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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
PROBLEMY–BADANIA–PRZEGL¥DY
Jolanta CIEŒLA, Marcin STASIAK, Urszula ZDEB, Barbara NIEDWIEDZKA
Uniwersytet Jagielloñski-Collegium Medicus, KRAKÓW

Bibliotekarz Bibliotekarz
medyczny – medyczny
nauczyciel–umiejêtnoœci
informacyjnych
nauczyciel umiejêtnoœci
informacyjnych
W artykule omówiono badanie ankietowe, które przeprowadzono w 2009 roku w ramach polsko-norweskiego projektu „Zostañ profesjonalnym nauczycielem umiejêtnoœci
informacyjnych”. Celem badania by³o ustalenie potrzeb edukacyjnych polskich bibliotekarzy medycznych i z dziedzin pokrewnych, którzy ucz¹ kompetencji informacyjnych.
W artykule zaprezentowano metodê oraz wnioski z badañ.
Medical librarian – the teacher of information literacy. The article discusses statistical survey which was conducted in 2009 within the Polish-Norwegian project “Become a
professional teacher of Information literacy”. The purpose of the survey was determining
educational needs of Polish Medical Librarians and from the related fields, who teach IT
competences. The applied methodology and conclusions from the surveys were presented
in the article.

Cel badania
Celem badania przeprowadzonego w 2009 roku
w ramach projektu polsko-norweskiego „Zostañ profesjonalnym nauczycielem umiejêtnoœci informacyjnych” by³o zidentyfikowanie potrzeb edukacyjnych
bibliotekarzy-instruktorów, poznanie ich samooceny
w odniesieniu do posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci,
w zakresie przydatnym w nauczaniu kompetencji
informacyjnych w bibliotekach medycznych oraz zbadanie preferencji badanej grupy dotycz¹cych udzia³u
w kursach dokszta³caj¹cych.
Metoda badania
Badanie przeprowadzono metod¹ iloœciow¹, przy
zastosowaniu ankiety osadzonej na platformie internetowej.

ISSN 1230-5529

Opracowanie jednolitego narzêdzia badawczego
(kwestionariusza ankiety) poprzedzi³y studia literatury przedmiotu oraz dyskusja nad metodologi¹ badania
w czasie seminarium zespo³u polskiego i norweskiego
(kwiecieñ 2009), a tak¿e wywiady z bibliotekarzami
prowadz¹cymi szkolenia. Pilota¿ i walidacjê pytañ
ankiety przeprowadzono w obu krajach w grupach
bibliotekarzy obecnie realizuj¹cych zadania dydaktyczne. Po pilota¿u dokonano zmian i korekt w narzêdziu badawczym.
Listê bibliotekarzy, którzy prowadz¹ zajêcia z u¿ytkownikami lub pracuj¹ w informacji naukowej w bibliotekach medycznych i pokrewnych w Polsce sporz¹dzono
na podstawie stron internetowych tych placówek.
W³aœciwe badanie przy u¿yciu identycznego narzêdzia przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2009 r. Proœbê o udzia³ w ankiecie wys³ano do 106 osób i 59 instytucji, po up³ywie 2 tygodni wys³ano przypomnienia.
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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
Kwestionariusz sk³ada³ siê g³ównie z pytañ zamkniêtych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.
Pozostawiono tak¿e opcjê wolnego wypowiedzenia siê
na poruszane tematy.
Przeprowadzono nastêpnie prost¹ statystyczn¹
analizê odpowiedzi bez badania korelacji, pozwalaj¹c¹
uzyskaæ obraz potrzeb i samooceny umiejêtnoœci ankietowanych bibliotekarzy.
Wyniki badania
Zwrotnoœæ ankiety
Otrzymano 80 odpowiedzi (48%). Wprawdzie
zwrotnoœæ ankiety na takim poziomie nie pozwala na
uogólnianie wniosków na ca³¹ populacjê bibliotekarzy
medycznych, w badaniach socjologicznych przy u¿yciu ankiety wysy³kowej jest jednak akceptowana i pozwala du¿o powiedzieæ o badanej zbiorowoœci.
Profil respondentów
Spoœród osób, które wziê³y udzia³ w badaniu, zdecydowana wiêkszoœæ (96%) zatrudniona by³a w bibliotekach wy¿szych szkó³ medycznych. Tylko niewielki odsetek stanowili pracownicy bibliotek szpitalnych i tych
dzia³aj¹cych w ramach instytucji administracji s³u¿by
zdrowia. Nale¿y przy tym odnotowaæ, ¿e kilku uczestników ankiety w polu wolnej odpowiedzi wskaza³o jako
miejsce pracy instytucje badawczo-rozwojowe.
Jeœli chodzi o przygotowanie zawodowe respondentów, nie budzi zdziwienia fakt, ¿e znakomita wiêkszoœæ to absolwenci studiów magisterskich z zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Co warte
odnotowania, prawie 30% bibliotekarzy bior¹cych
udzia³ w ankiecie deklaruje udzia³ w kursach doskonalenia zawodowego (w tym studiów podyplomowych).
Stosunkowo du¿a grupa respondentów legitymuje
siê d³ugim sta¿em pracy. Niemal 60% bior¹cych
udzia³ w sonda¿u pracuje w bibliotece medycznej ponad dziesiêæ lat. Zwraca uwagê relatywnie niski udzia³
w badanej grupie bibliotekarzy z niewielkim doœwiadczeniem zawodowym.
W œwietle przytoczonych powy¿ej wyników nie
mog¹ zaskakiwaæ odpowiedzi respondentów w kwestii
doœwiadczenia w nauczaniu. Zaledwie 22% ankietowanych bibliotekarzy nie uczy³o dot¹d lub posiada
niewielkie doœwiadczenie dydaktyczne. Najwiêksza
grupa (ponad 40%) to bibliotekarze ze œrednim sta¿em w nauczaniu (od trzech do szeœciu lat).
Relatywnie du¿e doœwiadczenie w nauczaniu i d³ugi sta¿ pracy, a tak¿e dobre wykszta³cenie uczestników
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ankiety znajduj¹ odbicie w odpowiedziach udzielanych na pytanie o pewnoœæ siebie ucz¹cych bibliotekarzy – ponad 60% przyzna³o, ¿e czuje siê pewnie w roli
nauczyciela. Jednak badanie pokaza³o tak¿e, o czym
nie wolno zapominaæ, ¿e istnieje liczna grupa bibliotekarzy (31%) nie czuj¹cych siê do koñca swobodnie
w roli nauczyciela.
Bior¹cy udzia³ w badaniu zapytani o to, jakie grupy
u¿ytkowników szkol¹, najczêœciej wymieniali studentów oraz doktorantów (odpowiednio – 73% i 58%).
Zastanawia doœæ rzadkie wskazywanie pracowników
naukowych uczelni jako beneficjentów szkoleñ. Jednak, jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e jednoczeœnie ponad po³owa bibliotekarzy szkoli praktyków (lekarzy,
pielêgniarki), wyjaœnienie tej sytuacji nasuwa siê
samo. Du¿a czêœæ kadry naukowej uczelni medycznych oprócz prowadzenia zajêæ dydaktycznych pracuje w szpitalach uniwersyteckich lub innych placówkach s³u¿by zdrowia. St¹d te dwie, wyszczególnione
w ankiecie kategorie niejako zachodz¹ na siebie.
Wœród typów nauczania dominuje praca z indywidualnym u¿ytkownikiem (66% odpowiedzi). Nie oznacza to jednak, ¿e ucz¹cy bibliotekarze korzystaj¹ jedynie z tej formy przekazywania wiedzy. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e prawie 45% respondentów odpowiedzia³o,
¿e prowadzi zajêcia æwiczeniowe z u¿ytkownikami
biblioteki. Podobnie liczna grupa stosuje jako metodê
nauczania wyk³ad dla wiêkszej grupy s³uchaczy.
Z punktu widzenia realizowanego projektu, którego finalnym celem jest stworzenie kursu podnosz¹cego kwalifikacje ucz¹cych bibliotekarzy istotne s¹ odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce preferowanych przez
bibliotekarzy typów kursów. Najliczniejsza grupa respondentów uzna³a za najbardziej odpowiadaj¹cy ich
potrzebom kilkudniowy kurs w miejscu pracy. Niemniej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e respondenci byli otwarci tak¿e na inne typy szkoleñ, w tym na nauczanie zdalne.
Wyj¹tkiem jest tu seria kilku jednodniowych kursów
wyjazdowych ciesz¹cych siê zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem ze strony respondentów.
Respondenci za najwa¿niejsze czynniki powstrzymuj¹ce ich przed podjêciem dodatkowych kursów
uznali brak finansowego wsparcia (ponad 60%) oraz
niedostateczn¹ informacjê na temat prowadzonych
szkoleñ (ponad 50%).
Obszary edukacji, które respondenci uznaj¹ za
najistotniejsze oraz samoocena objêtych ankiet¹
umiejêtnoœci
Kwestionariusz zawiera³ siedem grup szczegó³owych pytañ z obszaru kompetencji zawodowych bib-
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liotekarzy dziedzinowych w zakresie medycyny i nauk
pokrewnych.
W grupie pytañ dotycz¹cych Ÿróde³ informacji i ich
przeszukiwania, zdecydowanie najwy¿ej w hierarchii
wa¿noœci zagadnieñ respondenci postawili przeszukiwanie bibliograficznych baz danych, a nastêpnie wolne wyszukiwanie w Internecie. Swoj¹ bieg³oœæ w tych
dwóch dziedzinach bibliotekarze deklaruj¹ jako dobr¹
lub bardzo dobr¹. WyraŸn¹ lukê we w³asnej wiedzy
wykazuj¹ w zakresie wykorzystania narzêdzi do zarz¹dzania bibliografi¹, jednoczeœnie stawiaj¹c to zagadnienie na trzecim miejscu w hierarchii. Nieoczekiwanie na ostatnim miejscu w tym obszarze znalaz³o
siê przeszukiwanie zasobów informacji dla medycyny
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opartej na dowodach naukowych (EBM – evidence
based medicine), zdecydowana wiêkszoœæ respondentów twierdzi, ¿e ma tu niewystarczaj¹cy poziom
wiedzy.
W obszarze pytañ dotycz¹cych wiedzy przedmiotowej i wiedzy o otoczeniu, w którym pracuj¹, jako najistotniejsze zagadnienie dla bibliotekarzy ucz¹cych respondenci wskazali znajomoœæ pojêæ medycznych i terminologii, a nastêpnie œwiadomoœæ charakteru i œrodowiska pracy u¿ytkowników biblioteki oraz orientacjê w zakresie nauk medycznych. W tych trzech dziedzinach bibliotekarze we w³asnej ocenie posiadaj¹
dobr¹ wiedzê. Za zdecydowanie niewystarczaj¹c¹ uznaj¹ natomiast swoj¹ wiedzê w odniesieniu do zasad

Wykres 2.
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Wykres 3.
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podejmowania decyzji w medycynie opartej na danych
naukowych. Bibliotekarze przywi¹zuja ma³¹ wagê do
znajomoœci zasad EBM, a niski poziom wiedzy deklaruje tu znacz¹ca wiêkszoœæ bibliotekarzy.
Kolejny blok zagadnieñ dotyczy³ jakoœci informacji.
Najwiêksz¹ wagê w tym obszarze bibliotekarze przywi¹zuj¹ do kwestii wskaŸników jakoœci informacji (np.
Impact Factor, recenzowanie), jednoczeœnie ponad po³owa z nich sygnalizuje s³ab¹ wiedzê na ten temat.
Równie wysok¹ rangê w hierarchii wa¿noœci zyska³a
znajomoœæ narzêdzi s³u¿¹cych ocenie jakoœci informacji, takich jak np. kryteria oceny jakoœci witryn internetowych. Dalej odpowiednio: znajomoœæ zasad krytycznej oceny publikacji naukowych oraz znajomoœæ
metod badawczych w medycynie i naukach o zdrowiu.
Tylko mniej ni¿ jedna trzecia badanych ocenia swoj¹

wiedzê w tych dziedzinach jako dobr¹ lub bardzo
dobr¹.
W grupie zagadnieñ zatytu³owanej „Publikowanie
i prawa autorskie” zadano respondentom szeœæ pytañ.
Trzy dotyczy³y praw autorskich lub licencjonowania
baz danych, pozosta³e trzy – zasad publikowania prac
naukowych. Rozk³ad tych zagadnieñ wed³ug wa¿noœci
dla bibliotekarzy ucz¹cych jest zdecydowany: na czele
rankingu znalaz³y siê wszystkie kwestie zwi¹zane
z ochron¹ praw autorskich i licencyjnych. Poziom deklarowanej znajomoœci wszystkich tematów w tej grupie jest doœæ wyrównany i mo¿na go okreœliæ jako
œredni, z wyj¹tkiem zagadnienia, które bibliotekarze
wskazali jako najistotniejsze: ponad 60% ocenia doœæ
nisko swoj¹ wiedzê w zakresie ochrony w³asnoœci intelektualnej.
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Wykres 5.
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Cenna umiejêtnoœæ wyszukiwania w³aœciwych informacji, swobodnego poruszania siê po wirtualnym
oceanie wiedzy to tylko po³owa sukcesu. Równie wa¿na jest zdolnoœæ w³aœciwego przekazania swoich
umiejêtnoœci u¿ytkownikowi, czyli efektywnego uczenia. W tej grupie pytañ nazwanej „Metody nauczania
i ewaluacja szkoleñ” respondenci po raz kolejny po³o¿yli nacisk na umiejêtnoœci praktyczne, a wiêc nie tyle
na znajomoœæ teorii nauczania (w rankingu wa¿noœci
na ostatnim miejscu – 49 %), co umiejêtnoœæ prezentacji, oceniona zosta³a najwy¿ej (95 %). Je¿eli chodzi
o samoocenê aktualnych kompetencji badanych bibliotekarzy, to rozk³adaj¹ siê one w ka¿dym obszarze
w granicach 50-70%. Na najwiêksz¹ uwagê zas³uguje
doœæ niska znajomoœæ metod oceny efektów nauczania, niespe³na 1/3 badanych deklaruje tutaj dobr¹
i bardzo dobr¹ wiedzê. Temat ten w rankingu wa¿noœci jest te¿ na przedostatnim miejscu.

Znajomoœæ: dobrabardzo dobra
Brak-s³aba-œrednia
Ranking

W kolejnym zestawie zagadnieñ, obejmuj¹cym
umiejêtnoœci komputerowe i techniczne, ich wa¿noœæ
jest okreœlana jako wysoka (od 60% w górê). Równoczeœnie du¿a grupa osób przyznaje, ¿e ma niewystarczaj¹c¹ wiedzê w tym obszarze. Najwiêcej osób deklaruje s³ab¹ znajomoœæ aplikacji komputerowych pomocnych w e-learningu (ok. 77%), choæ ich wa¿noœæ
w pracy nauczyciela bibliotekarza podkreœla 62%.
Ostatni blok tematyczny mia³ dostarczyæ zespo³owi
badawczemu dane o tym, czy bibliotekarze maj¹ wiedzê pozwalaj¹c¹ im prowadziæ marketing i promocjê
w³asnych szkoleñ. Zagadnienie trudne do realizacji,
choæ szeroko dyskutowane w œrodowisku bibliotekarskim. Okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ respondentów nie zna
zasad marketingu, a za najwa¿niejsz¹ uznaj¹ umiejêtnoœæ komunikacji z konkretnym u¿ytkownikiem
(83%) i w tym obszarze plasuj¹ swoj¹ wiedzê na wysokim poziomie 72%. Ponad po³owa badanych wskazuje
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jednak na wa¿noœæ w³¹czania kursów z zakresu informacji naukowej do programu studiów, ale tylko co
czwarty bibliotekarz deklaruje posiadanie wiedzy na
ten temat.
W kwestionariuszu znalaz³y siê równie¿ pytania
o bieg³oœæ w zakresie jêzyka angielskiego. Badani
w swojej opinii œrednio lub s³abo znaj¹ ogólny jêzyk
angielski (70%). Znajomoœæ terminologii medycznej
w jêzyku angielskim jest nieco lepsza, lecz wci¹¿
niewystarczaj¹ca – 64% deklaruje poziom s³aby lub
œredni.
Dyskusja
Zebrane dane pozwalaj¹ zauwa¿yæ, ¿e praktyczne
umiejêtnoœci, najwy¿ej notowane i najczêœciej wykorzystywane w bibliotekach (np. przeszukiwanie bibliograficznych baz danych, swobodne wyszukiwanie
w Internecie), s¹ jednoczeœnie, we w³asnej ocenie, najlepiej znane bibliotekarzom.
Narzêdzia do zarz¹dzania bibliografi¹ biblioteki
oferuj¹ u¿ytkownikom od niedawna, zrozumia³e jest
wiêc, ¿e bibliotekarze doceniaj¹c je, maj¹ jednoczeœnie poczucie braku doœwiadczenia. Pewnym zaskoczeniem mo¿e byæ bardzo nisko notowana tematyka
zwi¹zana z EBM. Ten wzorzec postêpowania wymaga
aktywnego udzia³u bibliotekarzy naukowych i stwarza
im now¹ rolê i wa¿ne obszary dzia³alnoœci [7]. Dlaczego polscy bibliotekarze ustawiaj¹ nurt EBM na ostat-
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nim miejscu w rankingu wa¿noœci? Czy odpowiedzi¹
jest brak oczekiwañ wobec bibliotekarzy ze strony œrodowiska medycznego? Czy œrodowisko medyczne potrzebuje pomocy w zakresie stosowania zasad EBM,
ale nie szuka jej w bibliotece, a lekarze sami dokszta³caj¹ siê w zakresie wyszukiwania i selekcji informacji naukowej? Albo te¿ uznaj¹, ¿e zajêcia w toku
studiów medycznych lub kursów EBM s¹ wystarczaj¹ce? Niew¹tpliwie dla bibliotekarzy jest to wiedza zaawansowana i – co wykaza³o badanie – bibliotekarze
maj¹ œwiadomoœæ jej braku. Stosunkowo du¿a grupa
bibliotekarzy odczuwa tak¿e braki w zakresie ogólnej
orientacji w naukach medycznych i stosowanej w nich
terminologii. Kszta³cenie bibliotekarzy dziedzinowych
to temat wielu publikacji [1]. Proces wdro¿enia adepta
studiów bibliotekoznawczych do funkcji bibliotekarza
dziedzinowego odbywa siê w polskich bibliotekach
naukowych ró¿nie: pod opiek¹ mentora, przez szkolenie przywarsztatowe [10], zawsze jednak jest to proces
d³ugi. W kompetencjach bibliotekarza medycznego,
a tym bardziej bibliotekarza klinicznego (w Polsce
rzadkoœæ) wiedza dziedzinowa jest nie do przecenienia [19]. Jakkolwiek trudne wydaje siê odpowiednie
wykszta³cenie laika w dziedzinie nauk biomedycznych kursy dla bibliotekarzy z tej dziedziny s¹ z sukcesem realizowane za granic¹ [6]. Podobnie niewystarczaj¹ce w samoocenie bibliotekarzy jest ich przygotowanie w zakresie jakoœci informacji medycznej.
Wszêdzie tam, gdzie nie mo¿na odwo³aæ siê do w³as-
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nej wiedzy nale¿y stosowaæ uznane narzêdzia oceny
wiarygodnoœci informacji [13]. Szczególnie w sferze
niczym nie ograniczonego Internetu bibliotekarze mog¹ odczuwaæ niepewnoœæ w ocenie jakoœci pojawiaj¹cych siê tam informacji. Wysuniêcie z kolei na czo³o
hierarchii wa¿noœci zagadnieñ wskaŸników jakoœci nie
powinno dziwiæ w sytuacji, gdy biblioteki uczelni medycznych s¹ odpowiedzialne za sporz¹dzanie analiz
bibliometrycznych wed³ug czêsto niejasnych dyrektyw
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Badanie
wykaza³o, ¿e istotne dla bibliotekarzy szkol¹cych s¹
te¿ kwestie ochrony praw autorskich i licencyjnych.
Wiedza na tym polu musi byæ stale uzupe³niana wobec zmieniaj¹cego siê prawa, pojawiania siê nowych
mediów i noœników informacji oraz walki ze zjawiskiem plagiatu na uczelniach. Bibliotekarz znajduje siê
czêsto pomiêdzy presj¹ ze strony u¿ytkowników biblioteki, chc¹cych kopiowaæ znaczne fragmenty prac,
a obowi¹zkiem przestrzegania prawa. Podniesienie
wiedzy bibliotekarzy i czytelników w tym zakresie
mog³oby ograniczyæ nieporozumienia. Praktyczne
umiejêtnoœci zosta³y wysoko ocenione przez bibliotekarzy nauczycieli w wielu obszarach. Szczególnie widoczne by³o to w bloku zagadnieñ dotycz¹cych konkretnych umiejêtnoœci komputerowych i technicznych, odnosz¹cych siê do praktycznego wykorzystania
w nauczaniu oprogramowania komputerowego, aplikacji s³u¿¹cych do e-learningu czy pos³ugiwania siê
sprzêtem technicznym pomocnym w nauczaniu. Bibliotekarze realizuj¹cy zadania dydaktyczne wydaj¹ siê
byæ grup¹, która w procesie tworzenia spo³eczeñstwa
wiedzy musi byæ zawsze przynajmniej o jeden krok
naprzód. Zarówno jeœli chodzi o przekazywan¹ wiedzê, jak i metody i sposoby nauczania. Jednym ze stosunkowo nowych elementów edukacji jest wykorzystywanie platform e-learningowych i nauczanie zdalne.
Biblioteki dopiero wprowadzaj¹ ten element kszta³cenia do przeprowadzania szkoleñ dla swoich studentów
a pierwsze platformy e-learningowe dla bibliotekarzy
(g³ównie szkolnych) dopiero siê tworz¹ [4]. Wyj¹tek
stanowi internetowy kurs dla bibliotekarzy BIBWEB,
który rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 2003 r. [15]. Respondenci równie¿ wysoko oceniaj¹ umiejêtnoœci tworzenia takich kursów i jednoczeœnie wyra¿aj¹ chêæ
dokszta³cania siê w ten sposób.
Zastanawiaj¹cy wynik mówi¹cy o tym, ¿e bibliotekarze nie przywi¹zuj¹ wagi do metod oceny jakoœci
nauczania, prawdopodobnie jest rezultatem obecnych
uwarunkowañ prowadzonych przez bibliotekarzy
szkoleñ, które s¹ zwykle jednorazowe i przewa¿nie nie

