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Infologiczno-ekologiczne aspekty zrównowa¿onego rozwoju a dostêp spo³eczeñstwa do informacji i wiedzy

PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
PROBLEMY–BADANIA–PRZEGL¥DY
Wies³aw BABIK
Uniwersytet Jagielloñski, KRAKÓW

Infologiczno-ekologiczne aspekty zrównowa¿onego
rozwojuaadostêp
dostêpspo³eczeñstwa
spo³eczeñstwado
doinformacji
informacjii iwiedzy*
wiedzy
rozwoju
Za jeden z najwa¿niejszych problemów informacyjnych pocz¹tku XXI wieku uznano
nadprodukcjê i zwi¹zany z tym zalew niechcianej informacji. Zagro¿enia, o których
mowa w artykule, mog¹ pochodziæ zarówno od samej informacji, jak równie¿ ze strony
nowoczesnych technologii informacyjnych. Zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa informacji i wiedzy powinien wyznaczaæ sposób funkcjonowania spo³eczeñstwa w tym zakresie. Jest to globalna strategia przeciwdzia³ania takiemu generowaniu informacji i wiedzy, które wymyka siê spod kontroli cz³owieka. Aby unikn¹æ tych zagro¿eñ, a przynajmniej zmniejszyæ ich skalê, za niezbêdne uznano zarz¹dzanie informacj¹, którego zadaniem jest zrównowa¿ony rozwój informacji i wiedzy oraz przemyœlane kszta³towanie œrodowiska informacyjnego cz³owieka.
Infologic-environmental aspects of sustainable development and citizens’ access
to information and knowledge. Surplus production and the related deluge of unwanted
information have been deemed one of the most important information technology problems of 21st century. The threats focussed on in the articled may stem from either the information itself, or from the modern information technologies. A sustainable development
of the information and knowledge society should indicate the way society is to function in
this scope. It is a global strategy of preventing information and knowledge generation in a
way that gets out of people’s control. In order to avoid these threats or at least reduce
their impact, information management is considered necessary. Its role is to ensure sustainable development of information and knwoledge and thoughtful shaping of information environment of man.
Mechanizmem sprawczym wszelkich przemian
spo³ecznych staje siê obecnie wykszta³cenie oraz dostêp do informacji i umiejêtnoœæ ich wykorzystania. Bez
demokratycznego dostêpu do informacji i wiedzy nie
* Tekst ten stanowi³ podstawê wyst¹pienia w dniu 17 grudnia 2004 r. na
otwartym posiedzeniu Komisji Geodezji i In¿ynierii Œrodowiska PAN
w Krakowie. W obecnej wersji zosta³ znacznie przeredagowany i uzupe³niony.
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jest mo¿liwy zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa informacji i wiedzy.
Idea zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa informacji i wiedzy pojawia siê jako próba udzielenia
odpowiedzi na zespó³ zagro¿eñ ze strony niekontrolowanego generowania informacji i wiedzy i ich wp³ywu
na cz³owieka. Rosn¹ce zaniepokojenie tym zjawiskiem
stwarza potrzebê wypracowania globalnej strategii
przeciwdzia³ania tego rodzaju zagro¿eniom.
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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
Nie wnikaj¹c w genezê oraz zró¿nicowanie interpretacyjne zrównowa¿onego rozwoju, mo¿na stwierdziæ, ¿e wspó³czeœnie termin ten jest nazw¹ koncepcji
takiego rozwoju spo³ecznego i gospodarczego, który
nie zak³óca naturalnych eko(info)systemów tworz¹cych antropoinfosferê, w której funkcjonuje cz³owiek [14]. Istotnym elementem tej koncepcji wyznaczaj¹cej przysz³y sposób funkcjonowania spo³eczeñstwa informacji i wiedzy jest rozwój œrodowiska informacyjnego cz³owieka, rozumianego jako redukcja
wystêpuj¹cych wspó³czeœnie nierównoœci i zagro¿eñ,
zwi¹zanych z dostêpem do informacji. Dotychczasowe
dokonania w tej dziedzinie mog¹ byæ stosunkowo dobrym wskaŸnikiem przysz³ych stanów osi¹ganych
wskutek obecnie planowanych dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa informacji i wiedzy.
1. Najwa¿niejsze problemy informacyjne
na pocz¹tku XXI wieku
Za najwa¿niejsze problemy informacyjne pocz¹tku
XXI wieku mo¿na uznaæ: nadmiar (zalew) informacji
i wiedzy, chaos informacyjny, trudnoœci odbiorców
w dotarciu do informacji i wiedzy, relatywizacjê wartoœci informacji i wiedzy, dylematy etyczne oraz niskie
kompetencje informacyjne nadawców i odbiorców informacji i wiedzy [5].
Ubolewania nad nadmiern¹ poda¿¹ informacji
i wiedzy znamy od dawna. W naszych czasach osi¹gnê³y one nowy punkt kulminacyjny. Wszak ¿yjemy
w œwiecie, w którym zagra¿a nam zatopienie powodzi¹
informacji. Powagê sytuacji dostrzega na przyk³ad
amerykañski krytyk mediów Neil Postman, który obawia siê, ¿e zalew informacji mo¿e wywo³aæ „zawa³ systemu odpornoœciowego” cz³owieka i spo³eczeñstwa.
Z nastaniem wieku informacji poda¿ ka¿dego rodzaju
informacji (w postaci tekstu, obrazu i dŸwiêku) coraz
bardziej wymyka siê spod naszej kontroli, staje siê
wrêcz nieuchwytna. Stymuluje j¹ ci¹gle wzrastaj¹ce
zapotrzebowanie na informacjê oraz traktowanie informacji jako towaru. Nowe technologie informacyjne
spowodowa³y ogromny skok iloœciowy w procesach informacyjnych (gromadzeniu, opracowywaniu i rozpowszechnianiu informacji i wiedzy). Sta³o siê to mo¿liwe przede wszystkim dziêki drastycznemu obni¿eniu
kosztów przechowywania informacji na noœnikach
elektronicznych, co spowodowa³o znaczne zmniejszenie dotychczasowych barier technicznych i finansowych w gromadzeniu informacji. Jednoczeœnie rosn¹
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koszty i problemy, zwi¹zane z dostêpem do zasobów
informacji.
Zasygnalizowanemu problemowi zalewu informacj¹ próbuje siê wyjœæ naprzeciw za pomoc¹ odpowiednich œrodków technicznych. W Internecie takim narzêdziem s¹ wyszukiwarki wykorzystuj¹ce ró¿ne metody indeksowania informacji. Skutecznoœæ tych œrodków okazuje siê jednak niewystarczaj¹ca. Pomimo
tworzenia coraz to nowych specjalistycznych narzêdzi
wyszukiwawczych, nadal wyszukiwanie informacji
opiera siê w du¿ym stopniu na intuicji i wydaje siê, ¿e
nawet przy „inteligentnych” narzêdziach z procesów
wyszukiwania wyeliminowaæ intuicji siê nie da. Prawdopodobnie znajdujemy siê dopiero na pocz¹tku epoki
elektronicznego przetwarzania informacji. W procesach wyszukiwawczych najwa¿niejszy okazuje siê ostatecznie sam cz³owiek, a w³aœciwie jego rozum, w tym
zdolnoœæ kojarzenia faktów i logicznego rozumowania.
Wszystko inne mo¿e go tylko wspomóc w wyszukiwaniu, ale nie zast¹piæ. Okazuje siê, ¿e nasz rozum pod
naporem zewnêtrznych informacji nie jest bezradny.
Cz³owiek dziêki systemowi oceny potrafi uporaæ siê
z nadmiarem informacji. Specjaliœci zajmuj¹cy siê
anatomi¹ mózgu okreœlaj¹ go jako hipertekstowy system opracowuj¹cy informacjê. Zdaniem wielu badaczy hipertekst odzwierciedla model organicznego
myœlenia podobny do naszej pamiêci1.
Kontekst spo³eczny omawianego zjawiska nadprodukcji i zalewu informacji chyba najlepiej przedstawi³
Peter Drucker. Uwa¿a on, ¿e podstawowym bogactwem w obecnym œwiecie jest informacja i wiedza.

