. własne na podst. R. Bania: Bibliotekarz nauczający w szkole wyższej. W: Zawód bibliotekarza dziś 

i jutro. V Forum SBP 2003. Warszawa 2003, s. 80V Forum SBP 2003. Warszawa 2003, s. 80Warszawa 2003, s. 80
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Zasoby informacyjne uczelni technicznych
Przedstawiony na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej proces kształtowania 

się nowoczesnego warsztatu informacyjnego jest odwzorowaniem przemian, które mia-
ły i mają miejsce w większości polskich bibliotek akademickich. Wskazuje na rodzaje 
źródeł gromadzonych w bibliotekach technicznych, ich dynamiczny przyrost, a także 
wykorzystanie przez środowisko akademickie oraz czytelników spoza tego środowiska.

Warsztat informacyjny biblioteki uczelnianej XXI wieku stanowią głównie zasoby 
elektroniczne. Drukowane zbiory własne są jedynie uzupełnieniem elektronicznych noś-
ników wiedzy. Jednakże doceniać należy walory wszystkich źródeł informacji niezależ-
nie od ich formy, determinującej określone zalety i wady. 

Informacyjne zasoby drukowane Informacyjne zasoby elektroniczne

 dostępne do wypożyczenia lub na miejscu 
w godzinach pracy biblioteki,

 ograniczona liczba jednoczesnych  
użytkowników,

 łatwe w obsłudze,
 niezawodne,
 ograniczone zasięgiem i zakresem,
 przedstawione w formie tekstowej,

 uporządkowane.

 dostępne dla sieci uczelnianej przez całą 
dobę,

 nieograniczona liczba jednoczesnych użyt-
kowników,

 wyposażone z rozbudowane systemy wy-
szukiwawcze,

 uzależnione od czynników zewnętrznych, 
np. Internetu, sprzętu,

 nieograniczone zasięgiem i zakresem,
 przedstawione w formie tekstowej z ele-

mentami audiowizualnymi,
 rozproszone.

Tabela 1. Charakterystyka zasobów informacyjnych (oprac. własne)

Zamieszczona tabela przedstawia podstawowe elementy różnicujące zasoby druko-
wane i elektroniczne.

Rosnące znaczenie źródeł elektronicznych pozwala scharakteryzować rodzaje i funk-
cje jakie pełnią w procesie komunikowania się z odbiorcą. Są to:

katalogi dostarczające informacji o zasobach bibliotek, ośrodków naukowo-badaw-
czych i dydaktycznych,
serwisy www informujące o bibliotece i innych ośrodkach,
bibliografie zawierające opisy bibliograficzne informujące o piśmiennictwie,
bazy danych:

bibliograficzno-abstraktowe gromadzące dane bibliograficzne i abstrakty doku-
mentów pierwotnych, pełniące funkcję informacji bibliograficzno-rzeczowej,
faktograficzne\pełnotekstowe zawierające pełne teksty artykułów z czasopism  
lub z innych materiałów dostarczające informacji rzeczowej i tekstowej,
numeryczne zawierające dane statystyczne, szczególnie dla potrzeb ekonomii sta-
nowiące informację rzeczową,
informatorowe – tzw. e-książki teleadresowe służące informacji w ogólnym ujęciu.6

6 oprac. własne na podst. H. Popowska, B. Stefaniak, A Wysocki: Zagraniczne bazy danych. Możliwości 
i warunki ich wykorzystania, Wrocław 1991, s. 10
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3.1. Źródła elektroniczne w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
Początek lat 90. to okres, gdy na polskim rynku zaczęły pojawiać się pierwsze źród-

ła elektroniczne. Wydawcy czasopism drukowanych, dostrzegli jak wielkie możliwości 
stworzyła komputeryzacja oraz sieć Internet w procesie dystrybucji i udostępniania pub-
likacji. Źródła elektroniczne zmieniły: 

formy dystrybucji i udostępniania (od dyskietek i płyt udostępnianych na wybranych 
komputerach, po dostęp przez Internet w sieci lokalnej), 
zakres tematyczny (od ograniczonego po wielodziedzinowy i/lub bardzo specjali-
styczny), 
zasięg czasowy (od ograniczonego do kilku miesięcy po projekty wieloletnie),
formy informacji źródłowych (od opisów bibliograficznych i abstraktów, po dostęp 
do pełnych tekstów),
system przeszukiwania baz danych i wyszukiwania informacji (od prostego po bar-
dzo zaawansowany, umożliwiający przeszukiwanie po dowolnym słowie w tytule, 
abstrakcie, tekście itd.). 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej zaprenumerowała pierwsze bazy danych w 1992 
roku. Były to dwie serie Current Contens (Physical, Chemical and Earth Science with 
Abstracts i Engineering, Technology and Applied Science), adresowane do osób zain-
teresowanych fizyką, chemią, techniką i nauką o ziemi. Udostępniano je na wybranych 
komputerach i aktualizowano raz w tygodniu wraz z otrzymaniem przez Bibliotekę 
kolejnych dyskietek.

Rok później Biblioteka poszerzyła swoją ofertę o źródła elektroniczne udostępniane  
na dyskach optycznych (CD-ROM). Zakupiono wówczas wielodziedzinową bazę inży-
nieryjno-techniczną COMPENDEX, bazę EEDISC adresowaną do elektroników i osób 
zainteresowanych komputerami, bazę CITIS, w skład której wchodziły bazy ICEA z za-
kresu budownictwa i SAFE zawierająca programy komputerowe dla projektantów i kon-
struktorów.

W 1994 roku udostępniano już 7 baz danych (ofertę poszerzono o Derwent Biotech-
nology Abstracts) z których skorzystało 350 osób. 

Wymienione bazy przeznaczone były dla szerokiego grona użytkowników. W po-
równaniu z dzisiejszymi serwisami, ówczesne bazy nie obejmowały swoim zakresem 
tematycznym pełnej dziedziny we wszystkich aspektach, a jedynie koncentrowały się na 
najważniejszych tematach. Niezależnie, czy były to bazy specjalistyczne, czy wielodzie-
dzinowe, zawierały skromną ilość materiałów źródłowych, a ich opis ograniczony był do 
podstawowych danych bibliograficznych, z czasem wzbogaconych o abstrakty.

W kolejnych latach Biblioteka, korzystając z coraz szerszej oferty wydawców, suk-
cesywnie poszerzała wachlarz oferowanych źródeł elektronicznych, zarówno ilościowy, 
jak i tematyczny, tak aby zaspokoić oczekiwania jak największej liczby użytkowników. 
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1992 2
1993 5
1994 7
1995 7
1996 11
1997 21
1998 14
1999 20
2000 20
2001 25
2002 29
2003 31
2004 31
2005 34

Tabela 2. Zasoby elektroniczne udostępniane w Bibliotece w latach 1992-2005 (oprac. własne)

Wraz ze wzrostem liczby baz danych rosła także liczba osób zainteresowanych 
źródłami elektronicznymi, co było związane z postępującą komputeryzacją uczelni  
i upowszechnieniem Internetu oraz cechami, jakimi różnią się one od wydawnictw 
drukowanych tj. szybkością tworzenia i aktualizacją, dużą liczbą danych (bieżących  
i archiwalnych), możliwością i efektywnością wyszukiwania konkretnych informacji.