ISSN 1230-5529

s¹ zintegrowane z nauczaniem przedmiotowym [14],
a wiêc nie musz¹ koñczyæ siê ocen¹. Bibliotekarze najwyraŸniej nie odczuwaj¹ te¿ potrzeby samooceny
w³asnych umiejêtnoœci dydaktycznych, co mo¿e byæ
spowodowane tym, ¿e zwykle praca dydaktyczna jest
jednym z wielu i to nie najwa¿niejszym ich zadaniem,
nie czuj¹ siê przede wszystkim nauczycielami, a wiêc
nie odczuwaj¹ potrzeby doskonalenia siê w tej roli, do
czego ewaluacja dokonana przez uczniów mo¿e byæ
bardzo przydatna.
Nie doceniaj¹ te¿ respondenci, a mo¿e i nie wyobra¿aj¹ sobie, wiêkszej aktywnoœci na polu promowania w³asnych szkoleñ, wychodzenia z nimi w
stronê u¿ytkowników, w³¹czania ich w programy
studiów. A uwa¿a siê, ¿e umiejscowienie kursów
umiejêtnoœci informacyjnych w programie studiów
jest kluczowe dla ich efektywnoœci [3]. Bierna postawa polskich bibliotekarzy mo¿e skutkowaæ docelowo marginalizacj¹ roli bibliotekarzy jako nauczycieli kompetencji informacyjnych, któr¹ to rolê
przejmuj¹ czêsto informatycy lub uzupe³niaj¹cy
braki pensum dydaktycznego nauczyciele poszczególnych przedmiotów [11]. Z kolei lekarze, którzy
nie widz¹ „zastosowania” bibliotekarzy w EBM,
musz¹ byæ do tego przekonani poprzez aktywne prezentowanie przez bibliotekarzy ich kompetencji.
Mo¿e siê to odbywaæ miedzy innymi przez wzbogacon¹ i aktywnie promowan¹ ofertê szkoleñ.
Wnioski
Badanie w za³o¿eniu mia³o wychwyciæ obszary istotne dla prowadz¹cych szkolenia bibliotekarzy medycznych, w których sami nauczaj¹cy odczuwaj¹ niewystarczaj¹cy poziom kompetencji. Analiza wyników
pozwala stwierdziæ, ¿e istniej¹ zagadnienia uznane
przez respondentów za wa¿ne w nauczaniu, co do
których odczuwaj¹ deficyt wiedzy lub umiejêtnoœci.
S¹ to:
— stosowanie narzêdzi do zarz¹dzania bibliografi¹,
— znajomoœæ wskaŸników i narzêdzi oceny jakoœci
informacji,
— umiejêtnoœæ krytycznej analizy i oceny publikacji
naukowych,
— znajomoœæ zasad rz¹dz¹cych ochron¹ praw autorskich i licencyjnych,
— znajomoœæ terminologii i pojêæ medycznych oraz
ogólna orientacja w zakresie nauk medycznych,
— znajomoœæ aplikacji komputerowych, maj¹cych
zastosowanie w nauczaniu na odleg³oœæ,
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— umiejêtnoœæ w³¹czania kursów z zakresu informacji naukowej do programu studiów.
S¹ jednak te¿ umiejêtnoœci i obszary wiedzy sk¹din¹d
bardzo wa¿ne dla nowoczesnych bibliotekarzy
ucz¹cych u¿ytkowników kompetencji informacyjnych
w sektorze ochrony zdrowia, które s¹ wci¹¿ przez polskich bibliotekarzy niedocenianie. Ankieta ujawni³a
m.in. niskie notowanie umiejêtnoœci s³u¿¹cych wspomaganiu EBM oraz brak przekonania co do koniecznoœci bardziej aktywnego i profesjonalnego wychodzenia z ofert¹ szkoleniow¹.
Ankietowani bibliotekarze na ogó³ jednak zdaj¹ sobie sprawê ze swoich niedostatków i chêtnie kszta³ciliby siê, gdyby nie przeszkody, z których najwa¿niejsz¹
jest brak wsparcia finansowego. Preferowana forma
ewentualnego kursu, pog³êbiaj¹cego ich umiejêtnoœci
dydaktyczne i wiedzê, to ekonomiczny kilkudniowy
kurs w miejscu pracy. Œrodowisko bibliotekarzy jest
otwarte tak¿e na inne typy szkoleñ, w tym na nauczanie zdalne.
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Organizacja procesowa
Organizacjana
procesowa
przyk³adzie biblioteki
uczelnianej
na przyk³adzie
biblioteki uczelnianej
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej wymusi³o koniecznoœæ dostosowania do wymogów unijnych niektórych przepisów prawnych oraz sposobu dzia³ania administracji publicznej. Zmiany te objê³y swoim zasiêgiem równie¿ uczelnie wy¿sze, a w konsekwencji
dotknê³y równie¿ biblioteki naukowe. Przyjêty system kszta³cenia spowodowa³ koniecznoœæ udoskonalenia niektórych dzia³ów bibliotek uczelnianych. Przede wszystkim dotyczy to dzia³ów: gromadzenia, udostêpniania oraz informacji naukowej. Wprowadzane
zmiany dotycz¹ równie¿ pracowników zatrudnionych w bibliotekach. Zostali oni zobowi¹zani do podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. poprzez udzia³ w szkoleniach oraz
kursach jêzykowych. Tym wszystkim przemianom sprzyja wprowadzanie organizacji
procesowej.
Process organization: the case of academic library. The accession of Poland to European Union extorted necessity of adaptation to requirements of some European legal regulations. These changes embraced academic institutions and in consequence scientific
libraries – the educational system based on the Bologna Process concerns indirectly the
scientific libraries. The requirements of Bologna Process include the improvement of work
of main sections of library (e.g. the section of accumulating and the section of sharing the
scientific information. The required changes concern librarians too. They are obliged to
upgrade their skills thorough participation in specialized courses and language training.
We claim that introduction of process organization in libraries can help discussed transformations.
Wstêp
Biblioteka naukowa nazywana równie¿ bibliotek¹
akademick¹ wspomaga realizacjê zadañ naukowo-badawczych pracowników naukowych i studentów macierzystej jednostki. Pomimo, i¿ posiada wyodrêbnion¹ strukturê organizacyjn¹ w ramach uczelni, to jednak jest z ni¹ bardzo œciœle powi¹zana. Jej zakres dzia³ania wynika bowiem z profilu szko³y, w której funkcjonuje, liczby studentów i pracowników uczelni oraz
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wykonywanych zadañ dydaktycznych. Inne zadania
stoj¹ przed bibliotek¹ g³ówn¹ uczelni, inne przed wydzia³ow¹ czy instytutow¹. Akcesja Polski do Unii Europejskiej sprawi³a, ¿e przed bibliotekami akademickimi zrodzi³o siê nowe wyzwanie polegaj¹ce na doskonaleniu procesów bibliotecznych oraz kszta³ceniu
pracowników i u¿ytkowników.
W opracowaniu podjêto próbê wykazania, ¿e podejœcie procesowe do biblioteki uczelnianej sprzyja
usprawnianiu jej dzia³alnoœci. Przygotowano je na
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podstawie studiów nad literatur¹ przedmiotu zarz¹dzania, g³ównie dotycz¹cej organizacji procesowej,
bibliotekoznawstwa, jak równie¿ polskich norm
PN-EN ISO 9001 i PN-ISO 11620, a tak¿e obserwacji
uczestnicz¹cej w latach 2005-2009.
Bblioteka naukowa, misja i zadania
Naukowy charakter zbiorów, odpowiednio wykszta³cona obsada personalna przynale¿noœæ organizacyjna do instytucji naukowej oraz mo¿liwoœæ przekszta³cenia w czynny oœrodek naukowy prowadz¹cy
prace badawcze w okreœlonym zakresie wyró¿niaj¹
bibliotekê naukow¹ spoœród innych bibliotek. Zasadniczym celem dzia³ania biblioteki uczelnianej jest s³u¿enie rozwojowi i potrzebom nauki. Okreœla to przede
wszystkim Ustawa o bibliotekach – „biblioteki naukowe s³u¿¹ potrzebom nauki i kszta³cenia, zapewniaj¹c
dostêp do materia³ów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbêdnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawieraj¹cych wyniki badañ
naukowych. Prowadz¹ dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a tak¿e w zakresie obs³ugiwanych przez nie
dziedzin nauki” [8]. Œwiadcz¹ us³ugi w zakresie doradztwa, szczególnie w dostarczaniu informacji. Realizacja tego celu czyni biblioteki otwartymi na nowe
idee, trendy i tendencje w nauce i technice. Takie dzia³anie wymaga od biblioteki szko³y wy¿szej dynamicznego i elastycznego podejœcia do realizowanych przez
ni¹ obowi¹zków. Reagowanie na zmieniaj¹ce siê otoczenie zewnêtrzne i wewnêtrzne dotyczy w szczególnoœci polityki gromadzenia, udostêpniania, przechowywania zbiorów oraz prowadzenia dzia³alnoœci informacyjnej. Jak ju¿ wspomniano, biblioteka szko³y wy¿szej jest œciœle zwi¹zana ze struktur¹ szko³y. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e celem dzia³alnoœci biblioteki jest
realizacja celów uczelni. Biblioteka naukowa powinna
wspó³tworzyæ wartoœci intelektualne studentów. Stwarzaæ mo¿liwoœci do podnoszenia wiadomoœci merytorycznych studentów objêtych programem nauczania
oraz przyczyniaæ siê do nabywania przez nich umiejêtnoœci pracy naukowej i zawodowej [1]. Biblioteka naukowa zobowi¹zana jest równie¿ do upowszechniania
osi¹gniêæ naukowych. Czyni to przez przechowywanie
wyników badañ, udostêpnianie ich pracownikom
naukowym oraz tym, którzy pragn¹ siê zapoznaæ z rezultatami badañ w celach poznawczych lub do dalszego ich przetwarzania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e biblioteka
naukowa wspó³dzia³a w pracy twórczej pracowników
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naukowych, wykonuj¹c wiele prac typu naukowo-pomocniczego i wytwarzaj¹c Ÿród³a informacji [2, s. 11].
Wa¿nym zadaniem biblioteki naukowej jest pe³nienie
obowi¹zków dydaktycznych. Bierze ona udzia³ w procesie kszta³cenia i doskonalenia kadry naukowej,
wspó³dzia³a w procesie nabywania umiejêtnoœci korzystania ze specjalistycznych Ÿróde³ informuj¹cych
o zasobach bibliotecznych oraz w procesie dydaktycznym i wychowawczym m³odzie¿y akademickiej organizuj¹c m.in. zajêcia z zakresu informacji naukowej.
W praktyce mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dzia³alnoœæ dydaktyczna jest prowadzona przez biblioteki naukowe
w bardzo ograniczonym zakresie. Rolê kszta³c¹c¹ wobec czytelników pe³ni przede wszystkim ksiêgozbiór
biblioteki. Nale¿y wskazaæ, ¿e na przeprowadzanie
zmian w pracy biblioteki naukowej wp³ywa zmieniaj¹ce siê otoczenie oraz szybki postêp techniczny i informacyjny. Wymaga on od personelu bibliotecznego
sta³ego dokszta³cania siê i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
Podejœcie procesowe do biblioteki naukowej
Wspó³czesne organizacje ci¹gle poszukuj¹ nowych
formu³ systemowych, prowadz¹cych do wy¿szej efektywnoœci dzia³ania. Wymagania stawiane przed organizacjami wynikaj¹ce ze zmiany otoczenia sk³aniaj¹
do poszukiwania takich rozwi¹zañ, które umo¿liwi¹
uzyskiwanie jak najwiêkszych korzyœci, z dobrej organizacji pracy. Obecnie, w erze wiedzy i informacji,
mo¿na zaobserwowaæ koniecznoœæ dostosowania konstrukcji organizacji do stale zwiêkszaj¹cych siê mo¿liwoœci cz³owieka i wymagañ rozwijaj¹cych siê technologii i systemów. W sytuacji poszukiwania nowych
rozwi¹zañ jedn¹ z propozycji jest organizacja procesowa. Zapewnia ona wiêkszy dynamizm dzia³ania systemu organizacyjnego oraz pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. Organizacja procesowa rozumiana jest
jako „system ukierunkowuj¹cy relacje miêdzy realizatorami jej zadañ na dzia³ania zawarte w zaprojektowanych procesach”. Struktura takiej organizacji (...) „jest
skoncentrowana na procesowym charakterze jej dzia³ania i konfiguruje elementy systemu”, uwzglêdniaj¹c
procesy [3, s. 59]. Przez proces rozumiemy ci¹g³e i regularne dzia³ania ludzkie lub przebieg nastêpuj¹cych
po sobie dzia³añ podejmowanych w okreœlony sposób
i prowadz¹cych do osi¹gniêcia pewnego rezultatu [4,
s. 676]. Jedn¹ z propozycji podejœcia procesowego do
organizacji jest system zarz¹dzania jakoœci¹. Wprowadzenie tego systemu wymaga poprawnego zidentyfiko-
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Rysunek 1. Model systemu zarz¹dzania jakoœci¹, którego podstaw¹ jest proces.
Objaœnienia: á Dzia³ania daj¹ce wartoœæ dodan¹, à Przep³yw informacji
ród³o: Norma PN-EN ISO 9001:2008 Systemy zarz¹dzania jakoœci¹. Wymagania. Warszawa 2009, s. 9.

wania procesów w bibliotece oraz przypisania im
okreœlonych procedur. Model systemu zarz¹dzania jakoœci¹, którego podstaw¹ jest proces zobrazowano na
rys. 1.
Na rysunku 1 pokazano, ¿e istotn¹ rolê w okreœlaniu wymagañ wejœciowych stanowi¹ klienci. Monitorowanie ich zadowolenia wymaga oceny informacji
dotycz¹cej percepcji klienta co do tego, czy organizacja
spe³ni³a jego wymagania [6, s.9].
Przy budowaniu takiej organizacji zwraca siê
szczególn¹ uwagê na klienta. Wszystkie procesy w organizacji s¹ tak konstruowane, aby uwzglêdnia³y
w³aœnie jego oczekiwania. Mówi¹c o kliencie, nale¿y
pamiêtaæ o uwzglêdnieniu nie tylko klienta zewnêtrznego ale równie¿ klienta wewnêtrznego, którym s¹
pracownicy organizacji. Usprawniaj¹c proces zarz¹dzania organizacj¹ nale¿y w pierwszej kolejnoœci
dok³adnie zdefiniowaæ potrzeby i oczekiwania, zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów organizacji.
Zdiagnozowaæ procesy, w których mo¿e wyst¹piæ najwiêksze prawdopodobieñstwo pope³nienia b³êdu oraz
okreœliæ mierniki oceny realizacji celów, jak i kontroli
procesu.
Biblioteka naukowa, podobnie jak wszystkie
wspó³czesne organizacje d¹¿y do usprawnienia swoich dzia³añ oraz zwiêkszenia zadowolenia u¿ytkowników (klientów) przez spe³nianie ich wymagañ. Jed-
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nym z wprowadzanych rozwi¹zañ do biblioteki naukowej, które umo¿liwia skuteczn¹ realizacjê celów,
jest wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Przyjêcie podejœcia procesowego przy opracowywaniu,
wdra¿aniu i doskonaleniu tego systemu przyczyni siê
do zrozumienia i spe³niania wymagañ, potrzeby rozpatrywania procesów w kategoriach wartoœci dodanej,
otrzymywaniu wyników dotycz¹cych funkcjonowania
i skutecznoœci procesu oraz do ci¹g³ego doskonalenia
procesów na podstawie obiektywnego pomiaru.
Wprowadzenie normy PN-EN ISO 9001:2008 „Systemy zarz¹dzania jakoœci¹. Wymagania pozwoli uporz¹dkowaæ podstawowe dzia³ania w bibliotece naukowej. Wprowadzenie jednoznacznych, powtarzalnych
procedur postêpowania okreœli zasady odpowiedzialnoœci i uprawnieñ personelu bibliotecznego. Szczególnie usprawni przep³ywy informacji i decyzji kadry kierowniczej na wszystkich poziomach zarz¹dzania. Nale¿y podkreœliæ, ¿e norma nie obejmuje jednak takich
zakresów zarz¹dzania jak: zarz¹dzanie personelem,
przywództwo, kulturê organizacyjn¹, czy komunikacjê
wewnêtrzn¹,. Bior¹c pod uwagê, ¿e s¹ to bardzo wa¿ne
obszary w organizacji, gdy¿ decyduj¹ o postawach, zachowaniach, œwiadomoœci pracowników oraz ich uto¿samianiu siê ze strategi¹, polityk¹ i realizowanymi
celami, mo¿na powiedzieæ, ¿e nadal nie zostan¹ uporz¹dkowane tak wa¿ne i strategiczne procesy w biblio-

PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ

2009 t. XVII nr 3

Organizacja procesowa na przyk³adzie biblioteki uczelnianej
tece. To w³aœnie postawy i zachowania zatrudnionych
pracowników s¹ szczególnie istotne w organizacjach
œwiadcz¹cych us³ugi. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jakoœæ
œwiadczonej us³ugi jest postrzegana przez klienta
g³ównie poprzez postawy i zachowania personelu realizuj¹cego bezpoœrednio okreœlone us³ugi [5, s.
22-23].
Przejœcie na organizacjê procesow¹ nie mo¿e nast¹piæ w momencie podjêcia takiej decyzji przez kierownictwo. Musi odbywaæ siê etapowo.
Na pierwszym etapie, porz¹dkowania podstawowych obszarów i narzêdzi dzia³ania organizacji, nale¿y
d¹¿yæ do:
— wykrycia i wyeliminowania wad w podstawowych
obszarach dzia³ania biblioteki. Zaniechanie tej
czynnoœci mo¿e w przysz³oœci skutkowaæ zak³óceniami w realizacji us³ugi i odbijaæ siê negatywnym
postrzeganiem przez klienta,
— likwidacji marnotrawstwa czasu, materia³ów, pieniêdzy i zasobów ludzkich,
— doskonalenia ju¿ istniej¹cych procesów,
— jednoznacznego okreœlenia zakresu odpowiedzialnoœci i uprawnieñ pracowników, w zakresie przep³ywu informacji i decyzji, na wszystkich poziomach zarz¹dzania,

— w³¹czenia w rozwi¹zywanie problemów jakoœci
us³ug jak najwiêkszej iloœci pracowników,
— budowy zaufania pracowników i tworzenie ich
wiêzi z polityk¹ i celami organizacji.
W drugim etapie – doskonalenia zarz¹dzania – nale¿y:
— oprzeæ system zarz¹dzania organizacj¹ na zarz¹dzaniu procesami
— doskonaliæ strategiê i politykê dzia³ania organizacji
— wdro¿yæ metody i narzêdzia doskonalenia procesów i systemu zarz¹dzania.
Trzeci etap, który okreœla siê jako pe³n¹ dojrza³oœæ organizacji i zarz¹dzania przez jakoœæ, jest rozumiany
jako zarz¹dzanie przez priorytety i cele stawiane
w strategii i polityce organizacji [5, s. 22-23].
Doskonalenie systemu zarz¹dzania wymaga dok³adnej analizy powi¹zañ i wspó³zale¿noœci pomiêdzy
procesami. W bibliotece naukowej wa¿ne i istotne jest
poprawne ustalenie procedur postêpowania oraz
wyszczególnienie cz¹stkowych procesów. Propozycjê
procesów i procedur w bibliotece uczelnianej zawarto
w tabeli 1.
Wprowadzany system zarz¹dzania jakoœci¹ stawia
przed bibliotek¹ wymóg monitorowania poziomu zadowolenia klienta, traktuj¹c to jako najwa¿niejszy element oceny skutecznoœci systemu.

Tabela 1. Procesy i przypisane im procedury w bibliotece uczelnianej
Proces

Przypisana procedura

Odpowiedzialnoœæ kierownictwa Nadzór nad dokumentacj¹ wprowadzenia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w bibliotece
Zarz¹dzanie zasobami
finansowymi

Planowanie bud¿etu rocznego, realizacja bud¿etu rocznego

Zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi

Sprawy kadrowe – rozliczenia godzin pracy, premie uznaniowe, podleg³oœæ s³u¿bowa;
szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

Zarz¹dzanie zasobami
rzeczowymi

Zarz¹dzanie infrastruktur¹; remonty, naprawy i konserwacja sprzêtu; zaopatrzenie;
przechowywanie i archiwizacja akt; selekcja zbiorów: ubytkowanie woluminów
zagubionych i braków; inwentaryzacja maj¹tku; aktualizacja stanu maj¹tkowego

Zarz¹dzanie zasobami
informacyjnymi

Dzienna ewidencja odwiedzin w bibliotece; rejestr wypo¿yczeñ w wypo¿yczalni; rejestr
wypo¿yczeñ w czytelni; analiza ankiet oceny biblioteki przez u¿ytkowników;
sprawozdania miesiêczne, semestralne i roczne

Realizacja us³ugi

Gromadzenie i magazynowanie zbiorów: Gromadzenie zbiorów zwartych;
gromadzenie zbiorów ci¹g³ych; opracowanie zbiorów zwartych; opracowanie zbiorów
ci¹g³ych; opracowanie zbiorów specjalnych; magazynowanie zbiorów; us³ugi
introligatorskie; digitalizacja materia³ów bibliotecznych; us³ugi informacyjne: –
udzielanie informacji; dzia³alnoœæ edukacyjna: szkolenia u¿ytkowników, lekcje
biblioteczne; wypo¿yczenia: wypo¿yczenia na miejscu, wypo¿yczenia
miêdzybiblioteczne

Monitoring: pomiary i analiza
dzia³ania

audity wewnêtrzne; audity zewnêtrzne; dzia³ania koryguj¹ce i naprawcze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J. Zoñ: System zarz¹dzania a bibliotekarstwo. Procesy, procedury. Toruñ 2004, s. 4 [7]
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WskaŸniki oceny procesów
w bibliotece naukowej
WskaŸniki funkcjonalnoœci s³u¿¹ do pomiaru dzia³añ, rozpoznawania osi¹gniêæ, problemów i niedoci¹gniêæ w zakresie funkcjonalnoœci bibliotek. Interpretacja
wskaŸnika dostarcza informacji o wewnêtrznych i zewnêtrznych czynnikach oddzia³uj¹cych na bibliotekê, które maj¹ wp³yw na osi¹gane przez ni¹ rezultaty. WskaŸniki funkcjonalnoœci, jako narzêdzie planowania i oceny
biblioteki, spe³niaj¹ dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze – u³atwiaj¹ kontrolê procesu zarz¹dzania, po drugie
– stanowi¹ podstawê powi¹zañ i dialogu pomiêdzy personelem, sponsorami i œrodowiskiem u¿ytkowników [8].
Wyci¹gaj¹c wnioski z analizy wskaŸników nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e niemo¿liwe jest osi¹gniêcie optymalnych wyników jednoczeœnie dla wszystkich wskaŸników, np. biblioteka mo¿e uzyskaæ wysoki poziom zadowolenia u¿ytkowników, ale mo¿e ponieœæ wysokie koszty w przeliczeniu na jednego u¿ytkownika. Norma PN-ISO 11620:
2006 prezentuje ca³y szereg wskaŸników funkcjonalnych, które mo¿na zaadaptowaæ do ka¿dego rodzaju
biblioteki. Tabela 2 prezentuje wybrane wskaŸniki dla
biblioteki naukowej.
Zastosowanie wskaŸników oceny w bibliotece naukowej przyczyni siê do poprawy jakoœci œwiadczonych
us³ug. Poka¿e s³abe i mocne strony biblioteki. Dok³adna analiza powy¿szych wskaŸników funkcjonalnych
s³u¿y równie¿ do eliminowania b³êdów w zarz¹dzaniu
organizacj¹.

Tabela 2. WskaŸniki funkcjonalnoœci dla biblioteki naukowej
Mierzona us³uga
Opinia
u¿ytkowników

Us³ugi
publiczne

Dostarczanie
dokumentów

Wyszukiwanie
dokumentów
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WskaŸnik funkcjonalnoœci

Opis

Satysfakcja u¿ytkowników

Wykorzystywany dla oceny satysfakcji okreœlonych kategorii
u¿ytkowników np. studentów, nauczycieli akademickich; oblicza
siê jako suma wartoœci wskazanych przez u¿ytkowników dla ka¿dej
us³ugi przez liczbê osób odpowiadaj¹cych na pytania

Koszt w przeliczeniu
na U¿ytkownika

Stosowany dla oceny kosztu us³ug biblioteki w stosunku do liczby
u¿ytkowników; obliczany jako suma kosztów sta³ych biblioteki w
pe³nym roku finansowym podzielona przez liczbê u¿ytkowników

Odwiedziny w bibliotece
w przeliczeniu na osobê

Stosowany do oceny sukcesu biblioteki w pozyskiwaniu
u¿ytkowników swoich us³ug; obliczany poprzez podzielenie ogólnej
liczby odwiedzin w bibliotece w ci¹gu ca³ego roku przez liczbê
osób w obs³ugiwanej populacji

Koszt w przeliczeniu na
odwiedziny w bibliotece

Wykorzystywany do oceny kosztu us³ug biblioteki w stosunku do
liczby odwiedzin w bibliotece; obliczany jako suma kosztów sta³ych
biblioteki w pe³nym roku finansowym przez liczbê odwiedzin
w bibliotece

Procent ¿¹danych tytu³ów
w zbiorach

Okreœla jaki procent tytu³ów poszukiwanych przez u¿ytkowników
znajduje siê w posiadaniu biblioteki. Pokazuje w jakim stopniu
zbiory s¹ dostosowywane do ¿¹dañ u¿ytkowników. Oblicza siê jako
stosunek liczby ¿¹danych tytu³ów bêd¹cy w posiadaniu biblioteki
do ogólnej liczbie ¿¹danych tytu³ów × 100%

Pozwala okreœliæ stopieñ wykorzystania materia³ów na miejscu.
Wykorzystanie zbiorów na
Obliczany jako stosunek liczby dokumentów wykorzystanych na
miejscu w przeliczeniu na osobê
miejscu do liczby osób w obs³ugiwanej populacji.
Procent zbiorów
niewykorzystanych

Okreœla wielkoœæ zbiorów niewykorzystanych w danym okresie

Mediana czasu wyszukiwania
dokumentu w zbiorach
o zamkniêtym dostêpie

Pozwala oceniæ efektywnoœæ systemu wyszukiwania

Mediana czasu wyszukiwania
dokumentu w zbiorach
z wolnym dostêpem

Pozwala oceniæ, czy oznakowanie zbiorów i prawid³owe ustawienie
na pó³kach pozwalaj¹ na szybki dostêp do dokumentu. Okreœla
czas, który up³yn¹³ od zakoñczenia wyszukiwania w katalogu do
momentu wyszukania go na pó³ce
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Wypo¿yczenia w przeliczeniu
na jedn¹ osobê

Okreœla stopieñ wykorzystania zbiorów bibliotecznych przez
obs³ugiwan¹ populacjê. Obliczany jako stosunek ogólnej liczby
wypo¿yczeñ w ci¹gu roku do liczby osób w obs³ugiwanej populacji

Koszt wypo¿yczenia

Pozwala okreœliæ koszt us³ugi biblioteki do liczby wypo¿yczeñ.
Obliczany jako suma kosztów sta³ych biblioteki w pe³nym roku
finansowym podzielona przez ogóln¹ liczbê wypo¿yczeñ w tym
samym okresie

Wypo¿yczenia w przeliczeniu
na jednego pracownika

Pozwala oceniæ relacje pomiêdzy personelem biblioteki a iloœci¹
wypo¿yczeñ. Oblicza siê dziel¹c ogóln¹ liczbê wypo¿yczeñ w ci¹gu
ca³ego roku przez liczbê pracowników w przeliczeniu na pe³ne
etaty w tym samym okresie

Stopieñ wykorzystania
wyposa¿enia

Pozwala okreœliæ w jakim stopniu jest wykorzystywany sprzêt.
Bierze siê pod uwagê tylko sprzêt przeznaczony dla u¿ytkowników

Stopieñ wykorzystania miejsc

Pozwala okreœliæ stopieñ wykorzystania miejsc przeznaczonych do
studiowania w bibliotece przez oszacowanie procentu zajêtych
miejsc w okreœlonym czasie

Gromadzenie
dokumentów

Mediana czasu nabycia
dokumentu

Pozwala okreœliæ czas jaki up³yn¹³ od zamówienia dokumentu
do czasu jego otrzymania do biblioteki

Opracowanie
dokumentów

Mediana czasu opracowania
dokumentu

Pokazuje czas, który up³yn¹³ od momentu wp³ywu dokumentu
do biblioteki, a dniem kiedy jest on dostêpny dla u¿ytkownika

Obs³uga
u¿ytkowników

Personel obs³ugi u¿ytkowników
w przeliczeniu na jedn¹ osobê

Umo¿liwia poznanie liczby pracowników bezpoœrednio
obs³uguj¹cych u¿ytkowników w przeliczeniu na cz³onka
obs³ugiwanej populacji

Wypo¿yczenia
dokumentów

Wyposa¿enie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Normy PN-ISO 11620.