1

Poznawaniem i wykorzystywaniem procesów steruj¹cych dzia³aniem organizmów ¿ywych w ró¿nych dzia³ach techniki, g³ównie w automatyce,
elektronice i mechanice, zajmuje siê bionika (od gr. bios – ¿ycie i mimesis –
naœladowaæ; inne nazwy: biomimetyka, biomimikra, in¿ynieria bioniczna).
Jest to interdyscyplinarna nauka badaj¹ca budowê i zasady dzia³ania organizmów ¿ywych oraz ich adaptowanie w technice, zw³aszcza w automatyce
i w budowie urz¹dzeñ technicznych na wzór organizmów ¿ywych. Patenty
przygotowane przez naukowców wykorzystuj¹ rozwi¹zania wystêpuj¹ce
w naturze. Opracowywanie nowych rozwi¹zañ dziêki biomimetyce pozwala na zmniejszanie przypadkowoœci w badaniach naukowych oraz u³atwia
generowanie nowych rozwi¹zañ. Dok³adne badanie i kopiowanie szczegó³ów budowy ¿ywych form jest bardzo obiecuj¹ce, gdy¿ okazuje siê, ¿e te
formy s¹ bardzo rozwiniête, a takich rozwi¹zañ jak w przyrodzie jeszcze
nie ma w ¿adnych urz¹dzeniach. W dziedzinie informatyki badania biomimetyki znalaz³y zastosowanie w cybernetyce, sztucznych sieciach neuronowych oraz w miniaturyzacji krzemowych podzespo³ów na wzór naturalnych neuronów [13].
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„Grup¹ rz¹dz¹c¹ bêd¹ robotnicy wiedzy, dyrektorzy do
spraw wiedzy, specjaliœci od wiedzy i przedsiêbiorcy,
którzy maj¹ intuicjê, jak alokowaæ wiedzê, by j¹ wykorzystaæ, tak samo jak kapitaliœci wiedzieli, gdzie alokowaæ kapita³. Dziêki cybernetyce Norberta Wienera
i teorii informacji Claude’a E. Shannona informacja
sta³a siê obok materii i energii kategori¹ mierzaln¹.
Dziêki zastosowaniom zaawansowanych technologii
informacja sta³a siê towarem, zaœ zasoby informacyjne
organizacji s¹ jej zasobem strategicznym” [9]. Rozwój
informatyki i telekomunikacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz powstanie i rozwój spo³eczeñstwa informacji i wiedzy nios¹ wielkie nadzieje
na rozwi¹zanie wielu do tej pory czekaj¹cych na rozstrzygniêcie problemów. Zjawiskom tym towarzysz¹
jednak liczne obawy i zagro¿enia [3]. Wymagaj¹ one
gruntownych analiz naukowych, w tym podejœcia systemowego. W tym bardzo pomocna mo¿e okazaæ siê
infologia.
Infologiczna interpretacja informacji powsta³a i jest
rozwijana w krajach skandynawskich. Za jej twórcê
uwa¿a siê szwedzkiego profesora Bo Sungrena oraz
Börje Langeforsa i R. Ramstroema [12]. Stworzona
przez nich teoria infologii zmierza do wyjaœnienia znaczenia informacji w aspekcie u¿ytkowym przez badania jej w³asnoœci, zw³aszcza z punktu widzenia wymagañ stawianych przez jej u¿ytkowników.
2. Oddzia³ywanie informacji na cz³owieka
Maj¹c na myœli spo³eczne oddzia³ywanie informacji na cz³owieka, myœlimy o pozytywnym lub negatywnym wp³ywie informacji. Ich Ÿród³em mo¿e byæ sama
informacja i/lub œrodki jej przenoszenia. Informacja
mo¿e byæ nie tylko stymulatorem rozwoju, ale i zagra¿aæ takiemu rozwojowi.
Bior¹c pod uwagê zagro¿enia p³yn¹ce ze strony informacji, chodzi nam o zagro¿enia cech informacji,
które powinna ona posiadaæ, a wiêc przede wszystkim
takich cech, jak prawdziwoœæ, aktualnoœæ, dok³adnoœæ, kompletnoœæ, jednoznacznoœæ, komunikatywnoœæ. Za niepo¿¹dane cechy informacji uwa¿a siê
m.in. jej fragmentarycznoœæ, ogólnikowoœæ, rozwlek³oœæ, niejednoznacznoœæ. Najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ informacje nieprawdziwe, niewa¿ne lub ma³o
wa¿ne, podane z pominiêciem najwa¿niejszych, informacje bardzo wa¿ne przekazywane jako ma³o wa¿ne
lub bez znaczenia, informacje spreparowane w wyniku celowych dzia³añ maj¹cych na celu utrudnienie ich
zrozumienia, informacje wieloznaczne, sprzeczne lub
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przekazywane w nadmiarze w celu wywo³ania tzw.
chaosu informacyjnego. Informacje tego typu mo¿na
sprowadziæ do tzw. parainformacji, pseudoinformacji
lub dezinformacji [10].
Zagro¿enia mog¹ równie¿ pochodziæ ze strony nowoczesnych technologii informacyjnych jako œrodków
i kana³ów przekazu informacji. Mog¹ mieæ one charakter:
— spo³eczny, na przyk³ad atomizacja spo³eczeñstwa,
zanik s³u¿by spo³ecznej, nowe podzia³y spo³eczne
spowodowane nierównomiernym dostêpem do informacji;
— psychologiczny, na przyk³ad ucieczka od œwiata realnego w wyimaginowany œwiat wirtualny, stan zagubienia siê w sieci (tzw. syndrom zagubienia),
alienacja;
— medyczny, dotycz¹cy szeroko rozumianego zdrowia cz³owieka.
Wystêpuj¹ tak¿e zagro¿enia o charakterze prawnym
czy technicznym [2].
3. Kszta³towanie œrodowiska informacyjnego
cz³owieka warunkiem zrównowa¿onego
rozwoju spo³eczeñstwa informacji i wiedzy
To, czy informacja stanowi dla nas zagro¿enie, zale¿y w du¿ej mierze od nas samych, od naszego wyboru i zwi¹zanej z nim odpowiedzialnoœci indywidualnej
i spo³ecznej za to, jak¹ informacjê emitujemy (generujemy), i z jakiej informacji korzystamy. Pewn¹ propozycjê opanowania zalewu (eksplozji) informacji i przeciwstawienia siê zagro¿eniom ze strony informacji stanowi tzw. ekologia informacji. Jest ona tu traktowana
jako swoistego rodzaju metafora ochrony naturalnego
œrodowiska informacyjnego cz³owieka (antropoinfosfery).
Ekologia informacji to dyscyplina wiedzy – a w³aœciwie specjalnoœæ nauk o informacji – której zadaniem
jest odkrywanie praw rz¹dz¹cych przep³ywem informacji w biosystemach, w³¹cznie z cz³owiekiem, spo³eczeñstwem, ich wp³ywem na zdrowie psychiczne, fizyczne i spo³eczne ludzi, oraz rozwijanie odpowiednich metodologii maj¹cych na celu racjonalne kszta³towanie œrodowiska informacyjnego cz³owieka [8]. Jej
ostatecznym celem jest ochrona cz³owieka i jego naturalnego œrodowiska informacyjnego [4]. Realizacji tego
celu ma s³u¿yæ identyfikacja czynników zewnêtrznych
wp³ywaj¹cych na informacjê, ochrona jej przed zanieczyszczeniami, badanie wp³ywu informacji na cz³owieka [7].
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Przedmiotem badañ ekologii informacji jest wiêc
informacja, jej kryteria iloœciowe i jakoœciowe, potrzeby informacyjne, wartoœæ informacji, procesy przekazu i recepcji informacji, jakoœæ informacji, jakoœæ
us³ug informacyjnych, odpowiedzialnoœæ za informacjê i jej skutki indywidualne oraz spo³eczne, a tak¿e
badanie jej wp³ywu na zdrowie cz³owieka [1].
4. Zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa
informacji i wiedzy jako zadanie
zarz¹dzania informacj¹
Efekty dotychczasowych dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa informacji
i wiedzy trzeba uznaæ za niezadowalaj¹ce. Nie jest
bowiem zrównowa¿onym rozwojem proces, który
wprawdzie bêd¹c rozwojem spo³ecznym, nie zaspokaja w coraz pe³niejszy sposób najbardziej elementarnych potrzeb informacyjnych we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie. Podstaw¹ tak krytycznej oceny
„niezrównowa¿onego” rozwoju spo³eczeñstwa informacji i wiedzy s¹ przede wszystkim zjawiska
postrzegane jako zagro¿enia ze strony informacji
i nowoczesnych technologii informacyjnych oraz
niezrównowa¿ony dostêp do informacji.
Wydaje siê jednak, ¿e œwiatowa spo³ecznoœæ dysponuje ju¿ odpowiednimi œrodkami umo¿liwiaj¹cymi
zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb
w tym zakresie, ale nie wykorzystuje ich w odpowiedni
sposób. Dlatego ci¹gle poszukuje siê nowych rozwi¹zañ id¹cym w kierunku zmiany istniej¹cego stanu
rzeczy. Do rozwi¹zania zasygnalizowanych tu problemów nie wystarczy opracowanie nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych i/lub wprowadzenie ostrych ograniczeñ w eksploatacji informacyjnych
zasobów ludzkoœci. Kluczowe wydaje siê tu byæ
uœwiadomienie sobie, ¿e problemy te maj¹ przede
wszystkim charakter spo³eczny, a zatem sposoby ich
rozwi¹zania le¿¹ w sferze stosunków spo³ecznych,
czyli w uzgodnieniach, które sprawi¹, ¿e jednostki
i grupy przestan¹ uzurpowaæ sobie prawo do wy³¹cznego dysponowania zgromadzonymi zasobami informacji i wiedzy, ograniczaj¹c przez to dostêp innych do
informacji jako dobra wspólnego.
W idei zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa
informacji i wiedzy jest wykorzystywana wizja systemu bêd¹cego w homeostatycznej równowadze. Tymczasem nie jest mo¿liwe wyizolowanie takiego obszaru
ani jego izolacja od zewnêtrznych wp³ywów w postaci
zak³óceñ ze strony informacji; nie jest te¿ znany rodzaj
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i skala zmian, które mog¹ staæ siê niezamierzonym
skutkiem wspó³czesnej i przysz³ej aktywnoœci informacyjnej cz³owieka. W realizacji idei zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa informacji i wiedzy raczej
chodzi o zrównowa¿ony rozwój jako narzêdzie harmonizowania sprzecznych wartoœci i celów, dziêki któremu bêdzie mo¿liwe utrzymanie nie tylko wspó³czesnych eko(info)systemów, lecz tak¿e obecnych relacji
korzystnych dla jednych, lecz g³êboko upoœledzaj¹cych innych. Tu w³aœciwym narzêdziem staje siê odpowiednie zarz¹dzanie informacj¹.
Zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa informacji
i wiedzy powinien zapewniæ wszystkim szeroki dostêp
do zasobów informacji i wiedzy, a jednoczeœnie pieczo³owicie chroniæ „naturalnoœæ” œrodowiska informacyjnego cz³owieka [11]. „[...] Podobnie jak przyrodê, informacjê musimy zacz¹æ traktowaæ jako swoje œrodowisko naturalne, w którym przysz³o nam ¿yæ, a co za
tym idzie, otoczyæ j¹ trosk¹ i nie zaœmiecaæ. Inaczej
utoniemy i zostaniemy zalani fal¹ bitów, której ju¿ nie
bêdziemy w stanie przetworzyæ [...]” [6].
Literatura cytowana
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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
Marek NAHOTKO
Uniwersytet Jagielloñski, KRAKÓW