Z czasem bazy ewaluowały pod względem tematycznym. W bazach ograniczonych te-
matycznie do wybranej dziedziny wzrastała liczba materiałów obejmujących coraz więcej 
aspektów danego zagadnienia, przez co stawały się one bardziej szczegółowe. Bazy danych 
poszerzały zakres tematyczny i stawały się bazami wielodziedzinowymi. Dynamicznie 
wzrastała także liczba informacji o materiałach źródłowych. Początkowo były to artykuły 
z niewielkiej liczby czasopism. Później wydawcy zaczęli dążyć do pozyskiwania danych 
z czasopism bardziej cenionych w środowisku akademickim, a następnie rozszerzyli bazy 
o nowe typy dokumentów, np. referaty z materiałów konferencyjnych i wydawnictwa zwar-
te. Zwiększył się także zasięg czasowy oferowanych materiałów. Dziś większość baz ofe-
ruje nie tylko bieżące numery czasopisma, ale także numery archiwalne sprzed kilkunastu,  
lub kilkudziesięciu lat. 

Przełomowym wydarzeniem w udostępnianiu źródeł elektronicznych było pojawie-
nie się źródeł elektronicznych oferujących dostęp do pełnotekstowych wersji materia-
łów. Początkowo były to jedynie czasopisma, które do dziś stanowią najliczniejszą grupę 
dokumentów. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej pierwsze czasopisma pełnotekstowe 
zostały zakupione i udostępnione w 2001 roku. Były to następujące serwisy: EBSCO 
Publishing, IDEAL Academic Press, Swetsnet Navigator, The Link Information Service, 
które w sumie oferowały dostęp do ponad 9400 tytułów czasopism w pełnych tekstach. 
Dodatkowo w 2001 roku Biblioteka udostępniała 21 baz danych, z których w ciągu roku 
skorzystało w samej Bibliotece ponad tysiąc osób.
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Obecnie ilość źródeł elektronicznych dostępnych pełnotekstowo stale się zwiększa, 
dotyczy to zarówno darmowych (dostępnych promocyjnie, na określony czas), jak i płat-
nych proponowanych łącznie z wersją drukowaną lub niezależnie od niej. 

W 2005 roku Biblioteka miała dostęp do 7 serwisów pełnotekstowych (nie licząc 
dostępów promocyjnych) oferujących dostęp do 18758 czasopism pełnotekstowych. Do 
końca marca 2006 roku liczba tytułów czasopism wzrosła do około 23 000. Tak duży 
wzrost najlepiej dokumentuje dynamikę rozwoju warsztatu informacyjnego nowoczesnej 
biblioteki.

2001 2002 2003 2004 2005

Liczba serwisów pełnotekstowych 4 5 5 6 7

Liczba czasopism
dostępnych pełnotekstowo 9420 4815 14361 17924 18758

Tabela 3. Przyrost pełnotekstowych serwisów z zbiorach Biblioteki Politechniki Łódzkiej  
(oprac. własne)

W ostatnich latach wydawcy poszerzyli ofertę o serwisy oferujące dostęp do materia-
łów konferencyjnych i pełnych tekstów referatów (np. serwis IEE/EEE), a od niedawna 
oferują dostępy do elektronicznych bibliotek i książek, które stają się coraz popular-
niejsze na polskim rynku. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej od początku 2006 roku 
udostępniane są e-książki w ramach serwisów Knovel Library i Safari Tech Book, dające 
łącznie dostęp do około 4 800 pozycji, w tym do ponad 860 w pełnym tekście.

Dodatkowo Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do elektronicznych baz zagra-
nicznych zawierających informacje bibliograficzne o światowych patentach (Espace Ac-
cess, Espace Access Preces, Espace Globalpat, Espace Bulletin), a także ich pełne teksty 
(Espace Precess).

Tak duża liczba materiałów pełnotekstowych rozproszonych w różnych serwisach 
wywołała potrzebę zakupu narzędzia, które scalałoby i porządkowałoby zasoby elektro-
niczne i umożliwiało w łatwy i przystępny sposób wyszukiwanie pożądanego czasopis-
ma. Problem ten w znacznym stopniu rozwiązał serwis AtoZ firmy EBSCO, będący listą 
dostępnych dla sieci uczelnianej czasopism elektronicznych, a także drukowanych, zagra-
nicznych, znajdujących się w bieżącej prenumeracie. Serwis ten umożliwia łatwe wyszu-
kiwanie czasopism m.in. po tytule czasopisma, dowolnym słowie z tytułu, numerze ISSN,  
bądź dziedzinie. W opisie czasopisma, obok tytułu i numeru ISSN, użytkownik znajdzie 
także informację o źródle, z którego ono pochodzi, a w przypadku prenumeraty drukowa-
nej lokalizację, gdzie się znajduje, a także informację o zasięgu chronologicznym. Lista 
AtoZ umożliwia bezpośrednie przejście do treści konkretnego czasopisma. W niedalekiej 
przyszłości planowane jest wzbogacenie listy AtoZ o wszystkie tytuły czasopism druko-
wanych, gromadzonych przez lata w Bibliotece. Wówczas lista będzie pełnym, aktuali-
zowanym na bieżąco katalogiem czasopism.
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Przy stale wzrastającej liczbie udostępnianych źródeł elektronicznych, narzędzia po-
rządkujące będą dynamicznie rozwijać się i stwarzać bibliotekom i użytkownikom coraz 
więcej możliwości. Z czasem dorównają katalogom, umożliwiając przeszukiwania źró-
deł elektronicznych w różnego typu indeksach znanych już z tradycyjnych, komputero-
wych katalogów bibliotecznych.

3.2. Formy dystrybucji i udostępniania użytkownikom źródeł elektronicznych
Pierwsze źródła elektroniczne, zakupione przez Bibliotekę oferowane były przez 

wydawców na dyskietkach i płytach CD-ROM, nośnikach o ograniczonej pojemności  
i licznych wadach. Udostępniano je jedynie na kilku stanowiskach w Oddziale Informacji 
Naukowej, przy czym ich ilość uzależniona była od liczby nośników, jaką dysponowała Bi-
blioteka, co powodowało ograniczenia w ich wykorzystaniu. Z czasem zaczęto udostępniać 
płyty CD-ROM sieciowo na terenie Biblioteki, co umożliwiło korzystanie z nich większej 
liczbie użytkowników, a także zapewniło bezpieczeństwo w ich wykorzystaniu. Rozwiąza-
nie to, poza widocznymi zaletami, miało także wady. Każda aktualizacja wymagała zmian 
na poszczególnych komputerach, a korzystanie było ograniczone wyłącznie do komputerów 
na terenie Biblioteki. Przełomowym wydarzeniem w sposobie udostępniania baz danych 
było wprowadzenie w 2000 roku scentralizowanego systemu dystrybucji i zarządzania in-
formacją - SABINA opartego na technologii „thin client”. Dzięki niemu użytkownicy po za-
logowaniu się, mogli korzystać z wybranych baz danych, na które uzyskano zgodę udostęp-
niania nie tylko na terenie Biblioteki, ale w całej sieci uczelnianej tj. także w pracowniach  
na wydziałach, w akademikach. Dużą zaletą systemu była możliwość wprowadzania 
wszelkich zmian aktualizacyjnych i konfiguracyjnych na serwerze, a nie na pojedynczych 
komputerach. W 2001 roku przez system SABINA dostępne były następujące bazy danych: 
Chemical Abstracts, Chemistry Citation Index, Compendex Plus. Rok później Bibliote-
ka udostępniała przez system SABINA 4 bazy danych, w 2003 ich liczba wzrosła do 6, 
a w 2004 do 8 baz danych. 

Ilość sesji użytkowników Ilość zapytań Ilość pobranych pełnych  
tekstów

2001 brak danych 12465 4015*
2002 2576 brak danych 17666*
2003 7848* 30715* 108619*
2004 16913 78775 131361
2005 34043 94052 176187

Tabela 4. Wykorzystanie baz danych w Bibliotece PŁ 
 (* dane z wybranych źródeł, oprac. własne)

Reagując na oczekiwania bibliotek i wymagania użytkowników dostawcy źródeł 
elektronicznych bardzo szybko dostosowali się do potrzeb rynku i umożliwili korzystanie  
z większości sprzedawanych baz danych przez Internet w oparciu o identyfikację nume-
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rów IP. Dzięki temu administrowanie systemu dystrybucji źródeł elektronicznych stało 
się obowiązkiem wydawców i dostawców, a nie biblioteki.