Zakoñczenie
Podejœcie procesowe przynosi korzyœci zarówno
klientom, jak i personelowi. Umo¿liwia uporz¹dkowanie podstawowych obszarów dzia³alnoœci biblioteki
takich jak: planowanie œwiadczenie us³ug czy gromadzenie zbiorów. Ponadto przyczynia siê do usprawnienia przep³ywu informacji na linii: biblioteka – u¿ytkownik. Pozwala szybciej reagowaæ na wszystkie zak³ócenia w procesach. Przyczynia siê tak¿e do poprawy wizerunku biblioteki uczelnianej. Organizacja procesowa w praktyce pozwala równie¿ na lepsze wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje biblioteka.
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U¿ytkownik
U¿ytkownik
biblioteki
biblioteki
akademickiej
akademickiej
wobec oferty
us³ug bibliotecznych
wobec elektronicznych
oferty elektronicznych
us³ug bibliotecznych
Wspó³czesna rola biblioteki akademickiej wykracza znacznie poza tradycyjne zadania
dotychczas jej przypisywane. Pozostaje ona w œcis³ym zwi¹zku z rozwojem technologii
informacyjnych, postêpem technicznym i szerokim dostêpem do Ÿróde³ elektronicznych.
W nowej rzeczywistoœci biblioteki hybrydowej zmieniaj¹ siê te¿ oczekiwania u¿ytkownika, który staje siê wymagaj¹cym i coraz bardziej œwiadomym swoich potrzeb klientem –
cz³onkiem spo³eczeñstwa informacyjnego. W artykule scharakteryzowano na podstawie
doœwiadczeñ Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej wspó³czesnego u¿ytkownika biblioteki
akademickiej oraz jego oczekiwania, a tak¿e ofertê elektronicznych Ÿróde³ informacji
naukowej, prenumerowanych oraz dostêpnych w oparciu o licencjê Open Access. Przedstawiono nowe technologie informacyjne, takie jak: komunikacja elektroniczna, zdalny
dostêp, digitalizacja zbiorów, zintegrowane przeszukiwanie zasobów i szybki dostêp do
pe³nych tekstów dokumentów, sprzyjaj¹ce efektywnemu korzystaniu z e-Ÿróde³ oraz ich
wp³yw na jakoœæ us³ug bibliotecznych. Zwrócono uwagê na znaczenie stosowania ró¿nych form wspó³pracy z u¿ytkownikiem w d¹¿eniu do osi¹gniêcia jego pe³nej satysfakcji.
Podkreœlono przede wszystkim rolê komunikacji poprzez stronê domow¹, która staje siê
wielopoziomowym portalem informacyjnym. Scharakteryzowano udzia³ bibliotekarza-specjalisty w nowoczesnym procesie realizacji us³ug biblioteczno-informacyjnych,
który odgrywa du¿¹ rolê w doskonaleniu komunikacji partnerskiej z odbiorc¹ informacji
oraz rozpoznawaniu jego potrzeb. Zaprezentowano przyk³ad kompleksowej obs³ugi kadry naukowej PWr – bazê dorobku naukowego DONA. W artykule omówiono potrzebê
i znaczenie szkoleñ dla spo³ecznoœci akademickiej. Zaprezentowano te¿ szerok¹ dzia³alnoœæ Biblioteki Politechniki na rzecz ogólnopolskiego spo³eczeñstwa informacyjnego: organizacja konsorcjum Chemical Abstracts, tworzenie katalogu œrodowiskowego, Punkt
Informacji Normalizacyjnej, a tak¿e udzia³ w przedsiêwziêciach typu BazTech, BazTol,
EBIB, Festiwal Nauki, TARED oraz kursy nt. e-Ÿróde³. Wystêpuj¹ce zmiany, tendencje
i zjawiska zilustrowano dodatkowo przekrojowymi wykresami, tabelami oraz diagramami.
The Users of Academic Libraries in the Changing Environment of Electronic Information. In the contemporary world of hybrid libraries a big attention is paid to the needs
of users. New information technologies, electronic resources and services, wireless Internet, remote access and Open Access create higher user expectations toward academic library collections and services. On the example of The Library of Wroc³aw University of
Technology the needs of users in the environment of electronic information and services
are presented. The following resources and library services are also characterized: licensed and Open Access electronic files, remote access, digitalization of library materials,
and information technologies which increase the efficiency and quality of services. The essential role of the library homepage as a best platform for communication and information is underlined. The problem of the proper model of the librarian and its role in the
contents of new expectations and challenges facing the academic libraries are discussed.
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U¿ytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych us³ug bibliotecznych
A complex system for estimating the scientific research of the staff of Wroclaw University
of Technology: the ALEPH–DONA database integrated with Science Citation Index and
Master Journal List and other bibliometric indicators is presented. A remarkable attention is given to the activities of The Library of Wroclaw University of Technology for the
Polish information community, such as: Consortium Chemical Abstracts, Catalog of
Foreign Journals in Wroclaw and Opole Libraries, Standards Information Point, BazTech, BazTol, EBIB, courses on e-journals, TARED Educational Presentations and Lover
Silesian Science Festival. Some characteristic changes, tendencies and facts are illustrated in tables and diagrams.
Wstêp
Biblioteka akademicka jest ogólnouczelnian¹ oraz
ogólnodostêpn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ szko³y wy¿szej. Pracuje na rzecz przede wszystkim spo³ecznoœci
akademickiej swojej szko³y, jednak czêsto podejmuje
zadania obejmuj¹ce tzw. szerokiego odbiorcê, gdy¿
funkcjonuje w ogólnokrajowej sieci biblioteczno-informacyjnej. Jej zadania maj¹ charakter naukowy, dydaktyczny i us³ugowy, a szczegó³y jej dzia³alnoœci zapisane s¹ w regulaminie. Jak podaje Regulamin systemu
biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wroc³awskiej do najwa¿niejszych i podstawowych zadañ biblioteki akademickiej nale¿y: Stwarzanie warunków do
studiowania, pracy naukowej i dydaktycznej przez
gromadzenie, opracowywanie, udostêpnianie, magazynowanie i konserwacjê zbiorów oraz prowadzenie
dzia³alnoœci informacyjnej.
Wraz ze œwiatowym postêpem informatyzacji oraz
rozwojem komputeryzacji i digitalizacji rozszerzy³y siê
te¿ obowi¹zki i zadania bibliotek. Zaczêto tworzyæ katalogi komputerowe, budowaæ bazy rejestruj¹ce i upowszechniaj¹ce wyniki badañ naukowych, pojawi³y siê
te¿ mo¿liwoœci tworzenia cyfrowych zasobów informacji, które jako pierwsze wykorzysta³y biblioteki akademickie. Pod koniec lat 90. wprowadzono do bibliotek
Ÿród³a elektroniczne, takie jak e-czasopisma i e-ksi¹¿ki, a tak¿e systemy stwarzaj¹ce dogodn¹ mo¿liwoœæ
sieciowego i zdalnego dostêpu do elektronicznych zasobów. Te nowoczesne us³ugi zdecydowanie wzbogaci³y wizerunek bibliotek i jednoczeœnie wymusi³y koniecznoœæ szybkiego i permanentnego dokszta³cania
i doskonalenia zawodowego. Dotyczy to nie tylko bibliotekarzy, ale równie¿ u¿ytkowników, którzy chc¹c
skutecznie korzystaæ z nowoczesnych Ÿróde³ musz¹
przejœæ odpowiednie szkolenia.
W referacie zaprezentowano, na przyk³adzie Biblioteki G³ównej i OINT Politechniki Wroc³awskiej
(PWr), ró¿ne formy wspó³pracy z u¿ytkownikiem
w realiach biblioteki hybrydowej, a tak¿e zmieniaj¹ce
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siê ich potrzeby, pozostaj¹ce w œcis³ym zwi¹zku z postêpem technicznym i rozwojem technologii informacyjnych. Przedstawiono sposób, w jaki biblioteka rozbudowa³a swój warsztat informacyjny, wykorzystuj¹c
nowe narzêdzia, podnosz¹c tym samym jakoœæ us³ug
bibliotecznych, obs³ugi u¿ytkownika wewnêtrznego
i zewnêtrznego, a tak¿e poszerzaj¹c swoj¹ ofertê o
nowe produkty informacyjne. Podkreœlono te¿ rolê
wspó³czesnych bibliotekarzy, sprawnie poruszaj¹cych
siê w przestrzeni biblioteki hybrydowej i efektywnie
wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie, poœrednicz¹cych miêdzy zasobami wiedzy a u¿ytkownikiem,
poszukuj¹cym usystematyzowanej informacji.
U¿ytkownicy biblioteki akademickiej
Najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ grupê u¿ytkowników
stanowi¹ pracownicy i doktoranci oraz studenci uczelni, w której funkcjonuje biblioteka. Od biblioteki
oczekuj¹ informacji szybkiej i precyzyjnej, ze Ÿróde³
prezentuj¹cych najnowsze osi¹gniêcia wiedzy œwiatowej. Nauczyciele akademiccy potrzebuj¹ przede
wszystkim informacji wspieraj¹cej nauczanie i prowadzenie badañ. O ile pracownicy zainteresowani s¹
g³ównie literatur¹ œwiatow¹, a wiêc specjalistycznymi
publikacjami i doniesieniami naukowymi z ca³ego
œwiata, to doktoranci i studenci potrzebuj¹ podstawowych materia³ów z zakresu studiowanych dziedzin.
Studenci czêœciej od pozosta³ych u¿ytkowników poszukuj¹ literatury polskiej. Roœnie te¿ ich zainteresowanie zbiorami biblioteki cyfrowej, szczególnie ze
wzglêdu na udostêpnianie bie¿¹cych wydañ skryptów
i podrêczników polecanych przez wyk³adowców. Coraz czêœciej obserwuje siê, ¿e u¿ytkownicy preferuj¹
elektroniczne serwisy z przyjaznymi interfejsami i
mo¿liwoœci¹ równoczesnego i szybkiego przeszukiwania wielu Ÿróde³.
Poza przedstawion¹ g³ówn¹ grup¹, u¿ytkownikami
biblioteki uczelnianej s¹ równie¿ odbiorcy zewnêtrzni,
a wœród nich przede wszystkim studenci i pracownicy
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innych uczelni i instytutów naukowych, m³odzie¿
szkolna, a tak¿e ró¿ne instytucje pañstwowe i prywatne w regionie.
Dzisiaj w stosunku do osoby uczêszczaj¹cej do biblioteki prawie nie u¿ywa siê okreœlenia „czytelnik”. Zosta³o ono zast¹pione pojêciem „u¿ytkownik”, który poza
czytaniem tak¿e ogl¹da, s³ucha lub korzysta z multimediów. Czasem bywa on te¿ nazywany klientem, podobnie
jak u¿ytkownik firmy œwiadcz¹cej us³ugi, w naszym
przypadku informacyjne. Bardzo trafne okreœlenie
„gracz informacyjny” zastosowa³ w 2001 r. David Nicholas [13, s. 124]. Podkreœla on, ¿e u¿ytkownik musi byæ
aktywny, ¿eby odnieœæ sukces w szybko zmieniaj¹cych
siê czasach. Uwa¿a, ¿e gracz stanowi czêœæ systemu informacyjnego, podczas gdy u¿ytkownik znajduje siê poza nim i tylko czasami do niego zagl¹da. Gracz dzia³a
w przestrzeni informacyjnej, u¿ytkownik zaœ korzysta
z ju¿ gotowych systemów i postêpuje w znacznym stopniu schematycznie. Gracz – termin o bogatszym znaczeniu, konotuj¹cym dzia³anie i indywidualnoœæ osoby.
W dobie boomu informacyjnego, Internetu z ogromn¹
iloœci¹ danych, szukanie informacji musi byæ interaktywne, rekreacyjne i spo³eczne, a tak¿e konkurencyjne.
Nie sposób nie zgodziæ siê z autorem, ¿e termin „gracz
informacyjny” jest bardzo trafnym okreœleniem.
U¿ytkownik-gracz, przystêpuj¹c do poszukiwañ
potrzebnych informacji, musi byæ œwiadomy swoich
potrzeb informacyjnych, gdy¿ ta œwiadomoœæ bêdzie
wyznacznikiem w zdobywaniu precyzyjnych informacji i w³aœciwego ich selekcjonowania. Nicholas [13, s.
124] wyró¿nia 11 g³ównych cech charakteryzuj¹cych
potrzebê informacyjn¹. S¹ to: temat, funkcja, istota,
poziom, punkt widzenia, iloœæ, jakoœæ, aktualnoœæ,
prêdkoœæ dostarczenia, miejsce publikacji, forma informacji. Ze wzglêdu na fakt, i¿ informacja to obszar
bardzo szeroki, potrzeby informacyjne nie jest ³atwo
opisaæ. W zwi¹zku z tym odpowiednio wykszta³cony
bibliotekarz, tak¿e pod k¹tem wspó³pracy z u¿ytkownikiem, musi poœwiêciæ maksymalnie du¿o czasu, aby
wraz z nim rozpoznaæ jego potrzeby uœwiadomione
i byæ mo¿e wygenerowaæ kolejne, a nastêpnie wszystkie potrzeby informacyjne zaspokoiæ [17, s. 188], [18].
U¿ytkownik musi umieæ w³aœciwie rozpoznaæ Ÿród³a informacji, a tak¿e umieæ z nich skorzystaæ, czyli
efektywnie wyszukaæ relewantnych informacji. Powinien tak¿e (sam lub przy udziale bibliotekarza) dokonaæ oceny wartoœci wyszukanych informacji
oraz przeprowadziæ odpowiedni¹ ich selekcjê.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e sama mo¿liwoœæ dostêpu
u¿ytkownika do informacji nie jest wystarczaj¹ca, aby
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otrzyma³ on wyniki najbardziej odpowiadaj¹ce jego
potrzebom w danym momencie. W³aœciwe rozpoznanie Ÿród³a, efektywne wyszukanie informacji, ocena
i selekcja – to wa¿ne elementy tzw. umiejêtnoœci informacyjnych, czyli e-literacy (powinien je posiadaæ ka¿dy, kto chce samodzielnie korzystaæ ze Ÿróde³ informacji). W sferze uczenia tych umiejêtnoœci wiod¹c¹ rolê
odgrywaj¹ biblioteki, szczególnie du¿e i naukowe,
gdy¿ posiadaj¹ one kadrê wszechstronnie wykszta³con¹, która zwraca szczególn¹ uwagê na potrzebê sta³ego
kszta³cenia u¿ytkowników [15], nie zapominaj¹c przy
tym o koniecznoœci podnoszenia w³asnych kwalifikacji.
Tabela 1. Szkolenia u¿ytkowników prowadzone w Bibliotece PWr
Wyszczególnienie

Liczba szkolonych osób
2007

2008

1 849

1 567

Bazy danych i czasopisma
elektroniczne

235

324

Ksi¹¿ki elektroniczne

108

120

W ramach Konsorcjum Dolnoœl¹skiej Biblioteki Cyfrowej

41

32

Katalog komputerowy

Na uczelni w ramach dni wstêpnych, organizowanych przez dziekanaty, odbywaj¹ siê zajêcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku. Zgodnie
z wieloletni¹ tradycj¹ Biblioteka PWr przygotowuje
z myœl¹ o tej grupie u¿ytkowników Informator w formie tradycyjnej i elektronicznej. Natomiast w ci¹gu
roku akademickiego prowadzone s¹ szkolenia u¿ytkowników dotycz¹ce korzystania z katalogu komputerowego, ze Ÿróde³ informacji, z systemów on-line oraz
ksi¹¿ek i czasopism elektronicznych. Podejmuje siê
starania, aby szkoleniami obj¹æ mo¿liwie najwiêksz¹
grupê doktorantów i m³odych pracowników nauki.
Doœwiadczenia wykazuj¹, ¿e ta czêœæ u¿ytkowników,
maj¹c du¿e zapotrzebowanie na korzystanie ze Ÿróde³
informacji, nie posiada równoczeœnie dostatecznej
wiedzy, jakimi zasobami dysponuje biblioteka i jak nale¿y je wykorzystaæ dla swoich potrzeb naukowych.
Dane dotycz¹ce rodzajów szkoleñ oraz liczby szkolonych u¿ytkowników zamieszczono w tabeli 1.
Oczekiwania u¿ytkowników wobec biblioteki
Wraz z rosn¹cymi potrzebami u¿ytkowników,
zmieniaj¹ siê te¿ ich oczekiwania w stosunku do bib-
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U¿ytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych us³ug bibliotecznych
lioteki. Nad¹¿anie za tymi potrzebami, a przede wszystkim ich zrozumienie, jest obecnie niezmiernie wa¿nym celem, jakiemu bibliotekarze poœwiêcaj¹ wiele
uwagi, w³¹czaj¹c w to swoje umiejêtnoœci, dostosowuj¹c odpowiednio ofertê produktów, us³ug i narzêdzi.
Kompleksowa, precyzyjna i szybka obs³uga u¿ytkownika sta³a siê ambicj¹ i koniecznoœci¹ oraz priorytetowym zadaniem wspó³czesnej biblioteki. Zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e nowe wyzwania wymagaj¹ od bibliotekarzy
wysokich kwalifikacji, inwestuj¹ oni wiele starañ
w profesjonalne dokszta³canie siê oraz samokszta³cenie. Istotn¹ spraw¹ jest te¿ edukacja na temat nowych
form przekazu informacji i wiedzy.
Z roku na rok u¿ytkownicy bibliotek nabieraj¹ coraz wiêkszego doœwiadczenia w korzystaniu z bibliotecznych katalogów komputerowych, baz udostêpnianych poprzez strony domowe bibliotek, zdobywaj¹
nowe umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê wyszukiwarkami internetowymi i w korzystaniu z oferowanych e-zasobów. W szybkim tempie wzrasta sprawnoœæ pos³ugiwania siê nowoczesnymi narzêdziami elektronicznymi. Coraz czêœciej u¿ytkownik oczekuje od biblioteki
zapewnienia mu szerokiej palety serwisów i baz elektronicznych oraz zorganizowania wygodnego dostêpu
do nich, a od bibliotekarzy oczekuje jedynie wskazówek usprawniaj¹cych jego dzia³ania, jak np. pomocy
w efektywniejszym konstruowaniu zapytañ, wsparcia
w doborze odpowiednich narzêdzi czy te¿ wskazania
nowych Ÿróde³ informacji. Reasumuj¹c u¿ytkownik-klient oczekuje od biblioteki akademickiej nastêpuj¹cych œwiadczeñ:
— produktów i us³ug wysokiej jakoœci
— wiarygodnej i rzetelnie opracowanej informacji
oraz dostarczonej najchêtniej w postaci elektronicznej, z mo¿liwoœci¹ skopiowania na dowolny
noœnik
— szybkiej i sprawnej reakcji bibliotekarzy na zadany
problem/pytanie
— dobrej organizacji, m.in. d³ugich godzin otwarcia,
równie¿ w dni ustawowo wolne od pracy
— funkcjonalnej strony domowej biblioteki, spe³niaj¹cej rolê informatora, przewodnika i miejsca komunikacji z bibliotekarzem
— sprawnej, kompetentnej i mi³ej obs³ugi
— nieograniczonego dostêpu do sieci, automatyzacji
us³ug, szybkiej i sprawnej obs³ugi za poœrednictwem Internetu (e-mail, formularze interaktywne,
zautomatyzowane katalogi i bazy danych, biblioteki cyfrowe bez ograniczeñ, zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych)