Wspólne wyszukiwanie informacji naukowej
W artykule przedstawiono rodzaje, kryteria podzia³u i model wspólnego wyszukiwania
informacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyszukiwania informacji naukowej. Wskazano miejsce wspólnego wyszukiwania informacji w procesie badawczym. Omówione
zosta³y przyk³ady synchronicznej i jawnej wspó³pracy podczas wyszukiwania informacji
naukowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli bibliotekarza lub pracownika informacji
naukowej. Wyszczególniono cechy systemów wspomagaj¹cych wspólne wyszukiwanie.
Collaborative information retrieval. In the article there is described collaborative
information retrieval; its types, criteria of division and model. The main criteria were:
synchrony (synchronous vs. asynchronous), intent (explicit vs. implicit) and location (collocated vs. distributed). The author made a special stress on scientific information retrieval. The information retrieval is described as a part of scientific development processes.
Special interest was made on synchronous and explicit collaboration and the librarian
role during it. Some main characteristics of systems supporting collaborative search was
given.
Wstêp
Wiêkszoœæ wspó³czesnych systemów s³u¿¹cych
wyszukiwaniu informacji (Systemów Informacyjno-Wyszukiwawczych, SIW) jest projektowana w taki
sposób, aby umo¿liwiæ u¿ytkownikowi szybkie i efektywne wyszukanie opisanego przez niego obiektu.
Obecnie wyszukiwane s¹ obiekty ró¿nego typu –
oprócz tekstowych, podobnych do dokumentów tradycyjnych, u¿ytkownicy poszukuj¹ tak¿e obiektów multimedialnych, a tak¿e takich, które trudno porównaæ
do dokumentów tradycyjnych, jak na przyk³ad lokalizacje geograficzne. Obiekty te znajduj¹ zastosowanie
w przypadku, gdy okreœlona, konkretna informacja
pozwala zaspokoiæ potrzeby informacyjne u¿ytkownika. W³aœciw¹ odpowiedzi¹ na zapytanie u¿ytkownika
jest wówczas konkretna strona Web lub inny obiekt
sieciowy. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których
w³aœciwym postêpowaniem dla zaspokojenia potrzeby
u¿ytkownika jest przedstawienie mu wielu obiektów
lub nawet opisu du¿ej czêœci przestrzeni informacyjnej. W obu przypadkach stosowane mog¹ byæ wyszukiwarki internetowe, jednak dla realizacji drugiego
typu potrzeb informacyjnych wykorzystywane s¹ czêsto systemy daj¹ce wiêksze mo¿liwoœci wyszukiwawcze. Systemy takie zazwyczaj pozwalaj¹ na ³¹czenie
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ró¿nych narzêdzi wyszukiwawczych oraz sposobów
wyszukiwania (tworzenie instrukcji wyszukiwawczych, przegl¹danie, grupowanie dokumentów itp.)
w celu u³atwienia u¿ytkownikowi lepszego zrozumienia zakresu dostêpnej informacji. Sposoby te oraz ich
kombinacje podlegaj¹ bie¿¹cej modyfikacji wraz
z ewolucj¹ odczuwania przez u¿ytkownika jego potrzeb informacyjnych, na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego.
Wyszukiwanie wspólne
Wiele publikacji powstaje obecnie na tematy
zwi¹zane ze wspó³prac¹ w obrêbie systemów spo³ecznoœciowych, czy te¿ badaniem na wielk¹ skalê intencji
u¿ytkowników i ich agregacji oraz z zachowaniami informacyjnymi u¿ytkowników. Takie systemy wyszukiwania informacji, jak Amazon1 z jego rekomendacjami, wyszukiwanie spersonalizowane oparte na grupowaniu tematycznym lub behawioralnym, jakie realizowane jest w Google2, czy te¿ systemy pozwalaj¹ce na
tworzenie zak³adek (bookmarking) i g³osowania, takie
jak del.icio.us3 i Digg4, stosuj¹ jako podstawê do orga1
2