Dziś użytkownicy mogą korzystać z większości źródeł elektronicznych na wszystkich 
komputerach podłączonych do sieci uczelnianej, co spowodowało dynamiczny wzrost 
wykorzystania źródeł elektronicznych, z których w 2005 roku skorzystało ponad 34 000 
użytkowników, którzy pobrali ponad 176 000 pełnych tekstów materiałów.

Kolejnym krokiem w procesie udostępniania źródeł elektronicznych jest utworzenie  
i udostępnianie elektronicznych wersji materiałów dostępnych dotąd w tradycyjnej, dru-
kowanej formie. Ma to na celu ochronę zbiorów drukowanych przed dalszym ich nisz-
czeniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku materiałów cennych z punktu widzenie 
dziedzictwa kulturowego i historii rozwoju techniki (zbiory z XIX i pierwszej połowy 
XX wieku). Digitalizacja umożliwiła udostępnianie materiałów (w szczególności skryp-
tów uczelnianych, podręczników akademickich i zeszytów naukowych) większej liczbie 
użytkowników, co znajdzie istotne zastosowanie zarówno w stacjonarnym procesie dy-
daktycznym, jak i w kształceniu na odległość. 

Pod koniec 2003 w Bibliotece rozpoczęto proces realizacji wieloletniego projektu eBipol 
(Elektroniczna Biblioteka Politechniki Łódzkiej), którego celem jest digitalizacja wybranych 
zbiorów. Docelowo mają one utworzyć 6 kolekcji – Kolekcję Czasopism, Kolekcję Ksią-
żek, Kolekcję Materiałów Dydaktycznych, Kolekcję Rozpraw Doktorskich PŁ, Kolekcję 
Zbiorów Mikrofiszowych oraz Kolekcję Zeszytów Naukowych PŁ. Pod koniec marca 2006 
roku Elektroniczna Biblioteka Politechniki Łódzkiej zawierała 147 publikacji, w tym 137 
numerów czasopism i 8 książek, z których 6 dostępnych jest w pełnych tekstach. Materiały  
są ogólnodostępne na platformie dLibra. Dotychczas skorzystano z nich ponad 56 000 razy.

4. Odbiorcy informacji – ich potrzeby i oczekiwania
Najważniejszą grupą użytkowników biblioteki akademickiej są pracownicy uczelni, 

zarówno dydaktyczno-naukowi, jak i osoby zatrudnione na innych stanowiskach. Oczeku-
ją oni wiedzy przydatnej do wykonywania powierzonych zadań, służącej rozwojowi nauki  
i dydaktyki, samodoskonaleniu i kształceniu. Są to specjaliści w reprezentowanych przez 
uczelnię dziedzinach wiedzy, jak i księgowości, prawa i innych nauk pokrewnych. 

Oczekują oni informacji szybkiej, szczegółowej, precyzyjnej i konkretnej. Wymaga-
ją dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy światowej. Realizując dezyderaty tej grupy 
użytkowników, zbiory drukowane uzupełnione są corocznie o cenne, specjalistyczne, 
zagraniczne wydawnictwa książkowe i czasopiśmiennicze, a informacja o nabytkach po-
jawia się w katalogu bibliotecznym i na stronie www. Jednakże oczekiwania czytelników 
są coraz większe. Rośnie zainteresowanie zbiorami drukowanymi udostępnianymi w bi-
bliotece i ich elektroniczną postacią. Dostęp do zbiorów na miejscu, bądź przeznaczonych  
do wypożyczenia już nie wystarcza. 

Zmieniają się również wymagania co do sposobu korzystania. Użytkownicy oczeku-
ją dostępu do informacji, rzeczowej i tekstowej za pośrednictwem elektronicznych me-
diów. Dotyczy to wydawnictw ciągłych, ale również zagranicznych książek wydanych 
w ostatnich latach oraz innych materiałów np. raportów. 
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Obecnie potrzeby pracowników ukierunkowane są na sieciową możliwość korzystania  
z zasobów. Wykorzystanie źródeł internetowych jedynie w sieci lokalnej powoli przesta-
je zaspokajać potrzeby czytelników. Użytkownicy wyrażają zainteresowanie dostępem  
do wiedzy spoza uczelni w dowolnym miejscu i czasie, np. w domu. Pracownicy cenią 
bibliotekę jako centrum zarządzania i udostępniania wirtualnej wiedzy i informacji do-
stępnej bez ograniczenia czasowego i numerów IP komputerów.

Najliczniejszą grupę odbiorców stanowią studenci. Ich oczekiwania również się 
zmieniają. Dziś mamy do czynienia z dziesiątkami studentów przewijających się przez 
poszczególne agendy. Korzystają oni z podstawowych zbiorów biblioteki, a więc 
skryptów, podręczników, czasopism, zbiorów specjalnych, dlatego doceniają wartość 
informacji katalogowej. Od bibliotekarza oczekują konkretnej wskazówki, gdzie znaj-
dą poszukiwane materiały, po to by je wypożyczyć, zrobić ksero lub zapisać na noś-
nik elektroniczny o ile jest to możliwe. Dla większości z nich – (osób, które wiedzą 
czego poszukują i jak to zrobić) podstawową informacją jest elektroniczny katalog bi-
blioteki wyposażony w szereg możliwości wyszukiwawczych. Dzięki tej usłudze stu-
denci coraz częściej korzystają z informacji za pośrednictwem Internetu, wirtualnie 
odwiedzając uczelnianą książnicę. Oczekiwanym uzupełnieniem informacji katalogo-
wej, czy bibliograficznej byłaby informacja rzeczowa i tekstowa dostępna za pośred-
nictwem Internetu i kierująca do pełnych tekstów skryptów, czy czasopism zwłaszcza 
w języku polskim. Zapytania studentów często dotyczą możliwości korzystania z baz 
danych indeksujących piśmiennictwo w języku ojczystym i umożliwiających wgląd 
do abstraktów lub pełnych tekstów. Niestety obecnie bibliotekarze i studenci mogą je-
dynie korzystać z nielicznych, polskich zasobów informacyjnych. Tworzone przez 
Bibliotekę Narodową bibliografie i centralne katalogi stały się podstawą dla rozwoju 
podobnych inicjatyw. Obecnie, współpraca bibliotek zaowocowała aktualną informa-
cją katalogową udostępnianą w ramach KARO, NUKAT, czy SYMPO, informacją bi-
bliograficzno-abstraktową zawartą w bazie BAZTECH, bazach instytutów naukowych,  
czy bibliografiach poszczególnych uczelni. Uzupełnieniem polskich zasobów informa-
cyjnych stają się coraz częściej internetowe strony wydawców czasopism zawierające 
spisy treści, czasem abstrakty i pełne teksty w wolnym dostępie. Natomiast trudność 
w korzystaniu z wymienionych zasobów spowodowana jest ich dużym rozproszeniem 
w sieci oraz brakiem działań podejmowanych przez wydawców i twórców w celu pro-
mowania wartości polskich źródeł informacji. 