ISSN 1230-5529

a tak¿e
— miejsca (rzeczywistego i wirtualnego), w którym
mo¿na siê spotkaæ ze swoj¹ grup¹ studenck¹, przedyskutowaæ „gor¹ce” tematy z zakresu studiowanej
wiedzy, a przy tym mi³o spêdziæ czas.
Oferta biblioteki hybrydowej
Pojêcie biblioteki hybrydowej odnosi siê do biblioteki, w której obok zasobów drukowanych gromadzone i udostêpniane s¹ dokumenty w postaci cyfrowej.
Obecnie równowaga miêdzy informacj¹ w wersji drukowanej i meta-informacj¹ w wersji cyfrowej przesuwa siê wyraŸnie w kierunku mediów cyfrowych. Coraz
bardziej zauwa¿ana w bibliotekach akademickich,
tendencja przechodzenie z wersji drukowanych czasopism i ksi¹¿ek na elektroniczne ma niew¹tpliwie
zwi¹zek z ogromnym wzrostem liczby wydawanych
publikacji w wersji on-line, ale równie¿ z wymiernymi
korzyœciami, jakie daj¹ te formy piœmiennicze:
— mo¿liwoœæ jednoczesnego dostêpu do pe³nych
tekstów wielu u¿ytkowników w ramach domeny
instytucji, a tak¿e zdalnie – poza ni¹
— wygoda w korzystaniu – bez ograniczeñ miejsca
i czasu
— szybki dostêp do bie¿¹cych i archiwalnych numerów
— dostêp do preprintów, a wiêc wiêksza aktualnoœæ
poszukiwanej informacji
— wiêksze mo¿liwoœci poznawcze – dziêki zastosowaniu multimediów
— mo¿liwoœæ wykorzystania wyszukanego materia³u
wed³ug potrzeb u¿ytkownika (w ramach dozwolonego u¿ytku osobistego).
Nie bez znaczenia, szczególnie dla bibliotek, s¹ równie¿ i takie ich zalety, jak:
— dostêp do statystyk i dziêki temu efektywniejsze
zarz¹dzanie zakupami i finansami
— oszczêdnoœci finansowe – w ramach konsorcjów,
przy szerokim zasiêgu odbiorców ni¿szy koszt dostêpu do pojedynczego tytu³u
— oszczêdnoœæ powierzchni magazynowej.
OPAC
Podstawowym Ÿród³em informacyjnym, które jest
równoczeœnie wygodnym narzêdziem, oddanym u¿ytkownikom biblioteki do u¿ytku, jest katalog komputerowy OPAC. Katalog ten tworzy zazwyczaj kilka baz.
W przypadku Biblioteki PWr (w systemie ALEPH) s¹ to:
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• (KSI¥¯KI i CZASOPISMA) – zawiera informacje o ksi¹¿kach i czasopismach drukowanych. Uzupe³niana jest o ³¹czniki hipertekstowe do ich pe³notekstowych wersji on-line (tak¿e tych roczników archiwalnych, do których prawa dostêpu zosta³y przez
Bibliotekê wykupione). Ze wzglêdu na trwaj¹c¹
w Bibliotece retrokonwersjê zbiorów i w celu u³atwienia u¿ytkownikom zdalnego dostêpu do informacji o starszych zasobach (dotyczy ksi¹¿ek wydanych przed 1978 r.) zosta³y zeskanowane i zapamiêtane w formie plików graficznych tradycyjne kartki
katalogowe oraz udostêpnione jako osobna baza
KATALOGI KARTKOWE (on-line). Nie mo¿na w tej
bazie wyszukiwaæ publikacji, mo¿liwe jest jedynie
przegl¹danie jej zawartoœci.
• CZASOPISMA ZAGRANICZNE w BIBLIOTEKACH WROC£AWIA i OPOLA – tworzona od 1991 r.
œrodowiskowa baza, zawiera dane o czasopismach
prenumerowanych przez 25 bibliotek Wroc³awia
i Opola, informuje o czasopismach drukowanych
i elektronicznych, dostêpach do serwisów czasopism
on-line, serwisów agregacyjnych i baz danych prenumerowanych przez biblioteki œrodowiska. Baza umo¿liwia poszukiwania m.in. wed³ug: nazw/tytu³ów, kraju
wydania, nazw wydawców, klasyfikacji tematycznej,
biblioteki gromadz¹cej czasopismo.
• DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW PWr –
wiêcej na temat zawartoœci bazy w dalszej czêœci artyku³u.
• BELETRYSTYKA – jako jedna z niewielu, mo¿e
i jedyna wœród bibliotek technicznych, Biblioteka PWr
gromadzi i udostêpnia swoim u¿ytkownikom ksi¹¿ki
beletrystyczne oraz polskie czasopisma popularno-naukowe, a tak¿e gazety lokalne i ogólnopolskie. Ta
us³uga cieszy siê du¿ym zainteresowaniem studentów
i pracowników Uczelni.
Organizowanie dostêpu do e-zasobów
Oprócz tradycyjnych form przekazu informacji
i wiedzy (zbiory drukowane) biblioteki oferuj¹ obecnie
elektroniczne Ÿród³a informacji, jak: e-booki i e-czasopisma, bazy danych oraz biblioteki cyfrowe. Wiêkszoœæ komercyjnych baz danych i serwisów gromadzonych w bibliotekach akademickich dostêpna jest tylko
z komputerów uczelnianych, przy czym z niektórych
mo¿na korzystaæ wy³¹cznie w wydzielonych agendach
biblioteki. Nie ma tych ograniczeñ w przypadku Ÿróde³ ogólnodostêpnych. Du¿a czêœæ bibliotek spe³nia
te¿ oczekiwania szerokiego dostêpu do licencjonowa-
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nych e-zasobów z dowolnego miejsca, spoza sieci instytucji.
Biblioteki prenumeruj¹ g³ównie przetestowane
i wyselekcjonowane ksi¹¿ki, czasopisma i bazy. Korzystaj¹c z coraz szerszej oferty wydawców, sukcesywnie poszerzaj¹ wachlarz oferowanych e-Ÿróde³ tak, aby
zaspokoiæ oczekiwania jak najwiêkszej liczby u¿ytkowników. W celu obni¿enia kosztów dostêpu do drogich serwisów wydawców zagranicznych biblioteki
wspó³pracuj¹ w ramach konsorcjów. T¹ drog¹ organizowane s¹ dostêpy do ca³ych serwisów, wybranych kolekcji pe³notekstowych czasopism i ksi¹¿ek pojedynczych wydawców. Powstaje te¿ wiele specjalistycznych
platform, tzw. serwisów agregacyjnych, udostêpniaj¹cych Ÿród³a wielu œwiatowych wydawców.
Tabela 2. Liczba elektronicznych czasopism krajowych dostêpnych
poprzez stronê domow¹ Biblioteki PWr
Wyszcze- Pe³notekstowe Abstrakty
gólnienie PWr inne PWr inne
2003
2004
2005
2006
2007
2008

30

70
100
40
60

330

270

600

45

10
55

380

170

550
246

376
209

180

500

20

130

320

350

100

450
428

218

400

Spisy treœci
PWr

inne

400

1 100

1 500
400

1 050

1 450
500

1 000

1 500
330

390

720
312

658

637

618

970

1 109

1 052

1 778

Pojawia siê coraz wiêcej ofert pojedynczych czasopism on-line wydawców polskich. Tworzone s¹ te¿
platformy umo¿liwiaj¹ce dostêp do du¿ej grupy krajowych e-czasopism jednego lub wielu wydawców. Dane
liczbowe dotycz¹ce tych czasopism, do których Biblioteka PWr zapewnia³a dostêp ze strony internetowej od
2003 r., zosta³y zestawione w tabeli 2. Zebrano je na
podstawie internetowej bazy Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Obecnie dostêp do
pe³nych tekstów artyku³ów mo¿liwy jest z 1 109 polskich czasopism, liczba ta wzros³a o 74% w stosunku
do roku 2007. Dane w kolumnie „PWr” wskazuj¹
liczbê czasopism zwi¹zanych tematycznie z problematyk¹ badañ i dydaktyki Uczelni, chocia¿ w grupie cza-
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U¿ytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych us³ug bibliotecznych
sopism oznaczonych „inne” znajduje siê tak¿e sporo
tytu³ów ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem u¿ytkowników Biblioteki.
Bardzo wysoko ocenianym przez u¿ytkowników
uzupe³nieniem zasobów drukowanych s¹ ksi¹¿ki elektroniczne, udostêpniane na platformach wydawców
lub w specjalistycznych serwisach. U¿ytkownicy wielu
bibliotek, nie tylko akademickich, maj¹ b¹dŸ mieli
mo¿liwoœæ korzystania z nastêpuj¹cych kolekcji: Knovel, Safari TechBooksOnline, MyiLibrary, Referex,
Springer E-book Collection, CRC Press, Wiley Interscience, Taylor & Francis, a tak¿e Korpo.ibuk.pl – z
dostêpem do polskich ksi¹¿ek PWN i WNT. Niejednokrotnie serwisy oferuj¹ ciekawe i elastyczne rozwi¹zania dla u¿ytkowników. Safari, prenumerowane dla
PWr, daje np. mo¿liwoœæ wymiany tytu³ów w kolekcji
w trakcie trwania subskrypcji. W roku ubieg³ym natomiast po raz pierwszy dokonano zakupu 93 tytu³ów
ksi¹¿ek na w³asnoœæ z bazy MyiLibrary. Pozycje te zosta³y wskazane przez samych u¿ytkowników spoœród
oferty 70 tys. tytu³ów, podczas próbnego dostêpu do
bazy. Zbiór ksi¹¿ek elektronicznych proponowanych
u¿ytkownikom PWr nie koñczy siê na serwisach komercyjnych. W zak³adce e-Ksi¹¿ki na stronie domowej Biblioteki PWr mo¿na znaleŸæ bezp³atn¹, szerok¹
ofertê: pojedyncze tytu³y, portale biblioteczne, biblioteki cyfrowe oraz tematycznie zwi¹zane strony w sieci.
Statystyki wykorzystania
zbiorów elektronicznych
Przy zakupie e-Ÿróde³ biblioteki czêsto wspieraj¹
siê statystykami u¿ytkowania oferowanych lub testowanych serwisów czy pojedynczych nowych produktów. Statystyki s³u¿¹ równie¿ ocenie wykorzystania ju¿
posiadanych zasobów i s¹ pomocne w modyfikacji planu zakupów [20]. S¹ te¿ kopalni¹ wiedzy o zainteresowaniach u¿ytkowników. Wydawcy stosuj¹ rozmaite
standardy prowadzenia statystyk, przy czym nie
wszyscy dostarczaj¹ bibliotekom takie dane. Wówczas
takim wskaŸnikiem bywa licznik odwiedzin strony danego serwisu. Na podstawie dostêpnych statystyk biblioteka ustala liczbê sesji lub pobrañ pe³nych tekstów
b¹dŸ te¿ inne interesuj¹ce dane.
Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach Biblioteki PWr
mo¿na stwierdziæ, ¿e zasoby elektroniczne s¹ wykorzystywane bardziej efektywnie ni¿ tradycyjne. O znacz¹co rosn¹cym w ostatnich latach zainteresowaniu
u¿ytkowników zbiorami elektronicznymi œwiadcz¹
przede wszystkim wspomniane statystyki. W zamiesz-
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czonej poni¿ej tabeli 3 mo¿na przeœledziæ, jak zmienia³o siê na przestrzeni trzech lat wykorzystanie tekstów w formie elektronicznej, pobranych z udostêpnianych w ramach Politechniki serwisów e-czasopism.
Tabela 3. Liczba pobrañ pe³nych tekstów i œredni koszt artyku³u
Rok
Liczba pobrañ
Œredni koszt artyku³u

2005

2006

2007

234 821

318 224

430 036

4,37

3,68

2,80

Z analizy pobrañ artyku³ów w zestawieniu z kosztami zakupu tych serwisów wynika, ¿e ponoszone wydatki zwi¹zane z zakupem czasopism on-line przek³adaj¹ siê na op³acalnoœæ ekonomiczn¹, bowiem w okresie analizowanych lat œredni koszt pojedynczego artyku³u, œci¹gniêtego na komputer u¿ytkownika i przez
niego wykorzystywanego, zdecydowanie zmala³ –
SPRINGER;
19 912; 5%

RSC;
4 692; 1%
PROQUEST;
4 617; 1%

ACS;
23 369; 5%

SCIENCE;
2 811; 1%

BLACKWELL;
5 146; 1%
WILEY;
10 585; 2%

NATURE;
2 237; 1%
IOP;
3 418; 1%

APS/AIP;
12 732; 3%

EBSCO;
11 066; 3%

IEEE;
137 759; 32%

ELSEVIER;
190 253; 44%

EMERALD;
1 439; 0%

Rys. 1. Udzia³ serwisów e-czasopism w pobraniach pe³nych
tekstów w 2007 r. (ca³kowita liczba pobrañ wynosi 430 036)
w roku 2007 o 36% w stosunku do kosztu artyku³u
w 2005. Dziêki podobnym statystykom okreœlono
równie¿ udzia³ poszczególnych serwisów czasopiœmienniczych, w pobraniach pe³nych tekstów artyku³ów w PWr. Dane obrazuje rys. 1.
Open Access
Biblioteki polskie dopiero od niedawna zwróci³y
uwagê u¿ytkowników na darmowe Ÿród³a informacyjne. Wœród nich jest coraz wiêcej serwisów o zasiêgu
ogólnoœwiatowym. Dostêp do takich Ÿróde³ zdobywa
najczêœciej sama biblioteka, przegl¹daj¹c witryny innych uczelni lub wyszukuj¹c dane z prasy specjalistycznej, g³ównie zagranicznej, a tak¿e na podstawie
otrzymywanych drog¹ elektroniczn¹ news’ów lub innych form ulotek.
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U¿ytkownicy PWr korzystaj¹ z czasopism elektronicznych udostêpnianych poprzez witrynê Biblioteki
G³ównej (www.bg.pwr.wroc.pl). Informacje o tych publikacjach zawarto w module e-Czasopisma. Oprócz
dostêpu do serwisów komercyjnych Biblioteka PWr
przedstawia swoim u¿ytkownikom czasopisma
on-line w ramach serwisów udostêpnianych w oparciu o licencjê Open Access czy te¿ serwisy preprintowe. W grupie Inne serwisy zagraniczne umieszczono
serwisy Open Access i preprinty. Wœród nich znajduj¹
siê:
— serwisy zawieraj¹ce informacje o publikacjach
naukowych wydawanych na ró¿nych kontynentach
Œwiata, jak np. DOAJ (Directory of Open Access
Journals) lub J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic)
— archiwa pe³notekstowych czasopism naukowych
z zakresu wielu dziedzin wiedzy, np. PubMed Central i PLoS (The Public Library of Science)
— portale zawieraj¹ce recenzowane czasopisma naukowe, jak np. Open J-Gate, który wymaga indywidualnej rejestracji
— serwisy komercyjnych wydawców publikuj¹cych
czasopisma OA, które zamieszczaj¹ oprócz artyku³ów na licencji OA, równie¿ materia³y p³atne (np.
BioMed Central)
— serwisy opublikowanych i zatwierdzonych do druku prac naukowych (preprint), np. CERN Document Server (CDS).
Testowe dostêpy
Przy zakupach serwisów elektronicznych (pe³notekstowe bazy czasopiœmiennicze, serwisy z e-ksi¹¿kami i bibliograficzne bazy danych) bierze siê pod uwagê
koniecznoœæ wyboru produktów odpowiadaj¹cych
przede wszystkim profilowi uczelni, gwarantuj¹cych
zaspokojenie potrzeb informacyjnych pracowników
naukowych oraz studentów danej szko³y. Jednak œrodki finansowe nie pozwalaj¹ na zakupy wszystkich po¿¹danych dostêpów. Pewnym rozwi¹zaniem, stosowanym z sukcesem przez Bibliotekê PWr, jest organizowanie bezp³atnych okresowych dostêpów promuj¹cych nowe Ÿród³a on-line z ofert wydawców krajowych i zagranicznych. Stanowi to formê reklamy dla
tych wydawców a dla biblioteki – promocjê jej us³ug.
W miêdzyczasie, czyli w okresie trwania testowego
dostêpu, kierowana jest do w³adz wydzia³ów odpowiednia oferta cenowa, z okreœleniem warunków dostêpu. Je¿eli ta oferta, po okresie testowania serwisu,
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zostanie zaakceptowana i wydzia³y zobowi¹¿¹ siê do
wspó³finansowania jego zakupu, wówczas Biblioteka
G³ówna, która zajmuje siê centralnie realizacj¹ zakupów literatury naukowej dla ca³ej Uczelni, podejmuje
siê przeprowadzenia procedury przetargowej i wyboru
w³aœciwego dostawcy.
Formy komunikowania siê z u¿ytkownikiem
Aby wybraæ odpowiednie formy komunikacji na
drodze bibliotekarz – u¿ytkownik, nale¿y stale obserwowaæ otoczenie biblioteki: bli¿sze – u¿ytkownika
bezpoœredniego i dalsze, czyli u¿ytkownika potencjalnego, a tak¿e zabiegaæ o w³aœciwe kszta³towanie stosunków z tym otoczeniem. Gromadzeniu tej wiedzy
i wypracowywaniu odpowiednich form kontaktu oraz
wspó³pracy z otoczeniem s³u¿¹ m.in. ci¹g³a promocja
us³ug biblioteki, jak równie¿ sta³a reklama jej produktów. Celem tego jest przede wszystkim stworzenie dobrej atmosfery wokó³ biblioteki, a to z kolei powinno
zaprocentowaæ przyci¹gniêciem i zdobyciem grona
nowych u¿ytkowników. W tym zakresie biblioteki akademickie podejmuj¹ najczêœciej nastêpuj¹ce dzia³ania:
— tworz¹ lub modyfikuj¹ ju¿ istniej¹c¹ swoj¹ stronê
domow¹, która powinna byæ ciekawie zaprojektowana, stale unowoczeœniana, a przede wszystkim
zawieraæ aktualne dane oraz œwie¿e i atrakcyjnie
podane wiadomoœci. Internet otworzy³ przed bibliotekami ca³y wachlarz mo¿liwoœci prezentowania
w³asnych zbiorów i wymusi³ organizowanie dostêpu do zewnêtrznych Ÿróde³ informacji. Dziêki witrynom znacznie rozszerzy³ siê zasiêg oddzia³ywania biblioteki: obejmuje on nie tylko w³asne œrodowisko, lecz tak¿e region, kraj i ca³y œwiat. Zorganizowany i przemyœlany dostêp do œwiatowych zasobów informacyjnych stwarza mo¿liwoœæ rozszerzenia oferty bibliotecznej i tym samym uzupe³nienia
zbiorów w ich dotychczasowej formie i zakresie.
Strony domowe staj¹ siê vortalami (tematycznymi
portalami), stanowi¹cymi punkt wyjœcia do wyselekcjonowanych przez specjalistów-bibliotekarzy
zasobów bibliograficznych i pe³notekstowych. W
tabeli 4 pokazano liczbê wejœæ do wybranych modu³ów strony domowej biblioteki PWr w latach
2006-2008;
— opracowuj¹ i przygotowuj¹ materia³y reklamowe
jak: ulotki, informatory, zak³adki, plakaty, w których przekazywane s¹ informacje o bibliotece, jej
us³ugach i produktach;
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U¿ytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych us³ug bibliotecznych
Tabela 4. Liczba odwiedzin strony domowej Biblioteki PWr i jej
wybranych modu³ów
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

Strona g³ówna

522 187

861 688

1 233 724

E-czasopisma

69 469

96 012

116 684

E-ksi¹¿ki

24 455

40 388

45 455

— przesy³aj¹ do biuletynów uczelnianych informacje
z ciekawych imprez i wydarzeñ, które mia³y miejsce na terenie biblioteki lub jej dotyczy³y;
— organizuj¹ konsorcja, targi, festiwale, szkolenia
i kursy dla œrodowiska bli¿szego i dalszego;
— aktywnie uczestnicz¹ w konferencjach krajowych
i zagranicznych, gdzie wykorzystuj¹ mo¿liwoœæ
promowania swojej biblioteki (poprzez artyku³y,
postery, g³os w dyskusji);
— œciœle wspó³pracuj¹ z w³adzami uczelni;
— prowadz¹ konsultacje z u¿ytkownikami (kadra
naukowa, studenci) w zakresie polityki gromadzenia zasobów;
— wykorzystuj¹ wszelkie dostêpne media:
• czasopisma specjalistyczne
• prasa lokalna
• telewizja (festiwale nauki, jubileusze, organizacja konferencji)
• radio (wywiady, konferencje prasowe)
• Intranet (informacje w uczelnianych e-biuletynach)
• Internet (e-mail, listy promocyjne).
Kompleksowa obs³uga kadry naukowej
w zakresie analizy dorobku naukowego
W podstawowe zadanie biblioteki akademickiej,
jakim jest wspieranie procesu naukowo-dydaktycznego uczelni, wpisuje siê tak¿e nurt zwi¹zany z analiz¹
bibliometryczn¹ dorobku. Dzia³alnoœæ ta polega na
tworzeniu informacji o dorobku uczelni, jej rozpowszechnianiu oraz uzupe³nianiu o takie wskaŸniki,
jak: Impact Factor, punktacja Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego (MNiSW) oraz liczba cytowañ. Bibliografie dorobku naukowego pracowników
uczelni s¹ niejednokrotnie rozbudowanymi serwisami
elektronicznymi.
System informacji o piœmienniczym dorobku PWr
funkcjonuje od 1969 r., a od 1972 – jako skomputeryzowana baza o nazwie DONA. Zawiera ona informacje bibliograficzne o wszystkich publikacjach pracowników PWr od 1945 r., a o pracach niepublikowanych
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– od 1969. Podstawow¹ zalet¹ bazy jest jej kompletnoœæ, sta³a aktualizacja i dostêp bez ograniczeñ. Obecnie DONA jest w trakcie gruntownych zmian, dotycz¹cych zarówno sposobu wprowadzania danych, jak
i mo¿liwoœci wyszukiwawczych. Od bie¿¹cego roku
obs³ugê bazy zapewnia zintegrowany system ALEPH.
Nowoœci¹ jest wykorzystanie narzêdzia linkuj¹cego
LinkSolver (firmy OVID), dziêki któremu mo¿liwy jest
dostêp do wybranych tekstów z poziomu opisu bibliograficznego. Od trzech lat mo¿liwe jest wyszukiwanie publikacji znajduj¹cych siê na Liœcie Filadelfijskiej
i na wykazie MNiSW oraz posiadaj¹cych Impact Factor. Baza jako kompletne Ÿród³o informacji o pracach
PWr, od wielu lat wykorzystywana jest równie¿ jako
Ÿród³o danych do analizy cytowañ.
Biblioteka PWr, jako pierwsza biblioteka w Polsce,
ju¿ w po³owie lat 70. wykorzystywa³a bazê Science Citation Index (SCI) do analizy cytowañ prac naukowych
uczelni. Podsumowuj¹cy Raport za lata 1971-2000
sta³ siê zapowiedzi¹ regularnego opracowania publikacji „Analiza cytowañ prac naukowych pracowników
Politechniki Wroc³awskiej za rok...”. Przy jego tworzeniu wykorzystuje siê jedynie oprogramowanie MS
Office, a wszelkie dane wylicza siê bez u¿ycia specjalistycznych narzêdzi informatycznych. Powa¿nym
problemem jest brak powi¹zañ informacji o cytowaniach z zawartoœci¹ bazy DONA. Kolejnym wiêc wa¿nym krokiem, w sprawie integracji wszystkich danych
zwi¹zanych z piœmienniczym dorobkiem naukowym
uczelni, bêdzie projekt kompleksowej platformy
dorobku PWr. Zapewni on mo¿liwoœæ uzyskania
poprzez wspólny interfejs wyszukiwawczy bazy DONA
nastêpuj¹cych danych: bibliograficznych, statystycznych, pe³nych tekstów publikacji i cytowañ, a tak¿e
wskaŸników bibliometrycznych. Dziêki tak szerokiemu spektrum danych mo¿liwe bêdzie generowanie
przekrojowych raportów dla uczelni, poszczególnych
jej jednostek oraz autorów, w ró¿nych przedzia³ach
czasowych. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.
Pierwszy – ju¿ zamkniêty – wdro¿enie systemu
ALEPH i uwzglêdnienie w strukturze rekordu bazy
wskaŸników bibliometrycznych. Kolejnym etapem jest
uzupe³nienie DONY o modu³ rejestracji cytowañ.
W rekordzie bibliograficznym pojawi siê informacja
o liczbie cytowañ danej pracy, z mo¿liwoœci¹ wyœwietlenia prac cytuj¹cych. Szybkie pozyskanie wiarygodnych zestawieñ mo¿e byæ przydatne nie tyko dla kadry
naukowej i w³adz Uczelni, ale te¿ dla u¿ytkowników
zewnêtrznych: Ministerstwa i instytucji zajmuj¹cymi
siê analizami naukometrycznymi w kraju [9].
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Zastosowanie nowych technologii
Nie mo¿na obecnie wyobraziæ sobie biblioteki bez
zastosowania zaawansowanej technologii komunikacyjno-informatycznej. Ogrom wiedzy dostêpnej w Internecie wymusi³ tworzenie i zastosowanie nowych
narzêdzi, które maj¹ na celu usprawniæ dostêp oraz
wyszukiwanie wartoœciowej informacji. Integracja zasobów na poziomie przeszukiwania, indeksowania
i linkowania, wspólne standardy identyfikacji dokumentów w œrodowisku cyfrowym, interoperatywnoœæ
ró¿norodnych œwiatowych systemów, zcentralizowane
administrowanie prawami dostêpu i grupami u¿yt-

Nowe techniki gromadzenia i udostêpniania Ÿróde³
informacji, powszechny dostêp do Internetu oraz rozwój nauczania na odleg³oœæ spowodowa³y du¿e zainteresowanie bibliotekarzy i u¿ytkowników PWr zdalnym dostêpem do zasobów elektronicznych. Spoœród
wielu rozwi¹zañ wybrano profesjonalny system OneLog firmy Info Technology Supply, który w bezpieczny sposób zapewnia zdalny dostêp do licencjonowanych zbiorów bibliotecznych: baz danych oraz
czasopism i ksi¹¿ek elektronicznych. W czerwcu
2009 r. liczba osób korzystaj¹cych z OneLoga wynosi³a 4 750, z czego a¿ 74% to studenci PWr (rysunek 2).
System jest bardzo prosty w obs³udze, zarówno dla