http://www.amazon.com/
http://www.google.com/
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nizacji wspó³pracy podejœcie oparte na inteligencji
zbiorowej. Ich cech¹ wspóln¹ jest stosowanie zasady
wykorzystywania skorelowanych agregatów behawioralnych w celu ukierunkowania indywidualnego u¿ytkownika na najbardziej relewantne informacje
w oparciu o wyniki uzyskane wczeœniej przez innych
wyszukuj¹cych. Indywidualny u¿ytkownik, pomimo
pracy w samotnoœci, jest w sposób nie do koñca jawny
informowany o poprzednich zachowaniach informacyjnych „t³umów” przejawiaj¹cych inteligencjê zbiorow¹.
Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób zaspokoiæ
potrzeby u¿ytkownika, który poszukuje nowej informacji lub te¿ informacji, dla której brak du¿ej grupy
zainteresowanych, od których mo¿na by uzyskiwaæ rekomendacje. Mo¿liwa jest tak¿e sytuacja, gdy cele wyszukuj¹cego s¹ inne od poprzedników, formu³uj¹cych
podobne zapytania wyszukiwawcze. Systemy oparte
na inteligencji zbiorowej maj¹ dwie s³abe strony: po
pierwsze mo¿e istnieæ du¿a liczba dokumentów w systemie, które nie by³y wczeœniej zauwa¿one przez u¿ytkowników, po drugie potrzeby informacyjne zbiorowoœci mog¹ nie odpowiadaæ potrzebom indywidualnym konkretnego u¿ytkownika. Te problemy mog¹
ograniczaæ efektywnoœæ przydatnej w innych okolicznoœciach strategii polegaj¹cej na wykorzystaniu doœwiadczeñ wielu u¿ytkowników w celu okreœlenia najbardziej trafnych wyników przedstawionych podczas
konkretnej sesji wyszukiwawczej.
W trakcie procesu badawczego opartego na
wspó³pracy, co jest codzienn¹ praktyk¹ wspó³czesnej
nauki, uczeni dziel¹ siê nie tylko swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, ale tak¿e zasobami wyszukanej informacji. Dzieje siê tak g³ównie w trakcie realizacji procesów komunikacji naukowej, w szczególnoœci tej formalnej, a wiêc podczas wspólnego pisania artyku³ów
naukowych. Wed³ug badañ Catherine Marshall uczeni w takim przypadku wymieniaj¹ siê wykazami publikacji, co pozwala na rozpowszechnienie i poznanie
posiadanych przez zespó³ informacji zaraz na pocz¹tku wspó³pracy. Osoby rozpoczynaj¹ce wspó³pracê
w póŸniejszym okresie równie¿ wnosz¹ udzia³y w postaci danych bibliograficznych, co traktowane jest jako
ich intelektualny „posag”, sposób na wzbogacenie
wspó³pracuj¹cej grupy [5].
Potrzeby wspólnej pracy badawczej i w trakcie
przygotowania publikacji mog¹ byæ lepiej zaspakajane
dziêki uzupe³nieniu wyszukiwania skorelowanego
wyszukiwaniem wspólnym (collaborative serach), czyli wyszukiwaniem, w którym niewielka grupa osób
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dzieli miêdzy sob¹ wspólne potrzeby informacyjne
oraz aktywnie i synchronicznie wspó³pracuje w celu
ich zaspokojenia. Wyszukiwanie wspólne mo¿e byæ
przedstawione w dwóch wymiarach – stopnia synchronicznoœci i poziomu wspó³pracy (jawna i ukryta).
Wspó³praca asynchroniczna oznacza, ¿e u¿ytkownicy
nie pracuj¹ nad tym samym problemem jednoczeœnie;
wspó³praca niejawna wystêpuje, gdy system wykorzystuje informacje pochodz¹ce z wczeœniejszych poszukiwañ w celu ich zastosowania w nowych wyszukiwaniach, jednak nie zapewnia jednolitoœci celów wyszukiwania; cele te s¹ podobne, lecz niezale¿ne. Przyk³adami takiej wspó³pracy jest wyszukiwanie przy pomocy narzêdzi Web 2.0 i wykorzystanie inteligencji
zbiorowej (rys. 1., prawa dolna æwiartka).

Synchroniczne

Wspólne wyszukiwanie
informacji naukowej

Powiadamianie
w czasie rzeczywistym.
Sta³a, kontekstowa
aktualizacja treœci

Asynchroniczne

Grupowe przegl¹danie
asynchroniczne

Wspólne filtrowanie
Wyszukiwanie spo³eczne
Web 2.0
Inteligencja zbiorowa

Jawne

Niejawne

Rys. 1. Rodzaje wyszukiwania wspólnego5.
Celem systemu umo¿liwiaj¹cego tak¹ wspó³pracê
jest pomoc osobie aktualnie wyszukuj¹cej przy odszukaniu obiektów relewantnych, znalezionych ju¿
wczeœniej przez innych u¿ytkowników. W tym celu
mo¿na stosowaæ ró¿ne techniki, na przyk³ad tworzenie odpowiednich, niejawnych grup u¿ytkowników
(agregacja u¿ytkowników), okreœlanie tych dzia³añ poprzednich u¿ytkowników, które s¹ odpowiednie dla
realizacji potrzeb informacyjnych osoby aktualnie wyszukuj¹cej itp. Ze wzglêdu na to, ¿e osoby po³¹czone
w grupy nie tylko nie znaj¹ swoich potrzeb informacyjnych, ale nawet nie wiedz¹ o swoim istnieniu, w³aœciwie nie mo¿na tu mówiæ o wspó³pracy w pe³nym s³owa
tego znaczeniu. Jest to raczej niezale¿na dzia³alnoœæ
wielu osób koordynowana przez wyszukiwarki, które
wykorzystuj¹ historie wyszukiwañ jako Ÿród³o infor3