Dla obu grup użytkowników oczekiwania wobec formy informacji są podobne. 
Spełniłyby je szeroko dostępne zasoby elektroniczne, z których można by korzystać  
z dowolnego miejsca z autoryzowanym dostępem. Inny jest aspekt rzeczowy udostęp-
nianych zbiorów; studenci potrzebują materiałów wprowadzających w podstawowe 
treści studiowanych dziedzin, dlatego poszukują najczęściej literatury polskiej w posta-
ci skryptów, podręczników, czasopism, norm. Pracownicy oczekują specjalistycznych 
opracowań, publikacji, raportów z badań prowadzonych przez ludzi nauki z całego świa-
ta, zainteresowani są, więc głównie światową literaturą.
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Wnioski
Biblioteki techniczne w dynamiczny sposób reagują na rozwój nauki, nowoczes-

ne sposoby świadczenia usług informacyjnych i obsługi czytelników. Rozbudowują 
warsztat informacyjny uwzględniając nowe możliwości w zakresie komunikowania się 
z odbiorcą oraz udostępniania zasobów. Ewolucja bibliotek jest wynikiem wielu czyn-
ników, np. osiągnięć w zakresie technik informatycznych. Konsekwencją automatyzacji 
oraz rozwoju globalnej sieci Internet jest pojawienie się elektronicznych serwisów za-
wierających treści naukowe. 

Zanim pojawiły się źródła elektroniczne i Internet informacje udzielane były w oparciu  
o zgromadzone zbiory, katalogi własne i innych bibliotek, katalogi centralne Biblioteki 
Narodowej oraz bibliografie narodowe i bibliografie dorobku naukowego pracowników 
uczelni opracowywane w bibliotekach akademickich. Wymienione źródła miały postać 
drukowaną. Inną formę pozyskiwania informacji stanowiła współpraca międzybiblio-
teczna. Świadczenie usług było procesem czasochłonnym. Sytuację zmieniły abstraktowe 
bazy danych rejestrujące literaturę światową. Poszerzyły one możliwości wyszukiwawcze 
i umożliwiły szybszy dostęp do informacji o literaturze. Początkowo udostępniane były na 
miejscu, w czytelniach działów informacji naukowej, na wybranych stanowiskach kom-
puterowych. Kolejnym krokiem determinującym postęp było pojawianie się Internetu 
oraz serwisów czasopism pełnotekstowych, a z czasem także materiałów konferencyjnych  
i książek elektronicznych. Dalszy rozwój informacji został ukierunkowany na pozyski-
wanie dostępu do obszernych serwisów rejestrujących osiągnięcia światowej nauki udo-
stępnianych dla całej uczelni w obrębie kształtującej się sieci komputerowej. 

Gmach biblioteki, zgromadzone zbiory drukowane i wyspecjalizowane agendy są 
częścią nowoczesnego systemu świadczenia usług, poszerzonego w ostatnich latach o in-
tegralne ogniwo jakim jest e-biblioteka. Współczesna biblioteka jest widoczna w Interne-
cie, prezentuje w sieci swoją działalność i zachęca do korzystania z gromadzonych zaso-
bów. Mimo istotnych zmian, w odczuciu użytkowników pozostaje nadal częścią uczelni, 
instytucją realizującą określone zadania, jednakże przekraczającą bariery komunikacyjne 
ograniczone do niedawna bryłą budynku.

Rośnie zainteresowanie użytkowników elektronicznym kontaktem z biblioteką  
za pośrednictwem poczty, czy listy dyskusyjnej. Biblioteka przestaje być utożsamiana  
z konkretnym miejscem, budynkiem, a staje się wirtualnym nośnikiem informacji. 

Przyszłością komunikacji na płaszczyźnie użytkownik-bibliotekarz, obok dotych-
czas wykorzystywanej poczty elektronicznej i listy dyskusyjnej, staną się komunikatory 
stwarzające możliwość kontaktu w czasie rzeczywistym. Popularne wśród młodych ludzi 
„czaty”, „irc”, „gadu-gadu”, a ostatnio także „skype” powinny stać się już w najbliż-
szym czasie w bibliotekach technicznych powszechnym sposobem nawiązania dialogu  
z czytelnikiem.

Zmiana wizerunku biblioteki wpłynęła na przemianę zawodu bibliotekarza, niejed-
nokrotnie określanego dziś mianem menedżera informacji. Powszechnym zjawiskiem 
stało się doskonalenie pracowników z zakresu dziedzin wykraczających poza bibliote-
karstwo i bibliotekoznawstwo. 
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Analizując zadania bibliotekarza oddziału informacji oraz warsztat informacyj-
ny biblioteki można zauważyć, że biblioteka pozyskuje i udostępnia zasoby zgodnie  
z oczekiwaniami odbiorców. W ciągu ostatnich lat agendy informacyjne przeszły ogrom-
ną przemianę. Można by zaryzykować, iż obecnie dostępne źródła informacji wpłynęły  
na decentralizację usług informacyjnych, a przynajmniej formy ich świadczenia. 

Codzienna, mozolna praca sztabu menedżerów informacji pozostaje niewidoczna 
dla użytkownika, a jej efekty odzwierciedla poziom satysfakcji użytkowników7 oraz 
statystyki wykorzystania zasobów. Trudno jednoznacznie oszacować ilość korzystają-
cych czytelników, sposób pobierania informacji i ich rodzaj. Część danych zapamiętana 
zostaje w elektronicznych statystykach. Licznik odwiedzin umieszczony na każdej ze 
stron serwisu biblioteki informuje bibliotekarzy o ilości osób zainteresowanych danymi 
umieszczonymi na poszczególnych stronach biblioteki. Kopalnią wiedzy o zainteresowa-
niach użytkowników są statystyki licencjonowanych, elektronicznych zasobów. Na ich 
podstawie ustala się liczbę sesji, ilość zapisanych abstraktów i pełnych tekstów. Wyniki 
statystyk mogą posłużyć do corocznej modyfikacji warsztatu informacyjnego biblioteki. 
Stanowią wiarygodny obraz wykorzystania potencjału zgromadzonej wiedzy oraz pracy 
bibliotekarzy włożonej w popularyzację warsztatu informacyjnego.
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Where is Science Information Going to? or,  
What Library Offers and What Users Expect.  

Present Condition and Developement of Science 
Information in Technical Universities’ Libraries.

The paper presents theoretic assumptions and practical applications of library informa-
tion services. It depicts transformations of information sources and forms of making them 
available as well as changes of users’ demands for specific types of information.
New technologies cause changes in former organisation of presenting scientific informa-
tion. More and more often science information is being decentralized, it is provided not 
only in currently acting Science Reference Divisions, Science Information Departments 
and sections. Information services are widely accessible online, so the function of a li-
brarian transforms into an information manager, so changes the function of a library.
The paper attempts to show the current and future offer of a library, patrons’ expectations 
and what they actually get. It also contains predictions for science information develop-
ment in academic libraries. Information sources and tools as well as library – user com-
munication methods are presented. The possibility of providing information by electronic 
online means is accentuated.
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Politechnika Łódzka
Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej
Centrum Komputerowe

SILOS. 
Źródło wiedzy o przeszłości dla przyszłości

Doświadczenia zdobyte przy eksploatacji systemu bibliotecznego Horizon w Łódzkiej 
Akademickiej Sieci Bibliotecznej wskazują, że standardowe statystyki oferowane przez 
system nie w pełni zaspokajają potrzeby bibliotekarzy. Dostępne dane są w pewien spo-
sób zagregowane i nawet ich codzienne gromadzenie nie zapewnia uzyskania odpowiedzi 
na każde pytanie.
Dlatego w Zakładzie Akademickiej Sieci Bibliotecznej powstał system SILOS, który wy-
chodzi naprzeciw zapotrzebowaniu bibliotek na dane statystyczne dziś i jutro. Jest to 
hurtownia danych, która codziennie archiwizuje stan systemu i wypożyczeń w formie 
umożliwiającej ich dalszą analizę.
Zapewnia bibliotekarzom teraz i w przyszłości możliwość stawiania pytań statystycznych 
bez ograniczeń, w dowolnych przekrojach czasowych i tematycznych; również pytań, co 
do których dopiero w następnych latach będą wiedzieli, że powinni je postawić.
SILOS dostarcza dane, które mogą służyć do oceny przemian, jakie zachodzą w wykorzy-
staniu systemu bibliotecznego na przestrzeni czasu, a tym samym może pomóc prognozo-
wać przyszłe preferencje czytelników zarówno merytoryczne jak i organizacyjne.