Rys. 2. Liczba u¿ytkowników systemu OneLog w latach 2005-2009
kowników, a przy tym zdecentralizowany dostêp i wykorzystanie Ÿróde³ w bibliotece i/lub w domu – usprawniaj¹ komunikacjê naukow¹, przyczyniaj¹c siê
tym samym do postêpu w nauce. Ograniczenie dostêpu do obszaru kampusu oraz koniecznoœæ opanowania metod poruszania siê po ró¿nych platformach,
znajomoœæ hase³, strategii wyszukiwania – to wszystko
jest postrzegane przez u¿ytkowników jako dodatkowa
trudnoœæ, pewna bariera w dotarciu do dokumentu
i czêsto zniechêca do korzystania z tak zorganizowanych us³ug. Te i podobne problemy wymuszaj¹ zmiany
w organizacji pracy biblioteki oraz przyspieszaj¹ podejmowanie kosztownych nieraz decyzji, dotycz¹cych
modernizacji wyposa¿enia hardwarowego i softwarowego. Pomimo du¿ych kosztów, inwestycje takie s¹ konieczne i w efekcie podnosz¹ jakoœæ us³ug bibliotecznych i tym samym kszta³tuj¹ nowoczesny oraz przyjazny wizerunek biblioteki.
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u¿ytkownika, jak i osoby administruj¹cej. Poza prostot¹ obs³ugi narzêdzie to posiada wiele unikalnych cech,
takich jak: dostarczanie przez producenta skryptów
opisuj¹cych zasoby, integracja z oprogramowaniem
pozwalaj¹cym na sieciowy dostêp do Ÿróde³ na CD,
zintegrowany dostêp do e-zasobów, rozwiniêty i wygodny interfejs, rozbudowane statystyki.
Od piêciu lat u¿ytkownicy PWr korzystaj¹ z serwera
linkuj¹cego LinkSolver – udogodnienia, dziêki któremu, przy pomocy jednego „klikniêcia”, docieraj¹ do obszernej listy dynamicznych hiper³¹czy (w oddzielnym
menu), zwi¹zanych z danym wyszukiwaniem. S¹ kierowani bezpoœrednio do artyku³ów lub innych informacji
skierowuj¹cych. Hiper³¹cza sprawdzane s¹ automatycznie pod k¹tem praw dostêpu. Je¿eli u¿ytkownik nie ma
takich uprawnieñ, to pojawia siê mo¿liwoœæ wyboru katalogu biblioteki, w której mo¿na poszukaæ lokalizacji
wersji tradycyjnej zasobu lub sekcji wypo¿yczeñ miêdzy-
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bibliotecznych, albo te¿ p³atnego serwisu dostarczaj¹cego dokumenty elektroniczne.
Nowoczesna technologia wkroczy³a tak¿e na grunt
wypo¿yczalni miêdzybibliotecznych, przyspieszaj¹c znacznie czas realizacji zamówieñ. Wiêkszoœæ polskich bibliotek akademickich korzysta z serwisu SUBITO, dostarczaj¹cego elektroniczne kopie artyku³ów
z czasopism, w bardzo krótkim czasie, nawet w ci¹gu
12 godzin. Za poœrednictwem Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej PWr u¿ytkownicy chêtnie korzystaj¹ tak¿e z innych serwisów, dostarczaj¹cych równie szybko
dokumenty, np. DocMed, TibOrder. Oczywiste jest, ¿e
¿adna biblioteka nie jest w stanie zaspokoiæ w 100%,
w oparciu wy³¹cznie o w³asne zbiory, zró¿nicowanych
potrzeb swoich u¿ytkowników.
Z du¿¹ liczb¹ czasopism elektronicznych, udostêpnianych w bibliotekach, zwi¹zany jest rozwój narzêdzi
typu Lista A-Z, usprawniaj¹cych administrowanie
i dostêp do nich. Dotychczas Biblioteka PWr korzysta³a z w³asnego rozwi¹zania, listy A-Z jako statycznej
strony WWW, umo¿liwiaj¹cej jedynie przegl¹danie alfabetycznej listy tytu³ów wraz z hiper³¹czami. Obecnie
dostêpne jest nowe narzêdzie – profesjonalna Lista
A-Z firmy EBSCO, daj¹ce u¿ytkownikom szersze,
w porównaniu z poprzednim rozwi¹zaniem, mo¿liwoœci: oprócz przegl¹dania listy tytu³ów – wyszukiwanie po s³owach z tytu³ów, po numerach ISSN, wed³ug
dziedzin i w podziale na serwisy.
D³ugoletnie obserwacje wykazuj¹, ¿e licz¹ siê nie
tylko Ÿród³a elektroniczne profesjonalnie wyselekcjonowane, ale tak¿e nowoczesny i efektywny sposób
udostêpniania ich i przeszukiwania. Naprzeciw tym
oczekiwaniom wychodzi oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce jednoczesne przeszukiwanie wielu Ÿróde³, zarówno bibliograficznych, jak i pe³notekstowych, przy u¿yciu jednego interfejsu. Biblioteka PWr testuje aktualnie takie narzêdzie – multiwyszukiwarkê 360
Search (produkt firmy EBSCO), które przy pomocy
intuicyjnego interfejsu daje mo¿liwoœæ jednoczesnego
przeszukiwania 16 zróde³. Zaawansowane funkcje
tego narzêdzia pozwalaj¹ na tzw. deduplikacje wyników, ³¹czenie wyników w klastry, odsy³anie do
pe³nych tekstów oraz wspó³pracê z serwerem linkuj¹cym.
Dzia³alnoœæ na rzecz ogólnopolskiego
spo³eczeñstwa informacyjnego
Wiele dzia³añ bibliotek akademickich wykracza
poza podstawowe zadania wspierania procesu nauko-
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wo-dydaktycznego uczelni. S¹ to inicjatywy, w których
centrum zainteresowania znajduje siê szeroko pojêty
u¿ytkownik z regionu, ca³ego kraju czy zza granicy.
Wiêkszoœæ tego typu prac zwi¹zanych jest ze specyfik¹
biblioteki hybrydowej, zasobami elektronicznymi,
digitalizacj¹, e-us³ugami, elektronicznym publikowaniem, a tak¿e ze szkoleniami dotycz¹cymi tych zagadnieñ.
Biblioteki akademickie odgrywaj¹ równie¿ znacz¹c¹ rolê w sferze uczenia umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowoczesnymi technologiami i narzêdziami informacyjnymi, m.in. poprzez organizowanie szkoleñ i kursów na ró¿nych poziomach. W tej
formie dzia³alnoœci Biblioteka PWr ma du¿e doœwiadczenie, gdy¿ od wielu lat przygotowuje i prowadzi kursy o zasiêgu ogólnopolskim. Pierwsza taka inicjatywa
powsta³a 1985 r., czyli w czasie, kiedy polskie biblioteki akademickie wkracza³y na drogê komputeryzacji.
„Zautomatyzowane systemy biblioteczno-informacyjne” – pierwszy kurs prowadzony przez Bibliotekê
PWr, spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem i przez
d³ugie lata, uzupe³niany o nowe zagadnienia, nale¿a³
do sta³ych punktów dzia³alnoœci biblioteki. Z biegiem
lat biblioteczn¹ codziennoœæ zdominowa³y zagadnienia zwi¹zane z Internetem. I w³aœnie to nowe narzêdzie sta³o siê wiod¹cym tematem kursu „Internet w
bibliotece”, prowadzonego w latach 1997–2000.
G³ówn¹ czêœæ szkoleñ stanowi³y zajêcia praktyczne
w laboratorium komputerowym. Uczestnicy zdobywali wiedzê na temat dzia³ania Internetu, pos³ugiwania
siê przegl¹darkami, poczt¹ elektroniczn¹, a tak¿e na
temat Ÿróde³ przydatnych w pracy biblioteczno-informacyjnej oraz tworzenia i edycji dokumentów hipertekstowych.
Wraz z pojawieniem siê w bibliotekach publikacji
elektronicznych, w szczególnoœci e-czasopism, zrodzi³
siê pomys³ zorganizowania nowego kursu „Czasopisma elektroniczne”. W starannie przygotowanym programie kursu, zaproponowano szeroki wachlarz zagadnieñ w zakresie korzystania z e-czasopism. Uczestnikami kursu, który od 2000 r. cieszy siê nies³abn¹cym
powodzeniem, s¹ pracownicy ró¿nych typów bibliotek
i oœrodków informacji oraz instytutów naukowych
i badawczych, a tak¿e oœrodków PAN i firm komercyjnych. Zaprezentowana dzia³alnoœæ biblioteki to równie¿ jeden ze sposobów aktywnego uczestnictwa w realizacji wspomnianej ju¿ koncepcji e-literacy, e-inclusion oraz computer anxiety.
Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu krajowego
œrodowiska akademickiego na bie¿¹c¹ informacjê che-
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miczn¹ w wygodnej wersji on-line, Biblioteka PWr zainicjowa³a i zorganizowa³a w 2000 r. Krajowe Konsorcjum Chemical Abstracts, wykorzystuj¹c w tym
zadaniu równie¿ swoje d³ugoletnie doœwiadczenia
w zakresie obs³ugi zautomatyzowanych systemów
informacji. Oferta informacyjna konsorcjum przeznaczona jest dla pracowników naukowych i doktorantów
prowadz¹cych badania z zakresu chemii i nauk pokrewnych na uczelniach i w instytutach naukowych,
a tak¿e studentów. Konsorcjum zrzesza 24 instytucje.
Do roku 2008 eksploatowana by³a wersja sieciowa
bazy na CD, a obecnie uprawnione instytucje korzystaj¹ z wersji on-line bazy na platformie SciFinder, daj¹cej dostêp do pe³nych zasobów informacyjnych od
roku 1907, tzn. od chwili powstania bazy Chemical
Abstracts.
Informacja normalizacyjna jest integraln¹ czêœci¹ informacji naukowo-technicznej, na któr¹ w ostatnich latach notuje siê coraz wiêksze zapotrzebowanie.
U¿ytkownicy oczekuj¹ kompletnej i szczegó³owej informacji na temat aktualnych norm, ich zawartoœci,
powi¹zañ z normami europejskimi i miêdzynarodowymi, a tak¿e szybkiego dostêpu do nich, najchêtniej elektronicznego. Ta forma us³ug bibliotecznych od
lat wpisana jest na sta³e w dzia³alnoœæ Biblioteki PWr.
Intensyfikacja tej dzia³alnoœci nast¹pi³a w 2002 r., kiedy na mocy umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Politechnik¹ Wroc³awsk¹ zosta³ powo³any
Punkt Informacji Normalizacyjnej. Pe³ni on wiod¹c¹ rolê na uczelni i w œrodowisku naukowym Wroc³awia, a tak¿e na Dolnym Œl¹sku, w zakresie promowania oraz dostarczania pe³nej informacji normalizacyjnej oraz sprzeda¿y norm i innych produktów normalizacyjnych. Od dwóch lat u¿ytkownicy mog¹ korzystaæ, przy specjalnie do tego celu dedykowanych
stanowiskach komputerowych, z wersji elektronicznej
norm w jêzyku oryginalnym, a od kwietnia 2009, tak¿e z wszystkich innych norm. Bardzo du¿ym udogodnieniem jest mo¿liwoœæ sk³adania zamówieñ na normy drog¹ elektroniczn¹, dziêki wyszukiwarce umieszczonej na stronie domowej Biblioteki, sprzê¿onej
z e-katalogiem norm, interaktywnym formularzem
oraz poczt¹ elektroniczn¹.
Biblioteki cyfrowe s¹ nowym standardem udostêpniania zbiorów w sieci. Umo¿liwiaj¹ one dostêp
bezp³atny, o ka¿dej porze i z dowolnego miejsca do
wybranych zasobów. S¹ odpowiedzi¹ na wci¹¿ rosn¹ce
wymagania u¿ytkowników w zakresie dostêpnoœci
biblioteki ca³¹ dobê i bez bariery miejsca. Biblioteka
PWr podejmuj¹c decyzje o tworzeniu biblioteki cyfro-
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wej, wspar³a œwiatowe tendencje tworzenia ogólnodostêpnych kolekcji, bêd¹cych wa¿nym ogniwem
w popularyzacji wiedzy i tym samym w szerokim
kszta³ceniu spo³eczeñstwa. Biblioteka Cyfrowa Politechniki powsta³a pod koniec 2004 r. Rok póŸniej
przekszta³ci³a siê w Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Cyfrow¹ (DBC) i tym samym sta³a siê œrodowiskow¹ bibliotek¹, otwart¹ na wspó³pracê z bibliotekami w ca³ym
regionie. W grudniu 2006 r. powsta³o Konsorcjum
Dolnoœl¹skiej Biblioteki Cyfrowej, zrzeszaj¹ce obecnie
16 instytucji. W DBC znajduje siê ró¿norodny i interesuj¹cy, systematycznie powiêkszany zbiór cyfrowy, na
który sk³adaj¹ siê ksi¹¿ki, czasopisma, monografie,
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Rys. 3. Liczba odwiedzin w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Cyfrowej
doktoraty itp. dokumenty, podzielony na kolekcje
przynale¿ne poszczególnym instytucjom. Na rysunku
3. przedstawiono liczbê odwiedzin DBC w latach
2004-2008.
Bibliotekarze PWr wspieraj¹ tak¿e inicjatywy popularyzuj¹ce dzia³alnoœæ Biblioteki wœród m³odzie¿y.
Jako pierwsza w kraju, Biblioteka PWr w³¹czy³a siê do
Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki z cyklem wyk³adów, pokazów, wystaw oraz prezentacji multimedialnych. Wszystkie wyst¹pienia nawi¹zywa³y do zagadnieñ dotycz¹cych e-biblioteki, dostêpnej w sieci dla
szerokiego odbiorcy. Przyk³adowe tematy wiod¹ce na
przestrzeni lat to: Polowanie na Informacjê, Od Ksi¹¿ki do Internetu, Biblioteka w Pajêczynie Internetu, Biblioteka za Jednym Klikniêciem Myszk¹, Internet
w Bibliotece bez Tajemnic, Informacyjny Matrix, Od
Druku do E-booków.
Podobnym przedsiêwziêciem, w którym równie¿
nie zabrak³o Biblioteki PWr, s¹ Dolnoœl¹skie Prezentacje Edukacyjne TARED – impreza adresowana
w szczególnoœci do m³odzie¿y ostatnich klas szkó³
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, kadry kierowniczej szkó³ oraz pracowników oœwiaty.
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Pracownicy Biblioteki PWr uczestnicz¹ równie¿
w innych formach dzia³alnoœci na rzecz szeroko pojêtego spo³eczeñstwa informacyjnego. Od 1997 r.
uczestnicz¹ w ogólnopolskim przedsiêwziêciu tworzenia bazy danych BAZTECH – indeksuj¹cej polskie
czasopisma techniczne w ramach konsorcjum 63 instytucji akademickich. Od 2007 r. równolegle z baz¹
tworzony jest portal dziedzinowy BAZTOL – z polskimi zasobami sieciowymi z zakresu nauk technicznych.
Oba Ÿród³a dostêpne s¹ bezp³atnie dla wszystkich
zainteresowanych.
Od dziesiêciu lat bibliotekarze PWr zaanga¿owani
s¹ tak¿e w prace w ramach serwisu EBIB – Elektroniczna Biblioteka, jako redaktorzy i twórcy serwisów
oraz bardzo licznie, jako autorzy artyku³ów. Swoim
dzia³aniem przyczyniaj¹ siê do tworzenia cennej platformy informacyjnej, przeznaczonej dla szerokiego
krêgu odbiorców: bibliotekarzy, specjalistów informacji naukowej, studentów oraz kadry dydaktycznej instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
tak¿e wszystkich osób zainteresowanych prezentowan¹ w serwisie problematyk¹.
Podejmowanie inicjatyw wspó³pracy œrodowiskowej i krajowej oraz kontakty miêdzynarodowe s¹ promocj¹, na szerszym forum, nie tylko samej biblioteki,
ale te¿ uczelni, miasta i kraju. Dobre usytuowanie biblioteki na rynku, wœród u¿ytkowników, a tak¿e pozyskiwanie dobrej opinii wœród spo³ecznoœci jest istot¹
public relations, które to dzia³ania musz¹ byæ znane
i realizowane w ka¿dej bibliotece, pretenduj¹cej do
miana nowoczesnej instytucji.
Nowe oblicze bibliotekarza –
brokera informacji
Biblioteki naukowe s¹ wa¿nym ogniwem w spo³eczeñstwie informacyjnym ze wzglêdu na swój wszechstronny potencja³, zwi¹zany zarówno z zasobami, jak
i kadr¹. Pracownicy bibliotek:
— maj¹ opanowany warsztat informacyjny i wiedzê,
jak i gdzie poszukiwaæ efektywnie informacji
— posiadaj¹ odpowiednie przygotowanie do pracy
z u¿ytkownikiem i dziêki kontaktom z nim znaj¹
jego potrzeby
— wiedz¹, gdzie szukaæ potrzebnej informacji poza
macierzyst¹ bibliotek¹
— dysponuj¹ ca³ym wachlarzem Ÿróde³ elektronicznych i tradycyjnych
— potrafi¹ korzystaæ z nowoczesnych technologii
w celu zoptymalizowania poszukiwañ
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— dysponuj¹ odpowiednim zapleczem (komputery,
systemy, czytelnie, czytelnie multimedialne itp.)
W zwi¹zku bibliotekarz, który zamierza pracowaæ
w nowoczesnej bibliotece akademickiej i wykorzystywaæ efektywnie jej potencja³, powinien posiadaæ nastêpuj¹ce cechy i umiejêtnoœci:
— wszechstronn¹ wiedzê
— znajomoœæ komputera i obs³ugi najpopularniejszych programów, Internetu i nowinek technologicznych w zakresie informacji
— umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania i pracy w zespole
— zdolnoœæ przystosowywania siê do szybko zmieniaj¹cych siê wymagañ
— zdolnoœci interpersonalne (³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów, komunikowania siê z otoczeniem, negocjowania, budowania pozytywnych relacji ze
wspó³pracownikami, u¿ytkownikami, sponsorami)
— aktywnoœæ i kreatywnoœæ
— asertywnoœæ, je¿eli tego wymaga sytuacja
— umiejêtnoœæ promowania siebie i macierzystej instytucji, zgodnie z zasadami public relations
— umiejêtnoœæ ws³uchiwania siê w g³os odbiorcy i
jego potrzeb, a tak¿e szukania optymalnych dróg
ich zaspokajania
— znajomoœæ jêzyków obcych – praca bibliotekarza
w coraz wiêkszym stopniu ma zasiêg globalny.
Wnioski
Ogromna ewolucja bibliotek od tradycyjnych poprzez hybrydowe do cyfrowych ksi¹¿nic zosta³a spowodowana g³ównie osi¹gniêciami nauki w zakresie
technik informatycznych. Szybko nastêpowa³a automatyzacja bibliotek i zachodz¹cych tam procesów,
a rozwój Internetu umo¿liwi³ dostêp do wiedzy w postaci elektronicznej. Równoczeœnie ogólnodostêpne
narzêdzia informatyczne, serwisy internetowe i nowe
podejœcie do udostêpniania zasobów wp³ynê³y na postawy i zachowania u¿ytkowników bibliotek. Zwiêkszenie udzia³u zbiorów elektronicznych w zasobach biblioteki i rozwój elektronicznych us³ug informacyjnych
implikuje nastêpuj¹ce zjawiska, zwi¹zane z zachowaniami u¿ytkowników, ich potrzebami i oczekiwaniami
oraz postaw¹ bibliotekarzy i ca³¹ przestrzeni¹ informacyjn¹:
— szersze oddzia³ywanie biblioteki; wzrost liczby
u¿ytkowników korzystaj¹cych z biblioteki w sposób wirtualny; strona domowa jako narzêdzie promocji, marketingu i medium komunikacji z odbiorc¹ informacji, a tak¿e portal wiedzy z dostêpem
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do katalogów, zasobów elektronicznych, bibliotek
cyfrowych oraz rozbudowanych us³ug biblioteczno-informacyjnych;
— wzrost znaczenia biblioteki jako centrum organizuj¹cego dostêp do informacji i zarz¹dzaj¹cego wirtualn¹ wiedz¹;
— podnoszenie jakoœci us³ug i obs³ugi u¿ytkownika
poprzez wprowadzanie nowoczesnych narzêdzi
i technologii umo¿liwiaj¹cych zdalny dostêp do
e-zasobów i efektywne oraz szybkie przeszukiwanie wielu Ÿróde³; stworzenie dobrych warunków
dla edukacji na odleg³oœæ;
— zmianê wizerunku bibliotekarza, okreœlanego niejednokrotnie mianem mened¿era lub brokera informacji, posiadaj¹cego specjalistyczne kwalifikacje, dostosowane do nowych wymagañ i oczekiwañ
odbiorcy informacji;
— kszta³towanie siê nowego typu u¿ytkownika: aktywnego, wspó³dzia³aj¹cego w tworzeniu oferty informacyjnej, gracza informacyjnego, dla którego
bibliotekarz staje siê partnerem, przewodnikiem,
doradc¹, wyrabiaj¹cym w nim umiejêtnoœæ sprawnego poruszania siê w g¹szczu informacji;
— zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu efektywnego pos³ugiwania siê narzêdziami elektronicznymi
oraz korzystania z zasobów elektronicznych;
— potrzebê stworzenia odpowiednich warunków
w bibliotece (nowoczesny sprzêt, oprogramowanie,
bezprzewodowy Internet, funkcjonalnie zagospodarowana przestrzeñ) niezbêdnych do szybkiego
i wygodnego dostêpu do informacji.
Wspó³czesny u¿ytkownik biblioteki przesta³ byæ biernym odbiorc¹ informacji, a sta³ siê aktywnym uczestnikiem procesu informacyjnego. Zmiana jego postawy
jest wynikiem dzia³añ biblioteki, która coraz czêœciej
stosuje metody anga¿owania go w proces tworzenia jakoœci swoich us³ug, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e jakoœæ
ka¿dej us³ugi to efekt wspó³pracy dwu stron, w tym
przypadku biblioteki i u¿ytkownika. Du¿e znaczenie
przypisuje biblioteka rozpoznawaniu coraz wiêkszych
oczekiwañ u¿ytkowników, czêsto korzystaj¹c z wyspecjalizowanych narzêdzi do pomiaru us³ug bibliotecznych, ocenianych przez samych odbiorców [8]. Wraz
z oczekiwaniami rosn¹ wymagania odnoœnie sposobu
korzystania z biblioteki – ukierunkowane na poœrednictwo elektronicznych mediów, w optymalnym czasie, z ka¿dego miejsca. Wszystkie te zjawiska zmierzaj¹ do utrwalenia nowej wizji i roli wspó³czesnej biblioteki. Wiêkszoœæ polskich bibliotek akademickich, pozostaj¹c nadal czêœci¹ uczelni, dziêki osi¹gniêciom
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technik informatycznych, przekracza bariery komunikacyjne, ograniczane do niedawna murami uczelni
i coraz czêœciej nie s¹ one postrzegane jako fizyczne
miejsca, zwi¹zane z macierzyst¹ instytucj¹, lecz rozproszone, wartoœciowe adresy w przestrzeni cyfrowej,
coraz chêtniej odwiedzane przez u¿ytkowników – poszukiwaczy informacji.
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Us³ugi informacyjne
informacyjne zz zakresu
zakresu ochrony
ochrony zdrowia.
zdrowia
Wybrane
organizacyjne
Wybrane problemy
problemy organizacyjne
Krajowe programy ochrony zdrowia okreœlaj¹ zasady organizacji opieki zdrowotnej
w zakresie dostêpnych, bezp³atnie i za op³at¹, œwiadczeñ medycznych. Zawarta jest
w nich informacja o zdrowiu, uto¿samiana z polsk¹ Kart¹ praw pacjenta. Miêdzynarodowe systemy spo³eczne uwzglêdniaj¹ szersze znaczenie tego okreœlenia i relacje powi¹zañ z terminami: edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, umiejêtnoœci informacyjne
z zakresu wiedzy o zdrowiu. Do nich nale¿¹ programy i inicjatywy Œwiatowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej oraz narodowych bibliotek medycznych. Celem referatu
jest przedstawienie pozytywnych przyk³adów ich realizacji w Polsce oraz luk organizacyjnych w dostêpie do informacji o zdrowiu dla ogó³u spo³eczeñstwa w polskich bibliotekach ró¿nych typów: medycznych, publicznych i szkolnych.
The Information Services on Health Care: Selected Organizational Issues. The national health care projects determine the rules of the payable and free health services.
The health information is included in them, frequently identified with the Polish Patient’s
law Charter. International social systems take into consideration the broader idea of
health information as well as its relations to health education, health promotion and
health information literacy. The programs and initiatives of the World Health Organization, the European Union, and also national medical libraries are particularly interesting
in this respect. The aim of this paper is to describe best examples of these projects realization in Poland, and – on the other hand – the lack of access to health information for the
public in all types of Polish libraries: medical, public and school.