http://delicious.com/
http://digg.com/
5
Wg J. Pickens, G. Golovchinsky, M. Morris: 1st International Workshop on
Collaborative Information Retrieval. http://www.fxpal.com/publications/FXPAL-PR-08-453.pdf
4
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macji, s³u¿¹ce do oceny relewancji obiektu w stosunku do danego zapytania.
Przeciwieñstwem takiej wspó³pracy jest wyszukiwanie przedstawione w lewej górnej æwiartce rys. 1.,
czyli wyszukiwanie synchroniczne i jawne. Odbywa
siê ono wówczas, gdy niewielkie grupy ludzi pracuj¹
dla rozwi¹zywania wspólnych problemów w tym samym czasie. Znika tu problem odgadywania zachowañ
informacyjnych u¿ytkowników, gdy¿ osoby wspó³pracuj¹ce s¹ znane, a ich wspó³praca jawna. W zwi¹zku
z tym nacisk przenosi siê z udzielania pomocy w powtórnym odszukaniu tego, co ju¿ wczeœniej by³o wyszukane przez kogoœ innego w kierunku pomocy
udzielanej cz³onkowi zespo³u w odszukaniu informacji, której nie wyszuka³ wczeœniej ¿aden z innych
cz³onków tego zespo³u, ale która jest relewantna dla
ogólnych potrzeb informacyjnych zespo³u. Wyszukiwanie to mo¿e odbywaæ siê we wspó³pracy pomiêdzy
oddalonymi od siebie u¿ytkownikami, z których ka¿dy
dysponuje w³asnym komputerem lub pomiêdzy osobami znajduj¹cymi siê w tym samym miejscu i wspó³u¿ytkuj¹cymi sprzêt komputerowy. Wymiar przestrzenny jest wiêc kolejnym czynnikiem pozwalaj¹cym
na kategoryzacjê i w³aœciwe projektowanie systemów
dla wyszukiwania wspólnego. Wyszukiwanie tego typu
warto wyró¿niæ od innych równie¿ ze wzglêdu na jego
interesuj¹ce cechy charakterystyczne: znaczny nacisk
k³adzie siê tam na interakcje, gdy¿ system nie tylko
musi komunikowaæ u¿ytkownikowi wyniki wyszukiwania, ale tak¿e pozwalaæ na uzgodnienia pewnych
form komunikacji i wymiany danych pomiêdzy wieloma swoimi u¿ytkownikami. Wymaga to tworzenia nowego typu algorytmów, które pozwalaj¹ na wykorzystanie danych wejœciowych pochodz¹cych od wielu
u¿ytkowników do tworzenia wspólnych wyników wyszukiwania, a tak¿e nowych miar oceny procesu wyszukiwania, uwzglêdniaj¹cych jego zagregowan¹ i interaktywn¹ naturê. Nowe zadania stawiane s¹ tak¿e
przed projektantami systemów, miêdzy innymi w zakresie interfejsów, przy pomocy których odbywa siê interakcja pomiêdzy wyszukuj¹cymi u¿ytkownikami.
Role wyszukuj¹cych
Jednym z podstawowych problemów dotycz¹cych
ma³ych zespo³ów badawczych jest poziom umiejêtnoœci i doœwiadczenia ich cz³onków w zakresie wyszukiwania informacji. Przyk³adem tego typu zespo³ów
badawczych mog¹ byæ tak zwane kolaboratoria, które
skupiaj¹ ró¿nego rodzaju specjalistów, pracuj¹cych
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nad wspólnymi zagadnieniami i wspó³u¿ytkuj¹cych
specjalistyczn¹, czêsto unikaln¹ aparaturê naukow¹
[6]. W sk³ad kolaboratorium mo¿e wchodziæ tak¿e
specjalista w zakresie informacji naukowej, który obs³uguje zespó³ w zakresie jego potrzeb informacyjnych. Umiejêtnoœci i doœwiadczenie cz³onków kolaboratorium w zakresie wyszukiwania informacji wyznaczaj¹ ich role w tym procesie. W niektórych przypadkach ka¿dy cz³onek zespo³u mo¿e pe³niæ podobne
funkcje, w innych natomiast role mog¹ byæ zró¿nicowane.
Istnieje wiele obszarów, w których odbywaæ siê
mo¿e wspólne wyszukiwanie, podczas którego wspó³pracuj¹cy cz³onkowie zespo³u odgrywaj¹ ró¿ne role.
Role te, a wraz z nimi poszczególne dzia³ania i czynnoœci mog¹ byæ rozdzielane w zespole w niemal dowolny sposób; najwa¿niejsze, aby dzia³ania ka¿dego
cz³onka zespo³u mog³y wp³ywaæ na zachowania wszystkich innych cz³onków. Mo¿na na przyk³ad wskazaæ
dwa najbardziej oczywiste przyk³ady wspó³pracy:
— Wspó³praca pomiêdzy ekspertami w zakresie ró¿nych dyscyplin: dwóch uczonych z ró¿nych dyscyplin wspó³pracuje ze sob¹ w celu rozwi¹zania z³o¿onego problemu z pogranicza ich zainteresowañ
badawczych, wymagaj¹cego pos³ugiwania siê specjalistyczn¹ informacj¹ z obu tych dyscyplin. Ich
poziom kompetencji informacyjnych mo¿na uznaæ
za w przybli¿eniu podobny. Ka¿dy z nich tworzy
terminy wyszukiwawcze pos³uguj¹c siê terminologi¹ i wiedz¹ z w³asnej dziedziny, które integrowane
s¹ przez system w jedno wspólne zapytanie. Wyniki s¹ przedstawiane ka¿demu z u¿ytkowników
w sposób spersonalizowany, uzale¿niony od dziedziny jego zainteresowañ.
— Wspó³praca pomiêdzy specjalist¹ z danej dziedziny a specjalist¹ w zakresie wyszukiwania informacji: w tej sytuacji wspó³praca odbywa siê pomiêdzy
pracownikiem nauki a specjalist¹ w zakresie informacji naukowej. Ten ostatni tak¿e jest cz³onkiem
zespo³u badawczego (kolaboratorium) i pracuje na
rzecz obs³ugi informacyjnej pozosta³ych cz³onków
(uczonych). Wspó³pracuje on bezpoœrednio z systemem, dokonuj¹c selekcji zasobów, formu³uj¹c
zapytania i dokonuj¹c wstêpnej oceny wyników
wyszukiwania. Bo¿ena Jaskowska zauwa¿a, ¿e byæ
mo¿e ¿ywy specjalista z zakresu informacji naukowej zastêpowany bêdzie wirtualnym doradc¹ czy
konsultantem [4]. Specjalista z danej dziedziny
proponuje terminy wyszukiwawcze i okreœla relewancjê przedstawionych wyników. Jako wspólnie
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realizowane zadania wymieniæ mo¿na: ustalanie
strategii wyszukiwawczej i wype³nianie formularzy,
tzw. cobrowsing (collaborative browning), wysy³anie i wyœwietlanie na ekranie u¿ytkownika stron
Web itp. Zauwa¿my, ¿e tego typu us³ugi œwiadczone s¹ przez bibliotekarzy od czasu pojawienia siê
odpowiednich mo¿liwoœci technicznych (asynchroniczne od lat 80, synchroniczne od koñca lat 90.)
[2], wiêc nie stanowi¹ dla nich sytuacji zupe³nie
nowej. Nowum jest znacznie wiêksza integracja
bibliotekarza z cz³onkami zespo³u badawczego.
Systemy wyszukiwania wspólnego
System umo¿liwiaj¹cy tego typu synchroniczne,
wspólne wyszukiwanie musi realizowaæ pewne specyficzne funkcje. Musi on gromadziæ dane pochodz¹ce od
co najmniej dwóch lub wiêcej osób oraz wykorzystywaæ
je do tworzenia zapytañ na podstawie syntezy tych danych i przekazywaæ je wraz z innymi ewentualnymi
wskazówkami funkcjonalnymi do wyszukiwarki, a tak¿e
przekazywaæ wyniki wyszukiwania do uczestników wyszukiwania wspólnego z uwzglêdnieniem pe³nionych
przez nich ról. Interfejsy takiego systemu musz¹ zapewniaæ mo¿liwoœæ niejawnego uwzglêdniania dzia³añ innych uczestników procesu wyszukiwania, jednoczeœnie
pozwalaj¹c na jawn¹ wspó³pracê cz³onków zespo³u. Odpowiednie oprogramowanie na poziomie middleware
musi koordynowaæ ich poczynania i wspomagaæ intensywn¹ wymianê informacji.
Architektura systemu powinna umo¿liwiaæ niewielkim grupom u¿ytkowników informacji o sprecyzowanych zainteresowaniach zgrane i koordynowane
wyszukiwanie informacji. System zapewnia sprzê¿enie zwrotne nie tylko po uwzglêdnieniu zachowañ informacyjnych jednostek, ale tak¿e na podstawie bie¿¹cych zachowañ informacyjnych ca³ego zespo³u.
Miejsce systemu wspomagaj¹cego wyszukiwanie
wspólne mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co [8]:
— System powinien zapewniæ ³atw¹ komunikacjê
wszystkich uczestników wyszukiwania miêdzy
sob¹;
— Ka¿dy uczestnik powinien mieæ mo¿liwoœæ i byæ
zachêcany do aktywnego uczestnictwa we wspó³pracy;
— Dzia³ania uczestników, ich zapytania i odpowiedzi
musz¹ byæ koordynowane, w taki sposób, aby zapewniæ aktywn¹ i interaktywn¹ wspó³pracê;
— Uczestnicy powinni przyj¹æ pewne wspólne zasady,
u³atwiaj¹ce wspó³pracê. Je¿eli na przyk³ad nie ma
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zgody co do poziomu relewancji wyszukanego
obiektu informacyjnego, nale¿y doprowadziæ do
konsensusu na drodze negocjacji. System musi
wspomagaæ procesy dyskusji i negocjacji prowadzonych pomiêdzy uczestnikami;
— System powinien dostarczaæ mechanizmów umo¿liwiaj¹cych uczestnikom nie tylko ukazanie ró¿nic pomiêdzy nimi, ale tak¿e negocjowanie ról i odpowiedzialnoœci.
Realizowane s¹ obecnie ró¿ne eksperymentalne systemy realizuj¹ce opisane funkcje; przyk³adem mo¿e byæ
system Cerchiamo [1]. Sk³ada siê on z zestawu interfejsów pozwalaj¹cych na szybkie powtarzanie zapytañ
i przeszukiwanie zasobów. U¿ytkownicy wyszukuj¹
niezale¿nie a system koordynuje ocenê relewancji wyszukanych obiektów oraz proponuje terminy wyszuki-