1. Wstęp
Polscy bibliotekarze najczęściej pracują w systemach „Aleph”, „Horizon”, „Prolib” 

i „Virtua”. Na potrzeby swojej codziennej działalności oraz do okresowych sprawozdań 
zbierają różnego rodzaju statystyki.

W Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, zrzeszającej biblioteki Akademii Mu-
zycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Medycyny Pracy, Państwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej Telewizyjnej i Teatralnej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersy-
tetu Medycznego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsud-
skiego oraz Wyższego Seminarium Duchownego, używany jest system „Horizon”.

2. Zarys problemu
„Horizon” daje szczegółowe statystyki odnośnie haseł, rekordów bibliograficznych, 

egzemplarzy, czytelników, wypożyczeń, płatności i innych. Dostarcza on procedurę o na-
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zwie „Dayend”, która przelicza i gromadzi statystyki za okres od ostatniego wykonania 
procedury i przechowuje je przez ustalony przez bibliotekę czas.

Wiele statystyk można pozyskać bezpośrednio z „Horizona” – niektóre wprost z apli-
kacji systemowej, niektóre dzięki powstałemu w Zakładzie Akademickiej Sieci Biblio-
tecznej systemowi zapytań SQL do baz konsorcjum.

System zapytań SQL pozwala zliczać między innymi hasła wzorcowe, hasła biblio-
graficzne i egzemplarze z podziałem na kategorie, a także wykonać niestandardowe za-
pytanie do baz „Horizona”.

W trakcie wdrażania tego systemu pojawiły się problemy, których źródłem jest spe-
cyfika systemu „Horizon” w wersji 5.1. Nie przechowuje on historii wypożyczeń i prze-
dłużeń poszczególnych egzemplarzy, chociaż statystyki systemowe (o ile są regularnie 
wykonywane) dostarczają ich liczby. Oznacza to, że system przechowuje dane staty-
styczne w postaci już zagregowanej, a dane źródłowe, na podstawie których ta agregacja 
jest wykonywana – są usuwane. Jeśli więc bibliotece potrzebne były statystyki, których 
nie zapewnia procedura „Dayend”, to nie było możliwości uzyskania takich danych, bo 
system ich nie gromadzi.

W związku z tym pojawiła się potrzeba opracowania rozwiązania, dzięki któremu 
bibliotekarze będą mogli mimo wszystko uzyskać potrzebne statystyki w pewnym sensie 
niezależnie od systemu i jego specyfikacji. 

3. Rozwiązanie
Rozwiązaniem prezentowanym przez ZASB na konferencji jest system „SILOS”. 
„SILOS” jest systemem kopiowania i gromadzenia wybranych obszarów struktury 

danych z baz „Horizona” w takiej formie jak w oryginalnej bazie.
Powstał w celu:

1. uzyskania statystyk niedostępnych z systemu Horizon, dzięki:uzyskania statystyk niedostępnych z systemu Horizon, dzięki:
2. uniezależnieniu się od zakresu czasowego statystyk i od bieżącego stanu bazy, aby:uniezależnieniu się od zakresu czasowego statystyk i od bieżącego stanu bazy, aby:
3. uzyskać odpowiedzi na pytania i potrzeby, które mogą pojawić się przyszłości, a któ-uzyskać odpowiedzi na pytania i potrzeby, które mogą pojawić się przyszłości, a któ-

rych w obecnej chwili nie można przewidzieć.

Ogromna ilość gromadzonych danych – średnio 50 MB dziennie/bazę – powoduje, 
że czas oczekiwania na odpowiedź to około 5 minut w przypadku zapytania za okres 2 
miesięcy.

W związku z tym, w drugim etapie projektu, ZASB zaproponował rozwiązanie, które 
pogodziło potrzebę zapewnienia wszelkich możliwych danych do potencjalnych staty-
styk z oczywistą chęcią uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na zadane pytanie.

Tym rozwiązaniem jest „Elewator”.
„Elewator” jest modułem „SILOSa” zliczającym najczęściej pożądane statystyki na 

podstawie zadanej listy zapytań i przechowującym cząstkowe wyniki w osobnej bazie. 
Dokładność pomiarów pozostaje niezmienna a jednocześnie długotrwały proces przeglą-
dania danych zostaje skrócony do minimum, ponieważ najbardziej żmudne obliczenia 
wykonywane są zawczasu.
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Do jego sprawnego działania zostały przyjęte dwa założenia odnośnie zapytań:
1. Muszą być one sformułowane w ten sposób, żeby wartość obliczeń z całego zada-Muszą być one sformułowane w ten sposób, żeby wartość obliczeń z całego zada-

nego okresu czasu była równa sumie wartości z poszczególnych dni (zachowanie 
dokładności wyników) 

2. Jedyną zmienną w zapytaniu może być czas.Jedyną zmienną w zapytaniu może być czas.

Rozwiązanie to z natury rzeczy ogranicza możliwości zadawania dowolnych pytań. 
Jednak nasze doświadczenia z systemem SQL wskazują, że liczba najbardziej potrzeb-
nych bibliotekom danych statystycznych jest skończona i nie tak bardzo rozbudowana.

Jeżeli jednak zaistnieje potrzeba np. rozróżnienia czytelników na kategorie (pracow-
nicy, studenci, doktoranci itd.), wtedy konieczne będzie utworzenie dla każdej z nich po 
jednym zapytaniu i przygotowanie wstępnie opracowanych wyników.

Po wprowadzeniu modułu „Elewator” czas oczekiwania na każdą odpowiedź skrócił 
się do kilku sekund.

Codziennie wieczorem rozpoczyna się procedura kopiowania wybranej zawartości 
wszystkich baz bibliotecznych do bazy „Silos” i trwa zwykle godzinę. Następnie na pod-
stawie tych danych liczone są statystyki zbiorcze, co obecnie trwa średnio 3 minuty, 
i trafiają do oddzielnej bazy „Elewator”.

Bibliotekarze mają dostęp do danych z poziomu serwisu internetowego. 
Po zalogowaniu do systemu wybierają rodzaj statystyki, podają przedział czasu 

i w ciągu kilku sekund otrzymują odpowiedź.
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Bazy oraz systemy „Silos” i „Elewator” działają na serwerze Łódzkiej Akademickiej 
Sieci Bibliotecznej, a dane archiwalne zabezpieczone są na macierzy dyskowej zarządza-
nej przez Centrum Komputerowe PŁ.

4. Podsumowanie
Każda nowa wersja systemu bibliotecznego z reguły rozszerza zakres funkcjonalno-

ści, w tym prezentowanych statystyk, ale wyniki za okres przed wprowadzeniem nowej 
wersji często nie są już dostępne.

„SILOS”, dzięki niezależnej metodzie gromadzenia danych, oprócz swobody co do 
terminu opracowania zapytania, umożliwia również sporządzenie przekrojowych staty-
styk dla różnych wersji systemu. W przyszłości będzie więc możliwe uzyskanie wiary-
godnych danych o funkcjonowaniu biblioteki na przestrzeni lat.