Wprowadzenie
W ka¿dym kraju zrzeszonym w Œwiatowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) obowi¹zuj¹ programy ochrony zdrowia publicznego. Okreœlaj¹
podstawowe zasady organizacji opieki zdrowotnej
w zakresie œwiadczeñ medycznych, dostêpnych bezp³atnie i za op³at¹. W miêdzynarodowej dzia³alnoœci
Œwiatowej Organizacji Zdrowia oraz bibliotek ogólnych lub medycznych wystêpuj¹ elementy ³¹cz¹ce
funkcje spo³eczne obu instytucji. Wspólnie uczestnicz¹ w programach edukacyjnych dotycz¹cych promowania zdrowego stylu ¿ycia i umiejêtnoœci informacyjnych z zakresu wiedzy o zdrowiu. W systematycznym
rozwoju, globalnej wspó³czeœnie, przestrzeni informacji z ochrony zdrowia, nale¿y dostrzec zas³ugi pojedynczych osób, bibliotekarzy i polityków oraz œrodo-
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wisk naukowych. Rozwi¹zania organizacyjne, opisane
w piœmiennictwie z bibliotekarstwa medycznego, udowodniaj¹ obecnoœæ wspólnego obszaru informacyjnego. Globaln¹ przestrzeñ przep³ywu informacji wyznaczaj¹ w dwudziestym pierwszym wieku miêdzynarodowe zasoby informacji z medycyny i nauk pokrewnych.
Celowe mo¿e okazaæ siê zwrócenie uwagi na podejmowan¹ wspó³pracê ze œrodowiskami bibliotekarskimi instytucji odpowiedzialnych za politykê spo³eczn¹,
np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Niemczech. Na tej podstawie widoczne mog¹ okazaæ
siê niewykorzystane mo¿liwoœci realizacji potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o zdrowiu w polskich
bibliotekach wszystkich typów i koniecznoœæ ustanowienia podstawowych dokumentów prawnych lub
rozwi¹zañ organizacyjnych.
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Us³ugi informacyjne z zakresu ochrony zdrowia. Wybrane problemy organizacyjne
Miêdzynarodowe zasoby informacji naukowej
z nauk medycznych i dyscyplin pokrewnych
Z Narodow¹ Bibliotek¹ Medyczn¹ Stanów Zjednoczonych (National Library of Medicine U.S) jest uto¿samiany miêdzynarodowy system Medline/PubMed.
Tworz¹ go bazy: bibliograficzna zawartoœci czasopism
medycznych, procedur w postêpowaniu diagnostycznym i terapeutycznym (Clinical Queries i Special
Queries), tezaurus MesH, pe³nych tekstów czasopism
(Journals Database) [12].
W systemowym po³¹czeniu znajduj¹ siê oddzielnie
opracowane bazy definicyjne i tematyczne z zakresu
wiedzy o zdrowiu dla ró¿nych grup spo³ecznych, osób
starszych, rodzin, dzieci i m³odzie¿y [15]. S¹ przyk³adem zastosowania Ÿróde³ informacyjnych w edukacji
umiejêtnoœci informacyjnych i wiedzy o zdrowiu oraz
uczestnictwa biblioteki w tych obu procesach.
Ocena systemu Medline by³a przedmiotem wielu
polskich artyku³ów w czasopiœmie Biuletyn G³ównej
Biblioteki Lekarskiej, wydawanym w latach 19512002 przez G³ówn¹ Bibliotekê Lekarsk¹ w Warszawie. Artyku³ Izabeli Swobody, opublikowany w 2006
roku w czasopiœmie Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej porz¹dkuje najwa¿niejsze fakty
dotycz¹ce udzia³u Narodowej Biblioteki Medycznej
Stanów Zjednoczonych w organizacji bibliotek medycznych i szpitalnych w Stanach Zjednoczonych
[20]. Warto podkreœliæ w dotychczasowym stanie wiedzy inicjatywy Johna Shaw Billingsa (1838-1913),
chirurga wojskowego i bibliotekarza w Biurze Naczelnego Lekarza Wojskowego Stanów Zjednoczonych
[12]. Jego pierwsze prace bibliograficzne da³y podstawê do póŸniejszego rozwoju amerykañskiej biblioteki
medycznej w drugiej po³owie dziewiêtnastego wieku.
Wydrukowany w 1864 roku katalog biblioteczny,
A Catalogue of Books in the Library of the Surgeon
General’s Office, zosta³ uznany za pierwowzór bibliografii medycznej, Index Medicus. Kolejne wydawnictwo informacyjne, pierwszy tom bibliografii Index-catalogue of the Library of the Surgeon General’ s Office
U.S. Army, wydany w 1880 roku by³ spisem zawartoœci czasopism i ksi¹¿ek z medycyny, znajduj¹cych siê
w zbiorach biblioteki Naczelnego Lekarza Wojskowego USA. J.S.Billings uzupe³nia³ go systematycznie
i wyda³ czternaœcie tomów do 1895 roku do czasu objêcia stanowiska dyrektora biblioteki publicznej w Nowym Yorku [5]. Index-Catalogue by³ kontynuowany
w wersji bibliografii pt. Quarterly Cumulative Index
Medicus i wydawany w latach 1899-1956 przez Ame-
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rykañskie Stowarzyszenie Medyczne (American Medical Association – ALA).
Na przestrzeni dwóch wieków zmienia³y siê tytu³y
tej bibliografii i nastêpowa³y kolejne zmiany w jej
opracowaniu.
Bie¿¹c¹ bibliografiê, Index Medicus – w wersji drukowanej w dwunastu tomach w ci¹gu roku pocz¹wszy
od 1960 do 2004 roku – wydawa³a Narodowa Biblioteka Medyczna. Do jej powstania przyczynili siê senatorowie Partii Demokratycznej Lister Hill (18941984) i John F. Kennedy (1917-1963). W 1954 roku
zg³osili oni wniosek do Kongresu Stanów Zjednoczonych powo³ania Narodowej Biblioteki Medycznej [12].
By³a to istotna decyzja o przysz³oœciowym wówczas
znaczeniu, gdy¿ za³o¿ona przez J.S.Billingsa biblioteka fachowa medyczna nale¿a³a stale do ministerstwa
obrony i spraw wewnêtrznych. W akcie utworzenia,
podpisanym w dniu 3 sierpnia 1956 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta D. Eisenhowera, okreœlono jej zadania oraz nadzór sprawowany
przez Radê Biblioteczn¹ (Board of Regents). Umiejscowienie centralnej biblioteki specjalnej w strukturze
Narodowego Instytutu Zdrowia w Bethesdzie zosta³o
wzmocnione decyzjami Kongresu Stanów Zjednoczonych. W latach szeœædziesi¹tych dwa dokumenty
prawne wp³ynê³y decyduj¹co na systematyczne dotacje finansowe dla bibliotek specjalnych w opiece zdrowotnej. W 1965 roku zatwierdzono Medical Library
Assistance Act (MLAA), akt o finansowaniu i zak³adaniu bibliotek medycznych oraz szpitalnych w Stanach
Zjednoczonych. Szersze mo¿liwoœci finansowe Narodowej Bibliotece Medycznej umo¿liwi³ zapis o jej
funkcjach spo³ecznych i informacyjnych w ustawie
o prawie publicznym w 1968 roku (Public Law 90 –
456). Na podstawie tego dokumentu w ramach struktury Narodowej Biblioteki Medycznej w 1968 roku
powo³ano Narodowe Centrum Komunikacji Naukowej
Biomedycznej im. Listera Hilla (Lister Hill National
Center for Biomedical Communication). Za najwa¿niejsze osi¹gniêcia Centrum Listera Hilla, o ogólnoœwiatowym wp³ywie na bibliotekarstwo medyczne na
œwiecie, nale¿y uznaæ:
1. organizacjê ogólnokrajowych systemów informacji
bibliograficznej,
2. promowanie miêdzynarodowej wspó³pracy,
3. finansowanie komputeryzacji regionalnych sieci
bibliotek medycznych.
W 1965 roku podjêto opracowywanie systemu komputerowego MEDLARS (Medical Literature Analysis
and Retrieval System), pocz¹tkowo w wersji off-line

PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ

33

X KRAJOWE FORUM INT – WYBRANE MATERIA£Y
w wytypowanych bibliotekach medycznych i szpitalnych [12]. Kolejny etap komputeryzacji bibliografii
Index Medicus i rozszerzenie do niej dostêpu w wersji
on-line jako Medline (MEDLARS ONline) nast¹pi³
szeœæ lat póŸniej w 1971 roku. Intensywny rozwój
technologii informacyjnej w latach osiemdziesi¹tych
umo¿liwi³ bezp³atny dostêp do bibliografii medycznej
w wersji Grateful Medline. Udostêpnianie jej za poœrednictwem Internetu w 1996 roku rozpoczê³o pocz¹tek miêdzynarodow¹ przestrzeñ informacyjn¹
z nauk medycznych oraz dziedzin pokrewnych w wersji PubMed. Wprowadzenie dalszych zmian w latach
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia umo¿liwia
relacyjne udostêpnianie danych zarejestrowanych
w ró¿nych bazach z nauk medycznych oraz dziedzin
pokrewnych. Na pocz¹tku dwudziestego pierwszego
wieku przeniesiono wszystkie rodzaje zasobów do
wspólnego portalu NLM Gateway [9]. Poszukuj¹c podstaw osi¹gniêcia tego sukcesu organizacyjnego wydaje
siê, ¿e nale¿y je dostrzec w prawnym umocnieniu
dzia³alnoœci Narodowej Biblioteki Medycznej Stanów
Zjednoczonych. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych,
w ramach zatwierdzonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych, Ustawy Prawo Publiczne (Public Law
83-480), by³o mo¿liwe równie¿ finansowanie bibliotek medycznych w innych krajach w ramach og³aszanych konkursów na najlepsze projekty dotycz¹ce bibliotekarstwa medycznego, historii medycyny, narodowych bibliografii specjalnych. Do ukszta³towania siê
jednakowego miêdzynarodowego obszaru informacyjnego przyczyni³y siê, równie¿ w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, inicjatywy IFLA (Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ Bibliotekarskich).
Program powszechnej dostêpnoœci do zasobów bibliotek na œwiecie, opublikowany w 1983 roku, jest jednym z ustaleñ organizacyjnych, który spowodowa³
otwarcie miêdzynarodowej przestrzeni dla wspó³pracy
bibliotek [10]. W kontekœcie wzajemnych powi¹zañ
us³ug bibliotecznych i medycznych znajduj¹ siê krajowe programy ochrony zdrowia.
Krajowe programy ochrony zdrowia w
zakresie us³ug medycznych i informacyjnych
Dyskusja nad zmianami w opiece zdrowotnej
w Wielkiej Brytanii w latach dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku uwzglêdnia³a koncepcjê systemu
opartego na wiedzy. Polega³a na wykorzystaniu badañ naukowych w celu efektywnoœci us³ug medycznych.
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W 1995 roku wprowadzono program badañ oceniaj¹cych wed³ug metodologii evidence-based w medycynie klinicznej [17].
W za³o¿eniach opisania tematu problemów organizacyjnych w udostêpnianiu informacji z ochrony zdrowia nale¿y podkreœliæ udzia³ osób. Ich dzia³alnoœæ spo³eczna lub polityczna wp³ynê³a na wspó³czesny stan
zarz¹dzania zarówno w dostêpie do œwiadczeñ medycznych, jak informacji z zakresu wiedzy o zdrowiu.
W Wielkiej Brytanii zaanga¿owanie w pracy parlamentarnej Julii Francess Came, baronowej Cumberlege przyczyni³o siê do uwzglêdnienia bibliotek i bibliotekarzy w dyskutowanych planach reformy opieki
medycznej w latach dziewiêædziesi¹tych [3]. Z jej inicjatywy w British Library w latach 1992-93 odby³y siê
dwa ogólnokrajowe seminaria.
Uczestniczyli w nich lekarze wszystkich specjalnoœci i bibliotekarze. W wyniku dyskusji przedstawicieli œrodowisk medycznych i bibliotekarskich wyrazili wspóln¹ opiniê, ¿e:
„Biblioteki by³y dotychczas niedoceniane, bibliotekarze maj¹ kwalifikacje, które mog¹ byæ wykorzystane
w wielu kierunkach dzia³alnoœci pañstwa. Warto wykorzystaæ mo¿liwoœci wspó³pracy bibliotek i us³ug informacyjnych w celu polepszenia jakoœci opieki zdrowotnej. Zasoby bibliotek s¹ wa¿nym Ÿród³em efektywnoœci
postêpowania terapeutycznego, badawczego i edukacyjnego. Wszystkie decyduj¹ o korzystnym wp³ywie na wysok¹ jakoœæ opieki medycznej” [3]. Sukcesem œrodowisk
bibliotekarskich by³o powo³anie stanowiska doradcy ds.
bibliotek w rz¹dowym zespole obs³ugi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia oraz Wydzia³u do Spraw Bibliotek i Oœrodków Informacji z Ochrony Zdrowia. W rezultacie drugiego ogólnokrajowego seminarium w 1993
roku ustalono cztery g³ówne cele strategiczne nowego
programu opieki zdrowotnej:
1. polepszenie jakoœci baz wiedzy z nauk medycznych,
2. rozszerzenie dostêpu do informacji przez wykorzystanie najnowszej technologii informacyjnej,
3. promowanie inicjatyw œrodowisk medycznych i pomoc dla nich,
4. polepszenie stanu organizacji opieki zdrowotnej
przez zwiêkszenie dostêpu do baz wiedzy na poziomie lokalnym [3].
Decyduj¹cym dokumentem dla przysz³oœciowych
inicjatyw by³ raport pt. Przewodnik Us³ug Medycznych
(Health Services Guidelines). Oceniono w nim stan
udostêpniania informacji, potrzebnych w podejmowaniu badañ naukowych i decyzji diagnostycznych oraz
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Us³ugi informacyjne z zakresu ochrony zdrowia. Wybrane problemy organizacyjne
terapeutycznych. Projekty, krajowej sieci zarz¹dzania
wiedz¹ (the National Knowledge Management Network) i serwisu konsultacyjnego (the National Clinical
Decision Suport Service) mia³y s³u¿yæ potrzebom
sprawnego planowania tematów naukowych i opracowania procedur klinicznych [14]. Wstêpne za³o¿enia
organizacyjne, dyskutowane w latach dziewiêædziesi¹tych, zrealizowano na pocz¹tku dwudziestego pierwszego wieku, w formie dwóch g³ównych i ogólnokrajowych Ÿróde³ internetowych:
— informatycznego systemu medycznej dokumentacji elektronicznej, zawieraj¹cego dane o pacjentach
zarejestrowanych w przychodniach i szpitalach
Narodowej Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
(National Knowledge Service),
— Narodowej Elektronicznej Biblioteki z Ochrony
Zdrowia (National Electronic Library for Health),
dostêpnej za poœrednictwem platformy cyfrowej
telemedycyny i udostêpniaj¹cej bazy bibliograficzne, dane praktyki opartej na dowodach (evidence-based medicine) [14].
W informatycznym systemie zarz¹dzania wiedz¹
umieszczono bazy danych, potrzebne w osi¹gniêciu
wysokiej jakoœci us³ug medycznych, np. Clinical Evidence, the Cochrane Library, Clinical Guidelines. Zrealizowano w nim koncepcjê po³¹czenia sieciowego z:
ogólnokrajow¹ sieci¹ bibliotek publicznych (People
Network for Public Libraries), centraln¹ bibliotek¹
pañstwa (British Library), towarzystwami medycznymi i innymi organizacjami spo³ecznymi [21]. Raport
parlamentu brytyjskiego, The New NHS: modern, dependable, opublikowany w 1997 roku, ustali³ uwarunkowania, sprzyjaj¹ce wspó³pracy wszystkich instytucji
spo³ecznych w realizacji polityki ochrony zdrowia.
Okreœlono w nim zasady partnerstwa, które mia³y
w sposób decyduj¹cy wp³yn¹æ na:
— wspó³uczestnictwo organizacji rz¹dowych, instytucji spo³ecznych i naukowych oraz osób,
— uzyskanie wspólnych korzyœci w dzia³alnoœci opartej na normach organizacyjnych i etycznych z wykorzystaniem wspólnych œrodków finansowych,
materia³owych oraz pracowniczych,
— samodzielnoœæ i niezale¿noœæ uczestnicz¹cych instytucji lub osób.
Miêdzynarodowa przestrzeñ informacyjna
z udzia³em bibliotek medycznych
Odmienne zasady organizacji opieki zdrowotnej
w poszczególnych krajach w Europie i na œwiecie
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decyduj¹ o odrêbnej strukturze systemu informacyjnego z ochrony zdrowia.
Regionalne i lokalne kasy chorych w Niemczech zajmuj¹ siê g³ównie zarz¹dzaniem us³ug medycznych. Profilaktykê zdrowia i edukacjê prozdrowotn¹ realizuj¹ instytucje opieki medycznej, lekarze oraz szko³y we wszystkich poziomach edukacyjnych [18]. Polityka informacyjna w niemieckim systemie ochrony zdrowia ³¹czy siê
z kompetencjami ministerstw do spraw: zdrowia, opieki
spo³ecznej, nauki i ochrony œrodowiska. Z tych powi¹zañ
wynika powo³anie centralnych bibliotek specjalnych:
— Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej w Kolonii (Deutsche Zentralbibliothek für Medizin – ZB
Med.),
— Niemieckiej Centralnej Biblioteki Ekonomicznej
w Kiel (Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – ZBW),
— Niemieckiej Centralnej Biblioteki Technicznej
w Hannowerze (Technische Informationsbibliothek – TIB).
Ka¿da z bibliotek realizuje potrzeby ró¿nych œrodowisk u¿ytkowników z zakresu nauk medycznych
i przyrodniczych, ekonomicznych lub technicznych.
Rezultatem jest wspólny obszar dzia³alnoœci informacyjnej – nieograniczony do jednej dziedziny nauki,
biblioteki i terytorium pañstwa. Zw³aszcza w dziejach
Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej w Kolonii mo¿na wyró¿niæ kolejne etapy jej systematycznego
rozwoju, pocz¹wszy od dziewiêtnastego wieku. Pierwszym zbiorem literatury fachowej z nauk medycznych
by³ ksiêgozbiór towarzystwa lekarskiego (Kölner Allgemeinen Ärztlichen Verein) za³o¿onego w 1871 roku.
W 1908 roku powsta³a biblioteka medyczna i uczelniana (Bibliothek der Akademie für praktische Medizin). Pe³ni³a funkcje biblioteki szpitalnej i naukowej.
Wtedy te¿ zosta³a w³¹czona do biblioteki uniwersyteckiej i wydzia³u medycznego. Pe³ni³a funkcje równie¿
biblioteki publicznej. Obecnie nadal posiada status
biblioteki akademickiej wydzia³u medycznego uniwersytetu i publicznej. Od 1968 roku pe³ni funkcjê
biblioteki fachowej dla pracowników medycznych,
rolnictwa i nauki o œrodowisku oraz ¿ywnoœci. Obecnie jest równie¿ bibliotek¹ depozytow¹ Œwiatowej
Organizacji Zdrowia, a tak¿e uznawan¹ za najwiêksz¹
bibliotekê medyczn¹ w Europie i drug¹ na œwiecie ze
wzglêdu na wielkoœæ ksiêgozbioru wynosz¹cy jeden
milion piêæset tysiêcy ksi¹¿ek i dysertacji oraz osiemnaœcie tysiêcy tytu³ów czasopism naukowych [1].
Szczególnie w dwudziestym pierwszym stuleciu stosowane w niej nowe formy zasobów i us³ug przyczyni³y
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siê do powstania miêdzynarodowej przestrzeni, integruj¹cej zbiory danych i dokumentów. I w tym przyk³adzie organizacji nale¿y zauwa¿yæ systematycznie
ich opracowanie w ramach wspó³pracy z innymi bibliotekami centralnymi, œrodowiskami naukowców
z ró¿nych dziedzin oraz Niemieckim Instytutem Dokumentacji i Informacji Medycznej (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information-DIMDI). Zasoby informacyjne Niemieckiej Biblioteki Medycznej w Kolonii charakteryzuje ich po³¹czenie, spe³niaj¹ce us³ugi w nieograniczonym obszarze geograficznym takie, jak:
1. biblioteki wirtualne, MedPilot i GreenPilot,
2. wielodziedzinowy portal, Vascoda,
3. repozytorium elektronicznych czasopism naukowych, German Medical Science,
4. system elektronicznego dostarczania dokumentów,
Subito,
5. portal wielodziedzinowy, Goportis, ³¹cz¹cy zasoby
informacyjne trzech bibliotek specjalnych, Centralnej Niemieckiej Biblioteki Medycznej w Kolonii
i Bonn, Niemieckiej Centralnej Biblioteki Ekonomicznej w Kiel, Niemieckiej Centralnej Biblioteki
Naukowej i Technicznej w Hannowerze.
Specjalne biblioteki wirtualne, MedPilot i GreenPilot,
umo¿liwiaj¹ zintegrowane wyszukiwanie piœmiennictwa zarejestrowanego w ró¿nych bazach bibliograficznych, przegl¹dach systematycznych Cochrane Library,
wydawnictwach elektronicznych oraz katalogach
komputerowych Niemieckiej Centralnej Biblioteki
Medycznej w Kolonii i jej oddzia³u w Bonn. Biblioteka
wirtualna MedPilot zosta³a zaprojektowana w 2002
roku i w ramach kooperacji z Niemieckim Instytutem
Dokumentacji i Informacji Medycznej – DIMDI [1].
W pierwszym etapie realizacji projektu po³¹czono trzy
bazy bibliograficzne: Medline, Current Contents in
Medicine – CCMED i katalogi komputerowe OPAC
[5]. Nastêpnie przeprowadzono analizê semantyczn¹
tematów wyszukiwawczych, stosowanych przez u¿ytkowników i wystêpuj¹cych w nazewnictwie w naukach medycznych, chemii i farmacji. W celu usprawnienia wyszukiwania postanowiono opracowaæ tezaurus z analiz¹ morfemow¹ jednostek leksykalnych,
wyra¿aj¹cych cechy semantyczne s³ów kluczowych,
nazw osobowych, wystêpuj¹cych w has³ach wyszukiwawczych. Biblioteka wirtualna GreenPilot uwzglêdnia zagadnienia z rolnictwa, nauki o œrodowisku i ¿ywnoœci. Wielodziedzinowy portal Vascoda powsta³
w 2003 roku obejmuje zasoby informacyjne ponad
czterdziestu niemieckich bibliotek naukowych i w na-
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wi¹zaniu do nazwiska portugalskiego ¿eglarza Vasco
DaGama (1469-1524), odkrywcy szlaku morskiego
do Indii [2]. Podobnie w internetowej przestrzeni portal Vascoda wyznacza w dwudziestym pierwszym wieku now¹ drogê w udostêpnianiu informacji. Jest po³¹czeniem wszystkich rodzajów baz danych, bibliograficznych i tekstowych, katalogów komputerowych
pojedynczych bibliotek i zespolonych. W przeciwieñstwie do wyszukiwarek internetowych Google umo¿liwia uzyskanie sprawdzonej informacji wed³ug opisanych baz danych i sklasyfikowanych wed³ug klasyfikacji Deweya. Portal jest podzielony na piêæ g³ównych
dziedzin: nauki techniczne, medycyna i nauki przyrodnicze, prawo, ekonomia i nauki spo³eczne, nauki
humanistyczne, kultura / zagadnienia regionalne, zasoby wielodziedzinowe. Bibliotecznym portalem wielodziedzinowym jest tak¿e German Medical Science
[6]. Jego pocz¹tki siêgaj¹ 2002 roku i s¹ odpowiedzi¹
na potrzeby œrodowisk naukowców Open Access Initiative. Zastosowana w nim struktura ³¹czy elementy
biblioteki wirtualnej i wydawnictwa elektronicznego
z nauk medycznych pod wspólnym tytu³em German
Medical Science [6,19]. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest rezultatem wspó³dzia³ania biblioteki ze œrodowiskami
naukowców. W realizacji projektu, oprócz Niemieckiej
Centralnej Biblioteki Medycznej i Niemieckiego Instytutu Dokumentacji i Informacji Medycznej, uczestniczy Federacja Stowarzyszeñ Lekarskich [19].
W miêdzynarodowej przestrzeni internetowej jest realizowany system dostarczania kopii materia³ów bibliotecznych, SUBITO [22]. Mo¿na go uznaæ za podobn¹
us³ugê do Loansome.doc, realizowan¹ online przez
Narodow¹ Bibliotekê Medyczn¹ Stanów Zjednoczonych.
Mo¿liwoœæ wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych w ramach
miêdzynarodowych systemów wskazuje na rozpowszechnienie tego rodzaju nieograniczonego dostêpu do
zasobów bibliotecznych. Organizacja wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych w ramach SUBITO polega na z³o¿eniu zamówienia na kopie artyku³ów z czasopism drukowanych lub fragmentów ksi¹¿ek, znajduj¹cych siê
w zbiorach bibliotek medycznych w Kolonii lub Bonn.
Wyszukiwanie w katalogach komputerowych, a tak¿e
w innych zasobach, np. MedPilot i GreenPilot, Vascoda,
jest po³¹czone z rejestracj¹ udostêpniania potrzebnego
dokumentu w formie kopii lub wypo¿yczonego drog¹
pocztow¹. Najnowsz¹ inicjatyw¹ w celu wyszukiwania
informacji ze wszystkich Ÿróde³ naukowych jest Goportis. W marcu 2009 roku dyrektorzy trzech niemieckich
bibliotek, Technische Informationsbibliothek (TIB),
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB Med)
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i Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), dokonali otwarcia wspólnego wielodziedzinowego portalu Goportis [8]. Nale¿y dostrzec
w nim konieczny rozwój zintegrowanych zasobów informacyjnych z wszystkich dziedzin nauki. Jest odrêbn¹ infrastruktur¹ informatyczn¹, w której powstaj¹ repozytoria prac naukowych i odbywa siê komunikacja niemieckich naukowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Leibniz
(Leibniz Gemeinschaft).
Na podstawie przyk³adów rozwi¹zañ organizacyjnych, stosowanych w udostêpnianiu informacji z ochrony zdrowia w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych mo¿na zauwa¿yæ systematyczne
ich doskonalenie pocz¹wszy od dziewiêtnastego – do
dwudziestego pierwszego stulecia. Wyrazem wspó³czesnego ich znaczenia jest wspólne tworzenie nowych
Ÿróde³ internetowych przez biblioteki, wspierane odpowiednimi decyzjami parlamentu lub rz¹du.
W organizacji udostêpniania informacji z ochrony
zdrowia nale¿y te¿ przypomnieæ osi¹gniêcia polskiego
bibliotekarstwa medycznego z minionego dwudziestego wieku. W nich mo¿na umieœciæ podstawy polskiej
pragmatyki zawodu bibliotekarza m.in. z zakresu
umiejêtnoœci klasyfikowania piœmiennictwa z medycyny wed³ug s³ownika hase³ przedmiotowych, wzorowanym na tezaurusie bibliografii Index Medicus.
Jest niezbêdne przypomnienie profesora Stanis³awa Konopki (1896-1982), twórcy polskiej bibliografii
lekarskiej i G³ównej Biblioteki Lekarskiej. Jego zas³ugi ³¹czy³y siê z rozpowszechnianiem siê miêdzynarodowego bibliotekarstwa medycznego w dwudziestym
wieku. Pod patronatem Narodowej Biblioteki Medycznej Stanów Zjednoczonych i Centrum Listera Hilla
powstawa³y krajowe systemy informacji bibliograficznej z ochrony zdrowia [14]. Za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie bibliotekarstwa medycznego i zorganizowanie w Polsce ogólnokrajowego systemu bibliotek
lekarskich Stanis³aw Konopka zosta³ uhonorowany
nagrod¹ imienia Marcii Crocker Noyes (1896-1946),
przewodnicz¹cej Amerykañskiego Stowarzyszenia
Bibliotek Medycznych w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Profesor Konopka by³ jedynym polskim bibliotekarzem, który otrzyma³ to wyró¿nienie.
W czasie Drugiego Miêdzynarodowego Kongresu Bibliotekarstwa Medycznego w Waszyngtonie w dniu
20 czerwca 1963 roku Scott Adams przedstawi³ zas³ugi laureata w nastêpuj¹cy sposób:
„Niewielu jest ludzi, którym uda³o siê zbudowaæ narodowy system bibliotek lekarskich i równoczeœnie narodow¹ bibliografiê lekarsk¹. To jednak Pan zaszczyca
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nas i nasz zawód bibliotekarstwa lekarskiego sw¹ wybitn¹ dzia³alnoœci¹. Jesteœmy Panu g³êboko wdziêczni za
cenny wk³ad, który wniós³ do naszego zawodu” [4].
Miar¹ oceny bibliotekarstwa medycznego w dwudziestym pierwszym wieku jest stworzenie dostêpu do
po³¹czonych zasobów o tematyce z ochrony zdrowia,
przeznaczonych dla ró¿nych grup spo³ecznych i uwzglêdnienie bibliotek jako instytucji spo³ecznych, które nie s³u¿¹ jedynie wypo¿yczaniu ksi¹¿ek oraz innych
rodzajów zbiorów bibliotecznych. Wartoœæ Ÿróde³ internetowych wymaga po³¹czenia obecnie rozproszonych zasobów. W tym zakresie mo¿na zauwa¿yæ dzia³alnoœæ informacyjn¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia.
W tym celu zosta³ opracowany ogólnoœwiatowy katalog adresowy bibliotek medycznych oraz portal o tematyce zdrowia Global Health Library [23]. W wielu
krajach znajduj¹ siê biblioteki tej organizacji, umo¿liwiaj¹ce dostêp do katalogów komputerowych, baz
bibliograficznych i tekstowych.
W ramach pomocy dla krajów rozwijaj¹cych siê
i kontynentu afrykañskiego Œwiatowa Organizacja
Zdrowia stworzy³a program HINARI [24]. Polega na
bezp³atnym udostêpnianiu czasopism naukowych lekarzom i uczelniom medycznym przez wydawnictwa
elektroniczne, np. Elsevier Science, Springer, Wiley-Blackwell, Oxford University Press. Inicjatywa pomocy w dostêpie do najnowszych Ÿróde³ informacyjnych nale¿a³a do œrodowisk bibliotekarzy z bibliotek
medycznych, którzy na konferencjach i kongresach
z bibliotekarstwa medycznego apelowali do Œwiatowej
Organizacji Zdrowia o tego rodzaju pomoc.
Wyznacznikiem miêdzynarodowej przestrzeni o tematyce zdrowia, i w ka¿dym innym zakresie tematycznym jest ³¹czenie katalogów komputerowych bibliotek
oraz ró¿nego rodzaju baz. Centralne biblioteki specjalne pe³ni¹ funkcje wiod¹ce w tym znaczeniu, ¿e tworz¹
zasoby informacyjne dostêpne dla wszystkich zainteresowanych, bior¹c odpowiedzialnoœæ za jakoœæ danych oraz ich wiarygodnoœæ naukow¹.
Podsumowanie
Informacja powszechna o tematyce us³ug medycznych i zdrowia tworzy wspólny obszar internetowy.
W sposobie zarz¹dzania dostêpem do wiedzy z ochrony zdrowia, organizowanym w Polsce, mieszcz¹ siê
ró¿ne rodzaje Ÿróde³. S¹ one udostêpniane oddzielnie
w zale¿noœci od przeznaczenia i zawartoœci tematycznej. W poszukiwaniu informacji w polskim Internecie
medycznym mo¿na zauwa¿yæ rozproszenie specjal-
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nych zasobów. Biblioteki medyczne organizuj¹ je dla
swoich u¿ytkowników, studentów i pracowników naukowych. G³ówna Biblioteka Lekarska i sieæ terenowych oddzia³ów udostêpnia bazy bibliograficzne czy
tekstowe dla pracowników medycznych. Ministerstwo
Zdrowia RP przekazuje informacje Narodowego Funduszu Zdrowia niezbêdne do realizacji us³ug medycznych, dostosowane odpowiednio do potrzeb zawodowych lekarzy i sytuacji zdrowotnych pacjentów [13].
Zasoby internetowe tworz¹ równie¿ polskie wydawnictwa, towarzystwa medyczne i grupy pacjentów. Na tle
przedstawionych osi¹gniêæ w bibliotekarstwie miêdzynarodowym wynika nie tylko pilna potrzeba opracowania specjalistycznych portali. Niezbêdne jest
przede wszystkim spo³eczne porozumienie i dostrze¿enie bibliotek, a tak¿e bibliotekarzy oraz wzmocnienie ich dzia³alnoœci odpowiednimi rozporz¹dzeniami
prawnymi. W dwudziestym pierwszym wieku konieczna jest wspó³praca bibliotek wszystkich typów
w celu zachowania ich funkcji informacyjnych we
wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³eczeñstwa, które coraz czêœciej przejmowane s¹ przez inne instytucje.
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IX 2009
Zakopane,
22-25
wrzeœnia
2009
Podsumowanie i wnioski
W dniach 22-25 wrzeœnia 2009 r. w Zakopanem
odby³o siê jubileuszowe X Krajowe Forum Informacji
Naukowej i Technicznej pod has³em Bezpieczna, innowacyjna i dostêpna informacja. Perspektywy dla sektora us³ug informacyjnych w spo³eczeñstwie wiedzy.
Organizatorem forum by³o Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Œl¹skiego w
Katowicach przy wspó³pracy Miêdzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (International Society
for Knowledge Organization – ISKO), ISKO PL. Konferencja zosta³a dofinansowana przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Forum mia³o charakter ogólnopolski. Wziê³o w nim
udzia³ ponad 100 osób. Wœród nich znaleŸli siê przede
wszystkim cz³onkowie i dzia³acze PTIN, cz³onkowie
Polskiego Oddzia³u International Society for Knowledge Organization (ISKO), twórcy i u¿ytkownicy informacji naukowej, bibliotekarze, informatycy oraz
osoby z obszarów pokrewnych. W tegorocznym forum
– podobnie, jak poprzednio – wziêli udzia³ przedstawiciele prawie wszystkich oœrodków akademickiego
kszta³cenia pracowników informacji i bibliotekarzy, co
œwiadczy o randze tego spotkania. Wyg³oszono 35 referatów i komunikatów naukowych, które dotyczy³y
ró¿nych problemów na obecnym etapie rozwoju informacji naukowej lub propozycji nowych rozwi¹zañ
problemów nurtuj¹cych od dawna tê dziedzinê. Obrady odbywa³y siê w ekskluzywnym hotelu MERCURE
KASPROWY w Zakopanem. Wszyscy uczestnicy forum otrzymali dwujêzyczny informator X Forum, zawieraj¹cy podstawowe informacje o sk³adzie Rady
Programowej, Komitecie Organizacyjnym, programie
ramowym i szczegó³owym forum, streszczenia zg³o-
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szonych referatów b¹dŸ komunikatów oraz listê
uczestników. Autorzy referatów wyg³oszonych na poprzednim forum w 2007 r. otrzymali publikacjê pt.
Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych us³ug
informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz
spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.1
Uroczyste otwarcie Forum odby³o siê we wtorek 22
wrzeœnia 2009 r. o godz. 16.00. Uczestników forum
powita³a prezes PTINT – dr hab. Diana Pietruch-Reizes. W imieniu Rady Programowej X Forum g³os zabra³ dr hab. Wies³aw Babik, który podkreœli³, ¿e tegoroczne forum jest jubileuszowym forum, oraz ¿e swoistego rodzaju novum obecnego forum bêdzie w ramach wspó³pracy PTIN z ISKO sesja w jêzyku angielskim Miêdzynarodowego Towarzystwa Organizacji
Wiedzy, w której wyst¹pi¹ wszyscy goœcie zagraniczni.
Dziêki temu forum nabierze charakteru konferencji
miêdzynarodowej
Forum rozpoczê³o siê sesj¹ plenarn¹ prowadzon¹
przez prof. dr hab. Martê Skalsk¹-Zlat (UWr), w ramach której wyst¹pili: prof. UW dr hab. Barbara
Sosiñska-Kalata (UW): Nowe narzêdzia organizacji
wiedzy a jakoœæ us³ug informacyjnych, oraz dr hab.
Diana Pietruch-Reizes (UŒ): Bezpieczeñstwo sieci i informacji w polityce Unii Europejskiej. Po kolacji odby³o siê zebranie Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. Pozosta³e sesje odbywa³y siê w nastêpnych
dniach i mia³y charakter tematyczny i problemowy.
Omówiê je w kolejnoœci ich odbywania siê sygnalizuj¹c jedynie ich zawartoœæ.
1

Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych us³ug informacyjnych
w edukacji, nauce i kulturze na rzecz spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.
Pod red. D. Pietruch-Reizes, W. Babik, Katowice 2008.
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Sesjê miêdzynarodow¹ ISKO PL w jêzyku angielskim prowadzi³a prof. dr hab. Barbara Stefaniak.
Rozpoczynaj¹c tê sesjê zabra³ g³os dr hab. Wies³aw
Babik, koordynator krajowy ISKO PL, który powita³
wszystkich zagranicznych uczestników tegorocznego
forum. Zasadnicz¹ czêœæ tej sesji naukowej stanowi³o
osiem referatów poœwiêconych ró¿nym problemom
informacji naukowej na pocz¹tku XXI wieku. By³y to
nastêpuj¹ce wyst¹pienia: Rosa San Segundo Manuel
(Koordynator krajowy ISKO w Hiszpanii): Accessible
Information in the Knowledge Society (Dostêpnoœæ informacji w spo³eczeñstwie wiedzy), H.Peter Ohly (Sekretarz Generalny ISKO): Dynamics and stability in
multilevel thematic networks (Dynamizm i stabilnoœæ
wielopoziomowych sieci tematycznych), Fanie de Beer
(Instytut Informacji Naukowej Uniwersytetu w Pretorii, Afryka Po³udniowa): The Troubadour of knowledge: A Knowledge worker for the New knowledge
age (Trubadur wiedzy: pracownik wiedzy w nowym
wieku wiedzy), Carla Basili: Information Policie from
the Republic of Science to the Realm of Innovation,
Maria E. Burke (University of Salford, Salford Business School): KM in Changing Worlds: Exploring
nowledge Shaing for Improved Organisational Competitiveness, Sona Makulova (Comenius University,
Departament of Library and Information Science, Bratislava): A Qualitative Analysis of the Factors Influencing findability of the Websites of Slovak Libraries,
Jela Steinerova (Comenius University, Departament of
Library and Information Science, Bratislava): Information products in the electronic environment: from user
experience to information ecology, Jaroslav Susol (Comenius University, Departament of Library and Information Science, Bratislava): Library data in higher
education institution management. Publishing behaviour research as a factor of academic assessment.
Sesja tematyczna: Zarz¹dzanie informacj¹ (Prowadzenie: prof. UW dr hab. Barbara Sosiñska-Kalata).
Referaty wyg³oszone w tej sesji dotyczy³y s³ów kluczowych jako narzêdzia promocji i wiedzy (W. Babik), tagowania, folksonomii i systemów organizacji wiedzy
(M. Roszkowski), indywidualnego zarz¹dzania wiedz¹
(M. Œwigoñ), wyszukiwania pe³notekstowego w zasobach bibliotek cyfrowych (A. Pulikowski).
Sesja tematyczna: Informacja specjalistyczna
(Prowadzenie: dr hab. Wies³aw Babik – UJ). Referaty
dotyczy³y si³y powi¹zañ miêdzy nauk¹ o informacji
a naukoznawstwem (M. Próchnicka, M. Skalska-Zlat),
dostêpu do informacji archiwalnej w spo³eczeñstwie
wiedzy (J. Adamus), informacji patentowej jako Ÿród³a
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wspomagania innowacji (M. Fuzowska-Wójcik, D. Rytel), innowacji geoinformacyjnej (M. Gajos), wspó³czesnych bazodanowych systemów informacyjnych
o sztuce (M. Janiak) oraz innowacyjnej informacji
w niektórych bibliotekach (B. G³ówka).
Sesja tematyczna: Dostêp do informacji (Prowadzenie: dr hab. Maria Próchnicka – UJ). W wyg³oszonych referatach omówiono: us³ugi informacyjne
w ochronie zdrowia (B. Mauer-Górska), Ÿród³a informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej (Z. Mikos),
dostêp do dziedzinowych zasobów informacyjnych
(A. M³odzka-Stybel), 50. lat dzia³alnoœci miêdzynarodowego systemu informacji o BHP CIS (B. Szczepanowska).
Sesja tematyczna: U¿ytkownicy informacji (Prowadzenie: prof. UW dr hab. Jadwiga WoŸniak-Kasperek). Referaty wyg³oszone w tej sesji dotyczy³y metodologii badañ u¿ytkowników (S. Cisek), paradygmatu
aktywnego w modelach zachowañ u¿ytkowników (M.
Krakowska), odbiorców us³ug informacyjnych w spo³eczeñstwie wiedzy (K. Materska), u¿ytkownika biblioteki akademickiej (£. Maciejewska, B. Urbañczyk).
Sesja tematyczna: Biblioteki, systemy i sieci informacyjne (Prowadzenie: dr hab. Katarzyna Materska). Referaty wyg³oszone w tej sesji dotyczy³y problemów formatu informacji bibliograficznej generowanej
przez systemy informacyjne (R. Sapa), otwartych zasobów edukacyjnych (E. Chuchro), rynku us³ug e-learningowych w Polsce (J. Szulc), kszta³towania umiejêtnoœci informacyjnych u¿ytkowników w bibliotece
szko³y wy¿szej (A. Paruzel), organizacji biblioteki
uczelnianej (S. Jung-Konstanty), dokumentów elektronicznych w OPAC-ach polskich bibliotek (R. Fr¹czek, I. Swoboda)
W podsumowaniu forum stwierdzono, ¿e:
1. Forum INT w Zakopanem, to p³aszczyzna wymiany informacji i wiedzy, na którym spotykaj¹ siê zarówno teoretycy informacji naukowej, jak i praktycy
w celu dzielenia siê wiedz¹ i doœwiadczeniem, dotycz¹cymi sposobów wymiany informacji w spo³eczeñstwie informacyjnym. Konfrontacja sfer akademickich
z praktykami jest owocna dla obu stron. Teoria zawsze
inspiruje praktykê i próbuje pomóc w rozwi¹zywaniu
problemów generowanych przez praktykê, praktyka
zaœ s³usznie oczekuje takiej pomocy od osób zajmuj¹cych siê teori¹. Zyskuj¹ na tym wszyscy a przede
wszystkim u¿ytkownicy informacji, to jest ci, którzy
rzeczywiœcie jej potrzebuj¹. Przejawia³o siê to szczególnie w dyskusjach towarzysz¹cych poszczególnym
sesjom tematycznym. Fakt ten nale¿y uznaæ za zjawis-
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ko pozytywne, gdy¿ to w³aœnie w dyskusjach wykluwaj¹ siê najczêœciej nowe problemy i tematy badawcze, czêsto ich nowe rozwi¹zania, powstaj¹ sieci wzajemnych kontaktów osób zainteresowanych tym samym lub podobnymi tematami/problemami. Na
szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt „umiêdzynarodowienia” forum, dziêki szerokiemu udzia³owi
w nim goœci zagranicznych.
2. W czasie forum poruszono szerokie spectrum
problemów informacji naukowej. Wœród nich znalaz³y
siê problemy dotycz¹ce zarówno terminologii, jak i samej nauki o informacji, jej metodologii badañ, oczywiœcie z akcentem na us³ugi informacyjne. Rzeczywistoœæ informacyjna ma charakter dynamiczny, st¹d
swoistego rodzaju nieprzewidywalnoœæ tego rozwoju.
Dynamicznie zmieniaj¹ce siê œrodowisko informacyjne generuje nowe oczekiwania. Aby je skutecznie zaspokajaæ niezbêdnym jest stworzenie nowych struktur
informacyjnych wykorzystuj¹cych aktualne technologie informacyjne oparte na nowej organizacji informacji i wiedzy.
3. Na forum poruszono wiele interesuj¹cych pod
wzglêdem badawczym tematów. Wiêkszoœæ z nich dotyczy³a wymiany informacji i us³ug informacyjnych,
rozwoju informacji naukowej jako dzia³alnoœci praktycznej a wiêc refleksji nad sfer¹ praktyczn¹. Taka jest
zreszt¹ geneza informacji naukowej powsta³ej na bazie
dokumentacji naukowej. Na ka¿dym z tych pól otwieraj¹ siê jakieœ pytania, czêsto wiele pytañ i to fundamentalnych, zarówno dla teorii jak i praktyki informacji naukowej. Na Forum nie przeoczono takich aktualnych problemów informacji naukowej, jak papier
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elektroniczny, taksonomie, ontologie, brokering informacji, mapy tematyczne. Pojawi³y siê postulaty zmiany
podejœcia do organizowania informacji wiedzy, poszerzenia pola badañ informacyjnych i zakresu dzia³alnoœci informacyjnej. To ka¿e nam weryfikowaæ nasze
dotychczasowe myœlenie i widzenie niektórych problemów. Pytañ i tez badawczych, które wymagaj¹ weryfikacji i odpowiedzi by³o wiele. Mog¹ one stanowiæ materia³ na nastêpne forum.
Na ¿yczenie uczestników forum zdecydowano opublikowaæ na stronie internetowej PTIN prezentacje,
które towarzyszy³y wyst¹pieniom w czasie poszczególnych sesji oraz udokumentowaæ w postaci galerii zdjêæ
niektóre sytuacje, które zaistnia³y w czasie forum
a tak¿e umo¿liwiæ publikowanie tekstów referatów
jako preprinty w miêdzynarodowym repozytorium
ELIS (http://epints.rclis.org/).
Teksty referatów zostan¹ opublikowane w postaci
recenzowanej pracy zbiorowej. Mo¿na mieæ nadziejê,
¿e bêd¹ one stanowiæ – podobnie jak teksty poprzedniego Forum – milowy krok zarówno w warstwie rozwa¿añ teoretycznych nad informacj¹ naukow¹, jak i w
sferze propozycji rozwi¹zañ praktycznych. Ramy czasowe X jubileuszowego Forum INT nie pozwoli³y na
rozwiniêcie wszystkich nurtuj¹cych uczestników tematów oraz odpowiedzi na wszystkie pytania, co przemawia na rzecz przyjêtej na obecnym forum formule
organizacji co dwa lata kolejnych forów w Zakopanem.
Dr hab. Wies³aw BABIK
Przewodnicz¹cy Rady Programowej X Forum INT
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Jagielloñski, KRAKÓW
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WYDARZENIA
KRAJOWE
Seminarium naukowe
Seminarium
„Otwartoœæ
naukowe
w nauce – Open
Access–i Open
inne modele”
„Otwartoœæ w nauce
Access i inne modele”
Warszawa, 15 paŸdziernika 2009
15 paŸdziernika 2009 roku w Pa³acu Staszica
w Warszawie odby³o siê zorganizowane przez Polsk¹
Akademiê Nauk jednodniowe Seminarium naukowe
„Otwartoœæ w nauce – Open Access i inne modele”.
W programie Seminarium przewidziano siedem
wyst¹pieñ. W gronie prelegentów reprezentuj¹cych
polskie œrodowiska naukowe i fachowe znalaz³ siê
goœæ zagraniczny – reprezentant University of Minnesota.
Obrady rozpocz¹³ prof. Andrzej Górski – wiceprezes PAN, który przypomnia³ definicjê Open Access,
przybli¿y³ politykê w zakresie implementacji i rozwoju
tego pojêcia przyjêt¹ przez Uniê Europejsk¹ oraz Stany Zjednoczone, a tak¿e ró¿ne podejœcia wydawnictw
do problemu otwartych publikacji. W wyst¹pieniu
inauguracyjnym prelegent przybli¿y³ wyniki badañ
dotycz¹ce wp³ywu publikacji otwartych na poziom cytowañ.
Nastêpnie g³os zabra³ goœæ zagraniczny – prof.
Andrew Odlyzko, który w wyst¹pieniu pod tytu³em
Open Access and the evolution of scholarly communication omówi³ szczegó³owo genezê oraz perspektywy
rozwoju Open Access.
W dalszej kolejnoœci referowali: Prof. W³odzimierz
Bolecki, Prof. Marek Niezgódka, Prof. Henryk Szymczak, Dr Renata Fr¹czek, Jowita Frankowska, Bo¿ena
Bednarek-Michalska.
Prof. W³odzimierz Bolecki w wyst¹pieniu zatytu³owanym Open Access i polskie publikacje humanistyczne omówi³ zagadnienia takie jak: aksjologia i retoryka OPEN ACCESS, wartoœci deklarowane
w koncepcjach Open Access, organizacje Open Access dzia³aj¹ce w sieci, inicjatywy polskie podejmowane na rzecz otwartoœci w nauce oraz rekomenda-
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cje dotycz¹ce dzia³añ koniecznych do wprowadzenia Open Access.
Kolejny prelegent – prof. Marek Niezgódka w prezentacji Modele otwartego komunikowania w nauce
i edukacji: perspektywy dla Polski scharakteryzowa³
kategorie problemów zwi¹zanych z wprowadzeniem
Open Access w Polsce oraz propozycje ich rozwi¹zania, z uwzglêdnieniem propozycji ICM w Warszawie.
Prof. Henryk Szymczak zaprezentowa³ problematykê zwi¹zan¹ z dostêpem do publikacji Open Access
w naukach fizycznych w prezentacji „Open Access na
przyk³adzie nauk fizycznych”.
Tematyka czasopism otwartych by³a treœci¹ wyst¹pienia dr Renaty Fr¹czek. W prezentacji pt. Czasopisma Open Access i ich miejsce w otwartej nauce
omówi³a istniej¹ce czasopisma otwarte, bazy danych
Open Access, korzyœci wynikaj¹ce z publikowania
w ramach Open Access oraz stosunek polskich uczonych reprezentuj¹cych nauki techniczne do tego zagadnienia.
Zagadnienia otwartoœci pracy poruszy³a Jowita
Flankowska w wyst¹pieniu Coraz mniej Open Access
w polskiej prasie. Zaprezentowa³a ona problemy
zwi¹zane z otwart¹ pras¹ – zaznaczaj¹c, ¿e rynek prasowy w Polsce nie anga¿uje siê w ruch Open Access,
a wrêcz przeciwnie – odchodzi od ca³kowicie darmowego udostêpniania internetowych wydañ przez gazety. Wœród przyczyn takiego stanu prelegentka wymieni³a miêdzy innymi trudnoœci finansowe wydawców
prasy.
Ostatnie wyst¹pienie dotyczy³o zasobów Open
Access wspieraj¹cych naukê polsk¹. Bo¿ena Bednarek-Michalska, w prezentacji Polskie zasoby Open
Access now¹ ofert¹ dla nauki omówi³a genezê ruchu
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Open Access na œwiecie i w Polsce, istniej¹ce projekty
i instytucje wspieraj¹ce rozwój Open Access, a tak¿e
problemy, jakie towarzysz¹ w³¹czaniu utworów do
naukowych zasobów otwartych. Prelegentka szczególn¹ uwagê poœwiêci³a bibliotekom cyfrowym, a tak¿e
problemom inicjatywy Creative Commons Polska.
Seminarium zakoñczy³ prof. Micha³ Kleiber, prezes PAN zapraszaj¹c uczestników i prelegentów do
dyskusji panelowej.
Podczas trwania dyskusji ka¿dy z prelegentów
w kilku zdaniach podsumowa³ wyst¹pienia, jednak
zasadnicz¹ czêœci¹ panelu by³a dyskusja uczestników
i prelegentów, której g³ównymi tematami by³y: jakoœæ
zasobów Open Access, niedostosowanie obecnego systemu rozwoju kariery naukowej do koncepcji Open
Access, brak zmian regulacji prawnych koniecznych
do wprowadzenia Open Access w Polsce.
W dyskusji podkreœlono koniecznoœæ (wzorem zachodniego œrodowiska naukowego) wprowadzenia
jawnoœci i szerokiej dostêpnoœci do wyników badañ finansowanych ze œrodków publicznych. Zwrócono te¿
uwagê, ¿e wysoki koszt prenumeraty czasopism wydawanych w wersji tradycyjnej w znaczny sposób obci¹¿a
bud¿ety bibliotek – dlatego te¿ czynnik finansowy powinien byæ brany pod uwagê przy wyborze subskrybowanych wersji niezbêdnych tytu³ów.
Podkreœlono, ¿e dzia³ania na rzecz otwartoœci
w nauce (nie tylko w ujêciu Open Access, czyli dostêpu do czasopism) w Polsce znajduj¹ siê jeszcze w fazie
pocz¹tkowej. Zaurwa¿ono jednak dzia³ania tych instytucji, które w znacznym i wyraŸnym stopniu wdra¿aj¹
inicjatywy budowania otwartych zasobów naukowych
i edukacyjnych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego
(w zakresie technologii europejskiej matematycznej
biblioteki otwartej); Federacji Bibliotek Cyfrowych,
Biblioteki Cyfrowej Instytutów PAN, Cyfrow¹ Bibliotekê POLONA, a tak¿e projekty Otwórz ksi¹¿ki, czy
inicjatywê Creative Commonds Polska.
W panelu dyskusyjnym ponownie wymieniono korzyœci, jakie przynosi publikowanie otwarte, zwracaj¹c
uwagê w sposób szczególny na dostêpnoœæ i wzrost poziomu cytowañ publikacji, promocjê polskiej nauki na
œwiecie, skrócenie czasu publikacji, szybsz¹ wymianê
wiedzy, co mo¿e wp³ywaæ na przyspieszenie rozwoju
naukowego. Ponadto podkreœlono istotê zagadnienia
dostêpnoœci do danych, a tak¿e otwartoœci recenzji
i opinii naukowych.
Wœród problemów wp³ywaj¹cych na zahamowanie
wdra¿ania idei Open Access wymieniono:
— niewystarczaj¹c¹ infrastrukturê techniczn¹,
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— niedostosowanie regulacji prawnych do zasad
Open Access,
— problemy finansowania publikacji Open Access,
— stanowisko nieakceptowania otwartego modelu
publikacyjnego wydawców,
— nieakceptowanie zasad otwartych publikacji wœród
naukowców.
W czasie dyskusji próbowano wskazaæ sposoby eliminowania problemów w zakresie wdra¿ania i bardziej
dynamicznego rozwoju idei otwartej nauki w Polsce.
Wœród proponowanych rozwi¹zañ wymieniæ nale¿y
m.in.:
— d¹¿enie do zamieszczenia artyku³ów naukowych
w obiegu miêdzynarodowym (np. przez zamieszczenie obszernych abstraktów i streszczeñ w jêzyku angielskim publikacji zamieszczonych w czasopismach znajduj¹cych siê na liœcie czasopism
punktowanych),
— budowanie biblioteki Open Access na poziomie ca³ej PAN,
— zmianê modelu i funkcji tradycyjnej biblioteki
(nowe zadania i wyzwania dla bibliotek uczelnianych),
— integracjê otwartych polskich zasobów naukowych
i edukacyjnych w systemach miêdzynarodowych,
— zapewnienie trwa³oœci dostêpu do zasobów naukowych,
— budowanie systemu niekomercyjnego, opartego na
otwartych licencjach oprogramowania,
— podejmowanie dzia³añ w kierunku dostosowania
poziomu czasopism Open Access do kryteriów oceniania czasopism przyjêtych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
— opracowanie zasad oceniania publikacji w czasopismach Open Access (np. odpowiednie premiowanie publikacji w czasopismach Open Access)
— przekonanie w³adz uczelni o koniecznoœci tworzenia repozytoriów, archiwów czy czasopism otwartych;
— przygotowanie odpowiedniej instytucyjn¹ politykê
tworzenia zasobów.
W konkluzji dyskusji, prof. A. Odlyzko stwierdzi³, ¿e
Open Access jest nie tylko nieunikniony, ale tak¿e i
niezbêdny, a wdro¿enie zasad Open Access przyniesie
znacz¹ce zmiany w systemie organizacji i funkcjonowania nauki.
Prof. Micha³ Kleiber stwierdzi³, ¿e Polska stoi na
pocz¹tku drogi, jeœli chodzi o wprowadzanie otwartych modeli w nauce, a konferencja ta mo¿e byæ pocz¹tkiem szerokiej debaty na ten temat, tak na pozio-
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mie ministerialnym jak i wœród naukowców reprezentuj¹cych poszczególne dziedziny nauki. Najwiêksz¹
rolê w rozwoju Open Access ma do odegrania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, które jest
jedynym dysponentem œrodków finansowanych prze-
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znaczonych na rozwój i zmiany w nauce, a decyzje
w tej kwestii powinny mieæ charakter ogólnokrajowy.
Dr Renata FR¥CZEK
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Œl¹ski, KATOWICE
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Biblioteka Szko³y G³ównej Handlowej œwiadczy us³ugi informacyjne w zakresie dyscyplin wyk³adanych w Uczelni od wielu lat – stwarza tak¿e swoim pracownikom mo¿liwoœci
konfrontowania doœwiadczeñ z doœwiadczeniami bibliotekarzy z innych krajów. Praca
jest relacj¹ z pobytu Autorki w lutym 2009 r. w Bibliotece Uniwersytetu w Cardiff. Zaproszeni brali udzia³ w pokazach szkoleniowych i zwiedzaniu bibliotek sieci uczelnianej
miasteczka uniwersyteckiego w Cardiff.
Innovative information in some libraries – recapitulation of participation: “The
Individual Work Programme at Cardiff University”. The Library of Warsaw School of
Economics is 100 years old. The service activity is the Library main purpose from the very
beginning. The Library staff exchange their experiences with colleagues from other countries. The paper is rate from author in February 2009 in Library of Cartiff Uniwersity. She
was a participant of “The Individual Work Programme” at Cardiff University. Participants of the training came from different countries of Europe.
Biblioteka Szko³y G³ównej Handlowej (Biblioteka
SGH) – za³o¿ona równolegle z Uczelni¹ – ma stuletni¹
tradycjê. Jej obecny budynek zosta³ oddany do u¿ytku
w 1931 roku. Po wojnie, by³ kilkakrotnie przebudowywany, w celu jak najlepszego wykorzystania przestrzeni bibliotecznej. Obecnie oprócz katalogu komputerowego ALEPH oferuje czytelnikom dostêp do baz danych, a w nich oko³o 30.000 tytu³ów czasopism zagranicznych. Cyfrowa przestrzeñ informacyjna Biblioteki
zosta³a w 2007 roku rozszerzona o platformê e-learningow¹, zawieraj¹c¹ szkolenie studentów pierwszego
roku on-line. Korzystaj¹c z tych wszystkich Ÿróde³ informacji bibliotekarze udzielaj¹ informacji: katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych, z zakresu nauk
wyk³adanych w Uczelni, a wiêc szeroko pojêtych nauk
ekonomiczno-spo³ecznych.