Rys. 2. Stanowisko do wyszukiwania wspólnego
wawcze w oparciu o dzia³ania wszystkich wyszukuj¹cych. Ze wzglêdu na u¿yty sprzêt – wielu du¿ych
monitorów, miejsce s³u¿¹ce prowadzeniu wyszukiwañ
ma wygl¹d nieco kosmiczny (rys.2).
Model wyszukiwania wspólnego
Chirag Shah przedstawi³ czteropoziomowy model
wyszukiwania informacji, przy pomocy którego mo¿na
opisaæ wyszukiwanie wspólne [1]. Wyró¿nione zosta³y
nastêpuj¹ce poziomy (rys. 3):
— Poziom 1: Informacja – na tym poziomie znajduj¹
siê ró¿ne zasoby oferuj¹ce dostêp do obiektów
w ró¿nych formatach. Zasoby mog¹ byæ udostêpniane na stronach Web, blogach, czasopismach
elektronicznych, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych czy bazach danych. W zasobach znajduj¹ siê
zarówno obiekty tekstowe, jak i multimedialne.
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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY
— Poziom 2: Narzêdzia – tu znajduj¹ siê narzêdzia
i techniki stosowane przez u¿ytkownika dla uzyskania dostêpu do zasobów na poziomie 1. Mo¿na
wymieniæ takie narzêdzia, jak serwisy wyszukiwawcze (wyszukiwarki), sprzê¿enie zwrotne
zwi¹zane z ocen¹ relewancji, narzêdzia wspomagaj¹ce wybór terminów wyszukiwawczych (np. tezaurusy). U¿ytkownicy mog¹ prowadziæ wyszukiwania
pracuj¹c indywidualnie przy u¿yciu narzêdzi tradycyjnych lub nowych, umo¿liwiaj¹cych wspó³pracê. Poniewa¿ na tym poziomie odbywa siê mediacja
pomiêdzy u¿ytkownikiem a zasobami, tu znajduje
siê wiele ró¿nych interfejsów u¿ytkownika, pocz¹wszy od takich, które przedstawiaj¹ np. listy
rankingowe, a skoñczywszy na ró¿nych mechanizmach wizualizacji informacji. Mediacja mo¿e odbywaæ siê na poziomie interfejsu u¿ytkownika lub

siê te¿ inne elementy zwi¹zane z u¿ytkownikiem,
takie jak profile u¿ytkownika u³atwiaj¹ce póŸniejsze procesy personalizacji. Na rys. 2, dla jasnoœci opisu przedstawionych jest jedynie dwóch
u¿ytkowników, jednak model mo¿e dotyczyæ dowolnej liczby wspó³pracuj¹cych osób. Mog¹ oni
wyszukiwaæ i organizowaæ informacjê indywidualnie lub podj¹æ decyzjê wspó³pracy. W przypadku decyzji o wspó³pracy musz¹ mieæ mo¿liwoœæ
wzajemnego komunikowania.
— Poziom 4: Wyniki – na tym poziomie u¿ytkownicy
z poziomu 3 gromadz¹ informacjê relewantn¹ do
ich potrzeb. W najprostszym przypadku mog¹ to
byæ zbiory obiektów odszukanych przez u¿ytkowników w zasobach Web i uznanych przez nich za
relewantne. Mog¹ to te¿ byæ zak³adki, notatki i inne
rodzaje wyników, zawieraj¹cych tak¿e atrybuty, ta-