SESJA POSTEROWA 425

SILOS – the source of knowledge about the past  
for the future purposes

The experience gained during operation of the Horizon Integrated Library System within 
the Academic Library Network of Łódź shows that the standard statistics offered by the 
system do not fully satisfy the expectations of the librarians. The available data are ag-
gregated in some way and even though they are collected every day, they do not provide 
answer for each question.
For this reason, in the Institute of the Academic Library Network SILOS system came into 
existence, which meets the demand of the librarians for statistical data today and tomor-
row. This is the data warehouse, which daily archives the current status of the system and 
borrowings in the form allowing for further analysis.
It provides the librarians with the possibility of asking statistical questions without any 
limitations as for the time and thematic field, as well as the questions they will be aware 
of in next years.
SILOS provides the data that can be used for evaluation of the changes in regard to 
the operation of the library system within a period of time, and in this way it may be 
useful in forecasting the future preferences of the readers, including substantial and or-
ganisational ones.
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grażyna woJSzniS

Politechnika Szczecińska
Biblioteka Główna 

Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki 

Głównej Politechniki Szczecińskiej) i jego perspektywy

Początki rozwoju zawodu bibliotekarza czyli przeobrażenie zajęcia w zawód w okresie 
międzywojennym, podniesienie poziomu świadomości profesjonalnej w okresie powojen-
nym i obecnie nieustające dyskusje na temat charakteru działalności bibliotekarskiej to 
kolejne etapy kształtowania się tego zawodu w naszym kraju.
Wykształcenie kadry bibliotecznej, struktura organizacyjna i metody pracy oraz komu-
nikacja społeczna w bibliotece podlegają przeobrażeniom pod wpływem zachodzących 
przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i technicznych. 
Wszystkie te czynniki wymuszają konieczność przystosowywania umiejętności współczes-
nego bibliotekarza do zmieniających się potrzeb użytkowników (szczególnie wyraźnie wi-
dać to na przykładzie bibliotek akademickich uczelni technicznych).

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów nie zawsze były podstawowymi 
funkcjami działalności bibliotek.

W pierwszym okresie główną troską działalności bibliotekarskiej było gromadzenie 
ksiąg, natomiast rolą bibliotekarza (czyli dworzanina, amatora, miłośnika ksiąg, kustosza 
zebranych skarbów) było strzeżenie ich przed czytelnikiem. Dopiero w połowie XIX 
wieku zaczął kształtować się samodzielny zawód bibliotekarski.

Intensywny rozwój bibliotekarstwa polskiego nastąpił po 1917 roku. Likwidacja an-
alfabetyzmu poprzez upowszechnienie książki i propagandę biblioteczną, wskazania po-
lityki kulturalnej stworzyły nowy wizerunek bibliotekarza – zajmującego czynną postawę 
społeczną, znającego polityczne i ekonomiczne uwarunkowania tamtych czasów. W tym 
też okresie nastąpił rozwój sieci bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek 
fachowych. Spowodowało to ożywienie się nurtu opracowywania zbiorów, sporządzania 
wykazów bibliograficznych w celu rozpowszechniania ich poza biblioteką. Wymagało to 
profesjonalnej kadry bibliotecznej.1

W latach powojennych niedobór wykwalifikowanej kadry naukowej w Polsce spo-
wodował zahamowanie rozwoju bibliotekarstwa. Bibliotekarz przestał być naukowcem 
a jego działalność badawcza przeszła na plan dalszy. Sytuację zmienił rozwój studiów 
1 A. Łysakowski (red.): Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej, 

Warszawa 1956, s. 11-19
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bibliotekoznawczych przygotowujących do zawodu. Ostatnie lata to okres poszukiwania 
nowych struktur organizacyjnych i metod pracy, rozwoju kadry bibliotecznej, podnosze-
nia jej kwalifikacji.

Zjawiska te znajdują odzwierciedlenie w dziejach Biblioteki Głównej Politechniki 
Szczecińskiej. Swoje początki datuje ona od roku 1946, jej organizatorami były osoby 
nie posiadające przygotowania zawodowego ani dłuższego stażu w bibliotece. Wiedzę 
zdobywano w trakcie wykonywania zawodu na rozmaitych kursach bibliotekarskich 
i studiach na Uczelni.2 Trudno też mówić tu o konkretnych stanowiskach pracy.

Od roku 1955 nastąpił szybki rozwój biblioteki, kiedy to przystąpiono do realizacji 
koncepcji Józefa Czerniego: zdecentralizowania form udostępniania zbiorów poprzez 
organizację sieci specjalistycznych czytelni wydziałowych, które początkowo miały 
pełnić funkcję agend Oddziału Udostępniania Zbiorów. Wkrótce jednak okazało się, że 
wymogi koordynacji, ujednolicenia ewidencji księgozbiorów, przejrzystość układu oraz 
konieczność podejmowania wspólnych decyzji czy akcji, spowodowały szereg powią-
zań i zależności czytelni wydziałowych od innych jednostek organizacyjnych Biblioteki 
Głównej. Okazało się, że aby czytelnie mogły rozwijać się prawidłowo muszą przejąć 
niektóre funkcje nie należące teoretycznie do nich. 

Pomimo wielu problemów, udostępnianie zbiorów było zawsze najważniejszą funk-
cją biblioteki wykonywaną nieraz kosztem prac związanych z gromadzeniem i ich opra-
cowaniem. Podstawowym zadaniem zawsze było i jest zaspokojenie potrzeb użytkowni-
ków, przedstawia to struktura zatrudnienia w obu oddziałach na wykresie nr 1. 

Rys. 1. Porównanie ilości zatrudnionych pracowników w oddz. grom., oddz. oprac.  
zbiorów i administracji z ilością zatrudnionych osób w oddz. udostępniania  

zbiorów i informacji naukowej w BG PS w latach 1949-2005

2 M. S. Wielopolska: Zagadnienia rozwoju Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej w latach 
1946-1980, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1965 nr 62, s. 27-45



SESJA POSTEROWA 429

Rok

Ogólna liczba 
zatrudnio-

nych pracow-
ników

Ilość osób zatrudnionych 
w oddziale gromadzenia, 

opracowania zb.  
i w administracji

Ilość osób zatrudnionych 
w oddziale udostępniania 

zbiorów i w oddziale  
informacji naukowej

liczba % liczba %
1956 21 8 38 13 62
1960 27 10 37 17 63
1965 37 16 43 21 57
1970 45 18 40 27 60
1975 83 30 36 53 64
1980 96 32 33 64 67
1985 90 33 37 57 63
1990 78 x x x x
1995 55 x x x x
2000 67 21 33 46 67
2005 64 18 28 46 72

Tabela 1.

W tabeli nr 1 przedstawiono liczbowy i procentowy udział pracowników zatrudnio-
nych w oddziale gromadzenia i opracowania zbiorów i administracji oraz oddziałach 
udostępniania i informacji naukowej w ogólnej liczbie zatrudnionych osób w Bibliotece 
Głównej Politechniki Szczecińskiej od roku 1956 do 2005.

Do roku 1985 proporcje te nie ulegały większym zmianom. W oddziale gromadzenia 
i opracowania zbiorów poziom zatrudnienia wynosił średnio 37,7% a w oddziałach udo-
stępniania i informacji naukowej 62,3%. Następne lata, tj. koniec lat osiemdziesiątych 
i lata dziewięćdziesiąte to lata burzliwych przemian gospodarczych w kraju (spowodo-
wało to zmniejszenie liczby etatów w bibliotece) oraz powstanie w 1985 roku Uniwer-
sytetu Szczecińskiego co wiązało się z przekazaniem zbiorów i pracowników biblioteki 
Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego Transportu nowo powstającej uczelni. Znie-
kształciło to obraz statystyk tamtego okresu, stąd brak danych.

Po tym okresie liczba osób zatrudnionych w oddziałach opracowania i gromadzenia 
obniżyła się do ok. 30% ogółu pracowników na korzyść liczby osób zatrudnionych przy 
udostępnianiu zbiorów – do ok. 70%.