* Komunikat zosta³ wyg³oszony na X Krajowym FORUM INT
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Biblioteka wspó³pracuje te¿ z oœrodkami innych
krajów, przede wszystkim krajów unijnych. Po wejœciu
Polski do Unii Europejskiej pracownicy Biblioteki
G³ównej SGH mog¹ korzystaæ z praktyk zagranicznych w wybranych przez siebie bibliotekach (miêdzy
innymi w ramach programu ERASMUS) [11], na
przyk³ad Autorka artyku³u odby³a latem 2008 roku –
tygodniowy sta¿ w British Library of Political and Economic Sciences – bibliotece London School of Economics w Londynie, a w lutym 2009, wyjecha³a do biblioteki brytyjskiej, odbywaj¹c specjalny kurs na Uniwersytecie w Cardiff, w zwi¹zku z realizacj¹ programu
przeznaczonego dla bibliotekarzy z krajów Unii Europejskiej (Individual Work Programme at Cardiff University). Bibliotekarze z Polski Finlandii, Hiszpanii zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ Biblioteki Uniwersytetu
w Cardiff (Cardiff University Library) g³ównie w zakresie dzia³alnoœci informacyjnej. Uczelnia w Cardiff
liczy oko³o stu piêædziesiêciu lat, jest wiêc starsza od
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Biblioteki SGH. Na przekór sugestiom o zmierzchu
ksi¹¿ki tradycyjnej na rzecz e-publikacji i Internetu
oraz marginalizowaniu roli bibliotek we wspó³czesnym œwiecie, Biblioteka w Cardiff, wspó³tworz¹c sieæ
biblioteczn¹, modernizuje poszczególne placówki biblioteczne wchodz¹ce w jej sk³ad, a w najbli¿szym czasie planuj¹ tam wzniesienie ca³kowicie nowego budynku bibliotecznego dla potrzeb kierunku medycznego (jako ¿e na Uniwersytecie w Cardiff wœród wyk³adanych dyscyplin jest medycyna). Uczestnicy Programu zapoznawali siê z organizacj¹ pracy Biblioteki,
z funkcjonowaniem poszczególnych bibliotek tworz¹cych sieæ biblioteczn¹ Cardiff University. Na sieæ
biblioteczn¹ sk³ada siê osiemnaœcie Bibliotek Wydzia³owych, rozmieszczonych na obszarze ca³ego Cardiff –
stolicy Walii. S¹ to:
— Aberconway Library (Biblioteka ekonomiczna);
— Archie Cochrane Library (Biblioteka medyczna im.
Archie’go Cochrane’a);
— Architecture Library (Biblioteka architektoniczna);
— Arts and Social Studies Library (Biblioteka Sztuki
i Studiów Spo³ecznych);
— Biomedical Sciences Library (Biblioteka Biomedyczna);
— Brian Cooke Dental Library (Biblioteka stomatologiczna im. Briana Cooke’a);
— Bute Library (Biblioteka techniczna im. Lorda
Bute’a);
— Cancer Research Wales Library (Walijska biblioteka dla potrzeb terapii onkologicznej);
— Law Library (Biblioteka prawnicza);
— Legal Practice Library (Biblioteka praktyki prawniczej);
— Music Library (Biblioteka muzyczna);
— Nursing and Healthcare Studies Library (Biblioteka dla potrzeb nauczania pielêgniarstwa i badañ
nad ochron¹ zdrowia);
— School of Nursing and Midwifery Studies Library
(Biblioteka dla potrzeb nauczania pielêgniarstwa
i po³o¿nictwa);
— Science Library (Biblioteka nauk œcis³ych);
— Senghennydd Library (Biblioteka statystyczna);
— Sir Herbert Duthie Library (Biblioteka medyczna
im. Sir.Herberta Duthie);
— Trevithick Library (Biblioteka techniczna);
— Whitchurch Postgraduate Medical Centre Library
(Biblioteka Podyplomowego Centrum Medycznego)
Seminarium rozpoczê³a dyrektor Janet Peters, nastêpnie bibliotekarze dziedzinowi opowiadali o swojej pra-
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cy. Prezentowano osi¹gniêcia Cardiff University Library na polu udostêpniania i krzewienia informacji.
Biblioteka w Cardiff prowadzi zajêcia dotycz¹ce
informacji naukowej ze studentami, a tak¿e z kadr¹
naukow¹ Uczelni. W zajêciach tych wykorzystywany
jest podrêcznik Handbook for Information Literacy
Teaching (Podrêcznik do nauki informacji) dostêpnego w wersji papierowej i w formie on-line w Internecie
[6], który opracowali pracownicy Biblioteki. Opracowana zosta³o równie¿ metoda nauczania informacji
bibliotecznej (Cephalonian Method) [3], któr¹ zaprezentowano uczestnikom Seminarium. Idea metody
powsta³a w Biomedical Sciences Library w 2002.
Nowa metoda pracy z u¿ytkownikiem mia³a na celu
urozmaicenie zajêæ, polega³a na wprowadzeniu do zajêæ elementów metody nauki aktywnej – g³oœnym odczytywaniu przez jednego z uczestników zajêæ pytañ
zapisanych na ma³ych karteczkach1. Decyzj¹ bibliotekarzy dziedzinowych praktyka g³oœnego czytania,
przez kogoœ z grupy æwiczeniowej, daj¹cych do myœlenia pytañ sta³a siê istotn¹ czêœci¹ Cephalonian Method (metody kefaloñskiej).
Metoda ta znalaz³a zastosowanie nie tylko w Cardiff University, od 2004 roku stosowana jest te¿ w innych bibliotekach uczelnianych. Oprócz kartek z nieskomplikowanym tekstem w metodzie kefaloñskiej do
nauczania podstawowych wiadomoœci o bibliotece,
zbiorach i œwiadczonych w niej us³ugach wykorzystuje
siê tak¿e kolor, obraz i muzykê. Zaprezentowano równie¿ wykorzystywany w tej metodzie video-clip, ilustruj¹cy regulamin biblioteczny. Prowadzone przez
bibliotekarzy obserwacje wykazuj¹, ¿e u¿ywaj¹c Cephalonian Method mo¿na o¿ywiæ ka¿dy wyk³ad. Jest
zreszt¹ stosowana tak¿e poza rodzimym uniwersytetem na innych uczelniach brytyjskich.
Jednym z elementów wizyty w Cardiff by³o zapoznanie siê z lokalnymi bazami danych, a tak¿e ujednoliconym katalogiem dla ca³ej sieci bibliotek (Voyager
Library Catalogue) [2].
Grupa wizytuj¹ca Bibliotekê w Cardiff spotka³a siê
te¿ z dyrektorem oœrodka SCOLAR (Special Collec-

1

W opracowaniu tej metody pomog³o skojarzenie kilku faktów z okresu
wakacji. Jedna z bibliotekarek podczas prywatnej wycieczki na greck¹
wyspê Kefalonia podpatrzy³a miejscowego przewodnika u¿ywaj¹cego kolorowych kartek z nieskomplikowanym tekstem dawanym do odczytania turystom zanim ruszyli na kolejn¹ turê zwiedzania. G³oœne odczytywanie
krótkich tekstów pomaga³o zdezorientowanym przybyszom skoncentrowaæ siê.
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tions and Archives [Archiwa i Zbiory Specjalne]) [1].
W celu polepszenia jakoœci informacji o zbiorach archiwalnych doprowadzono do scalenia informacji
o zbiorach specjalnych rozrzuconych po wszystkich
bibliotekach sieci. Ten „bank informacji” zawiera zarówno formy dawne jak i wspó³czesne kolekcje map,
rêkopisów, zbiorów dokumentacji mechanicznej i innych mikroform skatalogowane w elektronicznym katalogu ECCO Eighteenth Century Collections Online
[Zbiory Osiemnastowieczne Online] na równi ze
wspó³czesnymi bazami danych (np. JSTOR) pod
wspóln¹ nazw¹ oœrodka SCOLAR. SCOLAR dostêpny
jest w sieci uczelnianej Cardiff. W swoich zamierzeniach jest pocz¹tkiem elektronicznej biblioteki maj¹cej udostêpniaæ informacje o bogatych zbiorach Uniwersytetu w Cardiff nie tylko wœród swoich studentów
i kadry naukowej, ale tak¿e wœród innych, zewnêtrznych u¿ytkowników.
W bibliotece ekonomicznej Aberconway Library
uczestnicz Seminarium prowadzili poszukiwania bibliograficzne wykorzystuj¹c udostêpniane tam Ÿród³a
bibliograficzne: bazy i katalog. Biblioteka ta obs³uguje
Business School, odpowiednik wydzia³u ekonomicznego na polskich uniwersytetach. Nazwa Biblioteki pochodzi od nazwy dystryktu Aberconway w hrabstwie
Gwynedd w po³udniowo-zachodniej Walii. Podobnie
jak gmach Biblioteki SGH placówka w Cardiff zosta³a
ca³kowicie przebudowana. Po remoncie Aberconway
Library otworzy³a swój lokal w grudniu 2007 roku,
a ju¿ w ci¹gu nastêpnego roku zarejestrowano 57.189
wypo¿yczeñ. Aberconway Library posiada automaty
do wypo¿yczania ksi¹¿ek (s¹ one te¿ u¿ywane w Library of Political and Economic Siences w Londynie). Takie samoobs³ugowe maszyny zastêpuj¹ bibliotekarzy
przy rejestracji wypo¿yczeñ i zwrotów (praca bibliotekarzy zwi¹zana jest z kontrol¹ wykonanych operacji).
Ca³oœæ zbiorów udostêpnia siê tu w trybie free access,
z tym ¿e po remoncie przeorganizowano ksiêgozbiór
tak, ¿eby najpoczytniejsza literatura znalaz³a siê bli¿ej
wejœcia, a zatem sta³a siê bardziej dostêpna dla u¿ytkownika. W centralnym punkcie lokalu bibliotecznego znajduje siê „strefa cichej pracy”. Tabliczki orientuj¹ce u¿ytkownika w topografii zbiorów sporz¹dzone
zosta³y w jêzyku angielskim i walijskim.
Budownictwu bibliotecznemu poœwiêcony by³ ca³y
dzieñ seminarium. Przyk³adem ciekawego rozwi¹zania architektonicznego mo¿e byæ Trevithic Library –
biblioteka s³u¿¹ca studentom kierunków technicznych, ca³kowicie przebudowana, przeszklona, z nowoczesnym zapleczem.
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Zapoznano nas tak¿e z dzia³alnoœci¹ repozytorium
uniwersyteckiego. Zasoby repozytoriów uzupe³niane
s¹ tak przez pracowników biblioteki (zespó³ obs³uguj¹cy repozytorium), jak i przez autorów – pracowników naukowych uczelni. Zasoby repozytorium wyszukiwane s¹ na stronach internetowych poszczególnych
dydaktyków. Zamieszczane s¹ tam najnowsze prace,
informacje o nowych pracach naukowych i przeprowadzanych aktualnie pracach badawczych. Istotnym
Ÿród³em pozyskiwania informacji s¹ poszczególne jednostki organizacyjne uczelni: instytuty i katedry. Priorytetow¹ form¹ deponowania prac jest przesy³anie ich
„online”. Przyk³adem funkcjonuj¹cego repozytorium
jest repozytorium Literatury Ekonomicznej (LSE Research Online) uruchomione w Bibliotece London
School of Economics [5], czy te¿ repozytorium z Cardiff z zakresu nauk wyk³adanych na ca³ej Uczelni –
ORCA Cardiff’’s Institutional Repository (ORCA = Organisational Repositories Cardiff [Repozytoria Organizacyjne miasta Cardiff) [9]. Nad ca³oœci¹ czuwa menad¿er strategiczny, osoba która w zakresie typowania do
zbioru dokumentów z konkretnej dziedziny wspó³pracuje z wieloma kompetentnymi w danej bran¿y bibliotekarzami.
Ostatniego dla wizyty uczestnicy seminarium odwiedzili Centrum Dokumentacji Europejskiej. Dzia³alnoœæ European Documentation Centre przybli¿y³
dyrektor – profesor Ian Thomson, który pe³ni funkcjê
konsultanta Enterprise Europe Network [4]. Autorka
artyku³u mia³a okazjê porównaæ dzia³alnoœæ Centrum
Dokumentacji Europejskiej przy Uniwersytecie w
Cardiff z prac¹ Centrum w Bibliotece SGH. Oba te
Centra s¹ czêœci¹ ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Europe Direct.
Warto zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece SGH zosta³o otwarte 11
kwietnia 2005, to jest historycznie starsze od tego
z Cardiff. Powsta³o bowiem wczeœniej – w 1971 roku –
w g³ównym budynku Uczelni przy Instytucie Polityki
Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Szko³y
G³ównej Handlowej (wtedy nosz¹cej jeszcze dawn¹
nazwê Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki),
a cztery lata temu znalaz³o now¹ siedzibê w budynku
Biblioteki, we fragmencie gmachu przebudowanym
najpóŸniej, bezpoœrednio do potrzeb Centrum. Centrum Dokumentacji Europejskiej SGH jest depozytariuszem wydawnictw Wspólnot Europejskich.
Wizyta w Cardiff przynios³a wiele korzyœci wszystkim uczestnikom Seminarium. Wykaza³a, ¿e bibliotekarz, który bierze udzia³ w procesie informacyjnym
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wchodzi obecnie w rolê „brokera informacji” wskazuj¹c u¿ytkownikowi nie tylko ksi¹¿ki na interesuj¹cy go
temat, ale tak¿e wydawnictwa elektroniczne, odpowiedni¹ bazê danych, czy nawet miejsce w sieci Internet, gdzie mo¿e znaleŸæ potrzebne informacje. Jeœli
przyjmiemy, ¿e przez innowacjê rozumiemy wprowadzenie czegoœ nowego, a tak¿e ¿e „jest ona procesem
polegaj¹cym na przekszta³ceniu istniej¹cych mo¿liwoœci w nowe idee i wprowadzeniu ich do praktycznego zastosowania [8]” to jest te¿ bibliotekarz twórc¹
informacji innowacyjnej.
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