Rys. 3. Wyszukiwanie wspólne w czteropoziomowym modelu wyszukiwania informacji.
te¿ byæ uwzglêdniana w algorytmach wyszukiwawczych [3]. W przypadku wspó³pracy wielu u¿ytkowników interfejs mo¿e byæ wspólny lub ka¿dy
u¿ytkownik mo¿e pos³ugiwaæ siê w³asnym.
— Poziom 3: U¿ytkownicy – wykorzystuj¹ oni narzêdzia z poziomu 2 do uzyskania dostêpu do informacji znajduj¹cej siê na poziomie 1, w celu
gromadzenia wiedzy na poziomie 4. Pomiêdzy
poziomami 2 i 3 umieœciæ nale¿y zagadnienia
zwi¹zane z interfejsami cz³owiek–komputer,
w tym g³ównie zasady i mo¿liwoœci prezentacji
informacji i jej udostêpniania w sposób efektywny dla u¿ytkownika. Na tym poziomie znajduj¹
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kie jak tagi, metadane i komentarze. Ujmuj¹c rzecz
bardziej konceptualnie, na tym poziomie znajduj¹
siê zapisy stanowi¹ce podstawê wiedzy u¿ytkowników, uzyskanej w wyniku realizacji opisanego procesu wyszukiwania informacji. Personalizacja informacji, stanowi¹ca po³¹czenie poziomów 3 i 4,
dotyczy zagadnieñ organizacji informacji przez
u¿ytkownika.
Jak widaæ, wspó³praca w zakresie wspólnego wyszukiwania informacji mo¿e odbywaæ siê na ró¿nych poziomach:
— Podczas formu³owania zapytañ informacyjnych;
— W trakcie otrzymywania wyników wyszukiwania;
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Wspólne wyszukiwanie informacji naukowej
— Podczas organizacji i wykorzystywania wyników
wyszukiwania.
[3]
Zakoñczenie
Wydawa³oby siê, ¿e wspó³czesne wyszukiwanie informacji, odbywaj¹ce siê g³ównie za poœrednictwem
Internetu w Webie, jest procesem wybitnie indywidualnym. W taki te¿ sposób – jako dzia³ania indywidualnych u¿ytkowników pracuj¹cych samodzielnie, czêsto
przedstawiane s¹ w literaturze. Opisywani s¹ wyobcowani u¿ytkownicy, odseparowani od siebie geograficznie i pozbawieni mediacji specjalisty w zakresie wyszukiwania informacji, stosuj¹cy mo¿liwie proste interfejsy znane z Google. Jak siê okazuje, to wcale nie
musi byæ jedyny mo¿liwy obraz. Dziêki zastosowaniu
odpowiednich narzêdzi realizowane jest wspólne wyszukiwanie w rozproszonych zasobach œwiatowych.
Jest to o tyle istotne, ¿e dzia³alnoœæ badawcza, której
czêœci¹ jest wyszukiwanie informacji, zawsze by³a
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ [7]. Uczeni, skupieni w kolaboratoriach prowadz¹ obecnie badania, nie tylko
wspólnie wykorzystuj¹c czêsto bardzo rozproszon¹
i odleg³¹ geograficznie aparaturê badawcz¹, ale tak¿e
wspólnie wyszukuj¹c informacje w rozproszonym œrodowisku Webu, w sposób synchroniczny i intencjonalny.
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W pracy przedstawiono wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w marcu 2009
roku w sieci bibliotecznej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem
badañ by³o zebranie informacji na temat funkcjonowania katalogu w systemie ALEPH
oraz rozpoznanie potrzeb u¿ytkowników tak, aby jak najlepiej dostosowaæ do nich funkcjonowanie katalogu.
A survey of library network users at Warsaw University of Life Sciences. The article
presents the results of a survey carried out in March 2009 at the library network of the
Warsaw University of Life Sciences. Its aim was to gather information on the way the
directory functions in the ALEPH system and recognizing users’ needs so as to make
appropriate adjustments.
Wprowadzenie
Katalog biblioteczny stanowi niezbêdny warunek
dzia³alnoœci ka¿dej biblioteki. W dzisiejszych czasach
katalogi komputerowe bibliotek dostêpne przez Internet
praktycznie z dowolnego miejsca na œwiecie znane s¹
jako OPAC (Online Public Access Catalogue) [5]. Taka
forma udostêpniania informacji o zasobach biblioteki
pojawi³a siê na œwiecie w 1975 roku w bibliotece Uniwersytetu Stanu Ohio w Stanach Zjednoczonych [3].
Pierwsze katalogi online zapewnia³y dostêp do tych samych podstawowych informacji co katalogi kartkowe,
póŸniej mo¿na je by³o przeszukiwaæ wed³ug s³ów kluczowych czy indeksów i ca³y czas siê rozwijaj¹ i oferuj¹
coraz to nowe mo¿liwoœci [1]. Nowoczesne katalogi
komputerowe dostêpne dla czytelników w trybie online
lokalizuj¹ dokumenty w danej bibliotece, odpowiadaj¹
na pytanie czy dany dokument jest dostêpny, pozwalaj¹
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go zamówiæ, zarezerwowaæ gdy jest niedostêpny, wys³aæ
zamówienie do realizacji. Ze wzglêdu na ten szeroki
wachlarz mo¿liwoœci sukcesywnie wypieraj¹ one katalogi kartkowe [3]. Poza tym jest on wa¿nym czynnikiem
kszta³tuj¹cym wizerunek biblioteki, a tak¿e znacz¹co
u³atwia pracê w bibliotece [4, 6].
W Polsce gwa³towny rozwój procesów automatyzacji bibliotek nast¹pi³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Polska wraz z otwarciem na œwiat uzyska³a
dostêp do nowoczesnych technologii, rozwija³y siê
sieci ³¹czone stopniowo z globaln¹ sieci¹ Internet.
W roku 1992 pierwsze cztery biblioteki akademickie
w kraju: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Uniwersytetu Gdañskiego i Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaczê³y eksploatowaæ
system VTLS.
Biblioteka Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) ma bogate doœwiadczenia zwi¹zane
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Badanie u¿ytkowników katalogu komputerowego sieci bibliotecznej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z komputeryzacj¹ procesów bibliotecznych. Pierwszy
katalog komputerowy dostêpny dla czytelników pojawi³ siê w Bibliotece G³ównej SGGW w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych i dzia³a³ w systemie SOWA. Kolejnym wykorzystywanym systemem bibliotecznym by³
KRUK, który wdro¿ono w 1998 roku i dzia³a³ do
wrzeœnia 2006 roku. W roku 2006 wdro¿ono nowoczesny, odpowiadaj¹cy rosn¹cym potrzebom zintegrowany system biblioteczny ALEPH. System ten wyposa¿ony jest w OPAC dostêpny za pomoc¹ ka¿dej przegl¹darki internetowej. Jest on wygodny w u¿yciu i oferuj¹cy u¿ytkownikowi zaawansowane mo¿liwoœci
przeszukiwania [7].
System dzia³aj¹cy w bibliotece SGGW jest na tyle
praktyczny, ¿e sam podpowiada u¿ytkownikowi kolejne czynnoœci. Ponadto czytelnicy mog¹ zostaæ przeszkoleni przez pracowników biblioteki, a tak¿e, w razie trudnoœci skorzystaæ z pomocy zamieszczonej
w menu katalogu. Ponadto podzielenie bazy danych
na bazy logiczne umo¿liwia czytelnikom mo¿liwoœæ
wybrania szczególnego segmentu katalogu.
Cel i zakres badañ
Celem badañ by³o uzyskanie informacji na temat
funkcjonowania katalogu bibliotek SGGW w systemie
ALEPH, a tak¿e rozpoznanie potrzeb u¿ytkowników
tak, aby jak najlepiej dostosowaæ do nich funkcjonowanie katalogu.
Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety sk³adaj¹cej siê z 11 pytañ dotycz¹cych korzystania
z katalogu oraz metod jakimi u¿ytkownicy przeszukuj¹ katalog. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu STATISTICA 7.0
PL.
W badaniu przeprowadzonym w marcu 2009 r. na
terenie biblioteki g³ównej SGGW uczestniczy³o 210
respondentów. Byli to studenci (90,5%), doktoranci
(5,2%) i pracownicy Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Badani studenci byli g³ównie uczestnikami studiów I stopnia (71,6%), pozostali
to studenci studiów II stopnia (26,3%) oraz uczestnicy
jednolitych studiów magisterskich (2,1%). W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci studiowali oni w trybie dziennym
(77,4%). W badaniu wziê³y udzia³ g³ównie kobiety
(77,8%). Z uwagi na znaczny udzia³ w badaniu studentów najwiêcej ankietowanych by³o w wieku do 25
lat (84,8%), ponadto 13,3% badanych reprezentowa³o
przedzia³ wiekowy 26-35 lat, pozostali badani byli
w wieku 36-45 lat.
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Wyniki badañ
Respondenci zwykle korzystali z katalogu raz
w miesi¹cu (59,5%). Mimo dostêpnoœci katalogu Biblioteki przez Internet czêstotliwoœæ jego odwiedzin by³a œciœle zwi¹zana z trybem studiów. Wœród studentów
studiów dziennych 24,5% badanych korzysta³o co
najmniej raz w tygodniu natomiast studenci studiów
zaocznych w ogóle tak czêsto z katalogu nie korzystali.
Ponadto co czwarty student niestacjonarny deklarowa³ odwiedzanie katalogu raz na semestr.
Czynnikiem maj¹cym wp³yw na czêstotliwoœæ korzystania z katalogu mia³a tak¿e p³eæ badanych. Kobiety czêœciej deklarowa³y korzystanie z katalogu raz
w miesi¹cu (66,0%) podczas gdy mê¿czyŸni raczej
czynili to rzadziej (42,0% odpowiedzi raz w miesi¹cu,
19,3% – raz na semestr, 15,8% – rzadziej).
System stosowany w Bibliotece G³ównej SGGW
pozwala zamawiaæ ksi¹¿ki do wypo¿yczenia ze Studenckiej Wypo¿yczalni Podrêczników jedynie poprzez
katalog komputerowy. Z mo¿liwoœci takiej korzysta³o
ponad 90% badanych studentów, przy czym zdecydowany wp³yw na takie zachowanie mia³ tryb studiów.
Zdecydowanie czêœciej z tej us³ugi korzystali studenci
studiów dziennych (97,3%, podczas gdy studenci
ucz¹cy siê w trybie zaocznym jedynie w 78,8%). Pozwala to przypuszczaæ, ¿e studenci niestacjonarni raczej korzystali z udostêpniania prezencyjnego, a w
mniejszym stopniu wypo¿yczali podrêczniki na zewn¹trz.
Katalog komputerowy bibliotek SGGW oferuje
mo¿liwoœæ skorzystania z niego z dowolnego miejsca
na œwiecie. Respondenci jednak najczêœciej korzystali
z niego na terenie biblioteki (w sali katalogowej Biblioteki G³ównej – 67,1%, w wypo¿yczalni –50,5%, w Bibliotece Wydzia³owej – 11,4%; wykres 1). Niemniej
jednak czêsto respondenci deklarowali tak¿e wykorzystanie mo¿liwoœci wyszukiwania potrzebnych informacji z katalogu z miejsca zamieszkania (45,7%)
lub domu studenckiego (10,9%). Zgodnie z przewidywaniami osoby studiuj¹ce w trybie zaocznym czêœciej
deklarowa³y korzystanie z katalogu w miejscu zamieszkania (54,5%) natomiast zdecydowanie rzadziej
odwiedzaj¹c w tym celu Bibliotekê.
Po³owa respondentów zadeklarowa³a, ¿e w przypadku trudnoœci w poruszaniu siê po katalogu korzysta³a z pomocy. Najczêœciej, bo w 44,9% przypadków,
by³a to pomoc pracownika informacji katalogowej. Po
oko³o 25% badanych zadeklarowa³o korzystanie z pomocy innego pracownika biblioteki lub te¿ innej oso-
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miejsce korzystania z katalogu
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Wykres 1: Miejsce korzystania z Katalogu Komputerowego Bibliotek SGGW (w %)
by. Tylko 5,6% respondentów próbowa³o problem rozwi¹zaæ samodzielnie wybieraj¹c z menu katalogu
opcjê „pomoc”.
Katalog Bibliotek SGGW sk³ada siê z szeregu podkatalogów podzielonych wed³ug lokalizacji oraz typu
ksiêgozbioru. Taki podzia³ umo¿liwia przeszukiwanie