Zmiany w proporcjach zatrudnienia w obydwu grupach pracowników w ostatnich 
latach odzwierciedlają przeobrażenia zachodzące w środowisku biblioteki i jej szeroko 
rozumianym otoczeniu, są skutkiem przemian ekonomicznych, technicznych i społecz-
nych w kraju i na świecie. Zjawiska te prowadzą do zmian w organizacji pracy oraz do 
…restrukturyzacji biblioteki na model skoncentrowany na użytkownika.3

3 K. Materska: Czy profesje informacyjne mają przyszłość? W: Biuletyn EBIB [online] 2002 nr 8 (37) [do-
stęp 17.02.2006]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/materska.php
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Układy organizacyjne bibliotek podlegają stałym reorganizacjom, ciągle trwa poszu-
kiwanie lepszych rozwiązań. Generowane są one przez cele, którym mają służyć. Miarą 
organizacyjnej sprawności jest poziom realizacji zadań i celów, do których osiągnięcia 
je powołano.4

W bibliotekach dominuje funkcjonalny układ organizacyjny, czyli typowy podział 
biblioteki na segmenty gromadzenia, opracowania, przechowywania, udostępniania, in-
formowania oraz administracyjno-techniczny. Wynika on z samego charakteru procesów 
bibliotecznych, stwarza szansę wysokiego wyspecjalizowania działań. Ma jednak istotne 
słabości. W strukturze funkcjonalnej segment udostępniania, jakkolwiek zlokalizowany 
na końcu procesów, jest w istocie równoważny segmentowi gromadzenia lub przecho-
wywania, tzn. nie on rozstrzyga o przebiegu, jakości i sposobie realizacji wszystkich 
procesów.

W rezultacie istnieje niebezpieczeństwo stworzenia „bibliotek dla bibliotekarzy” przez 
obniżenie rangi usług w ogólnej hierarchii zadań, a więc redukcji skuteczności działania5. 
Udostępnianie pozostaje na styku struktury uporządkowanej i chaotycznego otoczenia, 
obustronnie warunkowane, zatem musi być elastyczne, zmienne, łatwo przystosowalne6. 

W działalności wszystkich instytucji, także bibliotecznych, ujawniają się problemy 
wymagające nowych i ogólnych, całościowych rozwiązań organizacyjnych, ponieważ 
cząstkowa poprawa istniejących struktur już nie wystarcza7.

Rozpoczęcie prac związanych z wprowadzaniem komputerowego systemu biblio-
tecznego (początek lat dziewięćdziesiątych) postawiło przed pracownikami biblioteki 
nowe zadania. Miało to również wpływ na strukturę organizacyjną i metody pracy 
w naszej bibliotece. 

Wielość zadań do wykonania i brak możliwości zwiększenia liczby etatów spowodo-
wała konieczność zastosowania reguły podwójnego przyporządkowania, czyli struk-
tury macierzowej. Polega ona na stwarzaniu specjalnych grup, zespołów problemowych 
poza układem funkcjonalnym lub na przypisywaniu pracowników do kilku różnych sta-
nowisk pracy8. I tak stanowisko do wypożyczeń międzybibliotecznych wspomagane 
było przez pracownika oddziału gromadzenia zbiorów, który zatrudniony był po ½ etatu 
w obu jednostkach. Podobnie jest w przypadku Czytelni Głównej, której pracownik za-
trudniony jest również w bibliotece wydziałowej – są to przykłady stałego podwójnego 
podporządkowania.

Natomiast do wspomagania wypożyczalni w czasie wzmożonego ruchu (początek 
roku akademickiego), organizowania imprez okazjonalnych (wystawy, Tydzień Biblio-
tek) – tworzone są zespoły na czas wykonania tych zadań.

Innym zjawiskiem jest wzajemne przenikanie się stanowisk. Tak jak pracownicy 
4 J. Wojciechowski: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany, Kraków 2001, s. 63
5 J. Wojciechowski: op. cit., s. 63-64
6 J. Wojciechowski: op. cit., s. 65
7 J. Wojciechowski: op. cit., s. 66
8 J. Wojciechowski: op. cit., s. 67
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oddziałów gromadzenia i opracowania zbiorów biorą czynny udział w szkoleniu biblio-
tekarzy pierwszego roku, czy wspomagają Czytelnie Główną w pełnieniu dyżurów so-
botnich, tak pracownicy oddziałów udostępniania wykonują prace związane z opracowa-
niem zbiorów w bibliotekach wydziałowych, np.: tworzenie katalogów topograficznych, 
kwalifikowanie zbiorów zwartych do działów tematycznych, inwentaryzacja zbiorów 
i ich retrospekcja oraz obecnie rozpoczęta retrokonwersja zbiorów do bibliotecznego sy-
stemu komputerowego ALEPH. 

Ciągle trwają poszukiwania najlepszych rozwiązań organizacji pracy biblioteki.
Większe możliwości są wówczas, gdy pracownicy posiadają szeroki zakres wiedzy, 

umożliwiający pracę na różnych stanowiskach, szczególnie dotyczy to oddziałów udo-
stępniania i informacji naukowej. 

Komputeryzacja, a w szerszym ujęciu zjawiska zachodzące w świecie nauki i techni-
ki, tj. powstawanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oraz zmiany 
gospodarcze, polityczne i ekonomiczne wymagają większej wiedzy, wyższego wykształ-
cenia, ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Znajduje to odzwierciedlenie w udziale kadry z wykształceniem wyższym w ogólnej 
liczbie zatrudnionych osób również w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej.

Rys. 2. Procentowy udział kadry z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie  
zatrudnionych osób w Bibliotece PS w latach 1955-2005

Jak wynika z wykresu nr 2 liczba pracowników z wykształceniem wyższym stopnio-
wo wzrasta. Początkowo (lata 1949-1960) kształtowała się na poziomie ok. 30% ogółu 
zatrudnionych osób, lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to poziom ok. 40%, osiemdzie-
siąte i dziewięćdziesiąte to już ok. 50%. Niestety i tutaj niemożliwe okazało się odtwo-
rzenie danych z przełomu lat 1980-1990 (brak danych). Ostatnie lata wskazują na dalszy 
wzrost – w roku 2005 udział kadry z wykształceniem wyższym wynosił ponad 65%. Te 
same dane w ujęciu ilościowym przedstawia wykres nr 3 i tabela nr 2.
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Rys. 3. Ilościowy udział kadry z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie zatrudnionych  
osób w Bibliotece PS w latach 1955-2005

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Liczba prac. 
z wykształceniem 
wyższym

7 11 15 19 31 47 51 x 27 34 42

Ogólna liczba 
pracowników 21 27 37 45 83 96 96 78 55 67 64

Tabela 2.

Zjawisko to pośrednio wynika z charakteru uczelni, w której i dla której bibliote-
ka funkcjonuje. Biblioteka naukowa wyższej szkoły technicznej musi spełniać wysokie 
wymagania stawiane jej przez określoną grupę użytkowników. Wymusza to nie tylko 
doskonalenie technik i organizacji pracy ale i konieczność nadążania za szybko zmie-
niającym się „światem” nauki i techniki. Tworzone są nowe stanowiska pracy np. ds.: 
informacji elektronicznej, informacji komputerowej, informacji obsługi użytkowników 
i szkoleń, dokumentów elektronicznych, czasopism elektronicznych, wydawnictw elek-
tronicznych, informacji internetowej czy najbardziej wśród nich tradycyjnie brzmiące 
stanowisko ds. wyszukiwania informacji. Pisze o tym dr Artur Jazdon w swoim referacie 
„O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach, czyli czy bibliotekarz to… nadal 
bibliotekarz?”.9

W niedużych zespołach, wyodrębnianie stanowisk występuje w mniejszym stopniu. 
Bardziej widoczne jest zjawisko poszerzania zadań i zakresów czynności – wzajemne-
go uzupełniania. Coraz trudniej skonkretyzować zakresy czynności dla poszczególnych 
osób, co wynika z konieczności pracy nieraz na kilku stanowiskach.

9 A. Jazdon: O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach, czyli czy bibliotekarz to...nadal bibliote-
karz? W: Innowacyjność organizacyjna i zawodowa w bibliotekach. Materiały z konferencji bibliotekarzy 
województwa lubuskiego „Organizacja i zarządzanie biblioteką”. Kalsk, 21-22 września 2004 r. Zielona 
Góra 2005, s. 46
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Redukcja niektórych stanowisk, działów (pracownia reprograficzna), powierzenie 
wykonywanych przez nie prac (oprawa zbiorów) wyspecjalizowanym firmom lub oso-
bom z zewnątrz, pozwala na przesunięcia pracowników na stanowiska związane z obsłu-
gą użytkownika bez zwiększania liczby etatów, na które zawsze jest deficyt.

Ze względu na podstawową działalność pracowników bibliotek podzielić można na 
pracowników służby bibliotecznej i bibliotekarzy dyplomowanych. Służba biblioteczna 
jest najbardziej rozbudowaną grupą, której tabele stanowisk obejmują: starszych kusto-
szy, kustoszy, starszych bibliotekarzy i bibliotekarzy, młodszych bibliotekarzy, pomoc-
ników bibliotekarzy, starszych magazynierów, magazynierów, starszych i młodszych 
konserwatorów bibliotecznych. Poszczególnym stanowiskom odpowiada różny podział 
pracy i związany z nim odmienny zakres wymagań kwalifikacyjnych, od wykształcenia 
średniego, aż do wyższego i wyższego bibliotekarskiego dla kustoszy i starszych kusto-
szy.10

Na wykresie nr 4 i w tabeli nr 3 przedstawiono udział poszczególnych grup pra-
cowników służby bibliotecznej Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej w ogólnej 
liczbie pracowników od 1955 roku.

Rys. 4. Rozwój kadry pracowniczej Biblioteki PS w latach 1955-2005

Udział pracowników wykwalifikowanych, z długim stażem w zawodzie biblioteka-
rza (starszych kustoszy dyplomowanych, starszych kustoszy, kustoszy dyplomowanych, 
kustoszy) wśród kadry naszej biblioteki stopniowo zwiększał się. W początkowych la-
tach wynosił 10% – 1955 r. i do końca lat siedemdziesiątych utrzymywał się na mniej 
więcej stałym poziomie 13 %. Po roku 1985 (oddzielenie Biblioteki Wydziału Inżynie-
ryjno-Ekonomicznego Transportu) liczba kustoszy stanowiła 25% ogólnej liczby pra-
cowników i od tego roku systematycznie rosła. W 2005 r. osiągnęła najwyższy poziom 
– ponad 37%.
10 Z. Żmigrodzki: Bibliotekarstwo, Warszawa 1998, s. 383
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Lata
Stanowiska 1955 1965 1975 1985 1995 2005

kustosze  
(w tym kustosze dyplom.) 10 13,5 13,2 25 30,9 37,5

bibliotekarze 70 70,3 63,9 52,1 40 48,4

pr. techn.+admin. 20 16,2 22,9 22,9 29,1 14,1

Tabela 3. Procentowy podział kadry BGł PS na poszczególne grupy pracowników

Jest to wynikiem zatrudniania nowej kadry pracowniczej z wyższym wykształceniem 
bibliotekarskim, długiego stażu pracowników w zawodzie bibliotekarza oraz podnosze-
nia kwalifikacji w trakcie wykonywania zawodu.

Funkcjonowanie biblioteki, a poprzez to stopień zaspokojenia potrzeb użytkownika 
zależy również od umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy przez bibliotekarza, 
jego zdolności percepcyjnych, postawy prospołecznej, od kwalifikacji komunikacyjnych.

Biblioteki dysponują różnorodnymi formami przekazu np.: książkami, czasopisma-
mi, kasetami magnetofonowymi, wideokasetami, dyskietkami czy dyskami CD-ROM. 
Posługują się one ...różnymi językami, odmiennymi systemami semiotycznymi.11 Posłu-
giwanie się nimi wymaga odpowiednich kwalifikacji, znajomości współczesnych źródeł 
wiedzy, umiejętności odczytywania ich. Obecnie ...komunikowanie się należy do głów-
nych zadań i sposobów pracy bibliotekarza.12

Generalnie uważa się, że w procesie komunikowania biblioteka pełni rolę pośrednika 
pomiędzy nadawcą (np. autorem książki, artykułu) a odbiorcą informacji (użytkownik 
biblioteki). Bywa tak wówczas gdy bibliotekarz obsługując czytelnika udostępnia mu 
zbiory zgromadzone w bibliotece. Sądzę, że rację ma dr Małgorzata Kisilowska uwa-
żając, iż współcześnie biblioteka nie może być postrzegana wyłącznie jako pośrednik, 
udostępniający cudze komunikaty.13 Przy przygotowywaniu zestawień tematycznych, 
tworzeniu baz danych bibliotekarz wykonuje pracę twórczą korzystając z własnej wie-
dzy i umiejętności oraz dostępnych mu zbiorów, jest ich autorem. Biblioteka pełni więc 
w tym przypadku rolę nadawcy informacji. 

Komunikacja może być werbalna (rozmowa, dyskusja) i niewerbalna (pisemna, wi-
zualna). Jej forma i treść zależą od kompetencji językowych i merytorycznych nadawcy 
i odbiorcy, od wiedzy, kwalifikacji, sposobu myślenia oraz od technicznych możliwości 
osoby tworzącej komunikat. Wpływa to na stopień zaspokojenia potrzeb użytkownika.

Pracownicy biblioteki swoją efektywnością i skutecznością działania, tworzą wize-
runek biblioteki, mają wpływ na jej postrzeganie przez osoby korzystające z jej usług 
i przez środowisko w którym ona funkcjonuje. 

11 J. Wojciechowski: op. cit., s. 102
12 M. Kisilowska: Już nie wiem jak mam do Ciebie mówić czyli komunikacja w bibliotece, Warszawa 2001, 

s. 125
13 M. Kisilowska: op. cit., s. 21
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Przyszłość zawodu bibliotekarza zależy w dużej mierze od samych bibliotekarzy. 
Nieustannie zmieniające się środowisko, oczekiwania użytkowników muszą determino-
wać do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Tylko w ten sposób zdołają pokonać wszelkie 
trudności wynikające z otaczającej ich szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Niezależnie od tego gdzie będzie miejsce pracy bibliotekarza – czy w bibliotece, do 
której przyjdzie użytkownik z zapytaniem, czy też w domu przed komputerem, będzie 
on specjalistą informacji, organizatorem wiedzy, infobrokerem, managerem informacji. 
Jak od mało którego zawodu wymaga się już teraz od bibliotekarza wielu specjalizacji 
oraz permanentnej edukacji. Po to by usatysfakcjonować użytkownika musi on najpierw 
poznać jego potrzeby, zrozumieć go, znać istniejące źródła informacji, znać dostęp do 
nich, umieć je odczytać i przekazać zdobyte informacje w pożądanej formie. Zawód ten 
zdominuje informacja naukowa i informatyka, to w nich jest jego przyszłość. Zapewne 
zmieni on swoją nazwę, jak to już się dzieje na zachodzie, zmieni swój charakter, pod-
niesie się jego ranga – wejdzie w kolejny etap swojej historii, lecz to od nas zależy czy 
nadal będzie w nim miejsce dla nas-bibliotekarzy. 
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Transformation of librarian’s profession within the last decades 
(Main Library of the Szczecin University of Technology case) 

and its future

Paper elaborates some stages of development librarian’s profession in Poland, starting 
from interwar period. Economical, social and technical changes clearly influence on edu-
cation and work methods of librarians. Quick adaptation of librarians skills to changing 
needs of users became constant feature of this profession. Libraries working at technical 
universities are the best example of this situation.
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