wanie ca³ego katalogu Centralnego Bibliotek SGGW
(tabela 1) oraz przeszukiwanie zasobów wypo¿yczalni
studenckiej.
Nieco rzadziej respondenci wybierali korzystanie
tylko z katalogu ksiêgozbioru dostêpnego w czytelni
Biblioteki G³ównej czyli w tak zwanym wolnym dostê-

Tabela 1: Czêstotliwoœæ korzystania z poszczególnych czêœci katalogu
Œrednia
czêstotliwoœæ

Odchylenie
standardowe

Udzia³ ocen
4 i 5 (w %)

Katalog Centralny Bibliotek SGGW

3,85

1,28

67,1

Wypo¿yczalnia Studencka Biblioteki G³ównej

3,82

1,31

71,4

Szybkie Wypo¿yczanie Biblioteki G³ównej

1,59

1,05

7,6

Czytelnia Biblioteki G³ównej (wolny dostêp)

3,02

1,32

45,7

Biblioteka Wydzia³u In¿ynierii i Kszta³towania Œrodowiska

1,25

0,81

6,7

Biblioteka Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej

1,10

0,49

2,4

Biblioteka Wydzia³u Nauk o ¯ywieniu Cz³owieka i Konsumpcji

1,55

1,18

13,3

Katalog prac dyplomowych i doktorskich

1,67

1,09

11,4

Katalog Wypo¿yczalni Beletrystycznej

1,12

0,58

3,8

Czasopisma

2,37

1,30

24,3

Ksi¹¿ki

2,64

1,48

37,6

Ksi¹¿ki zagraniczne

1,46

0,80

4,3

Normy

1,49

0,89

5,2

Czêœæ sk³adowa katalogu

Uwaga: czêstotliwoœæ podana w skali 5 punktowej, gdzie 1 oznacza³o nigdy nie korzystam, a 5 – zawsze kiedy korzystam z katalogu
ród³o: badanie w³asne

konkretnego „ksiêgozbioru” z jakiego czytelnik chce
skorzystaæ (np. interesuje go tylko wypo¿yczenie danej
pozycji lub te¿ chce skorzystaæ z literatury dostêpnej
w wybranej bibliotece wydzia³owej). Respondenci
zdecydowanie najczêœciej wybierali jednak przeszuki-
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pie. Respondenci deklarowali tak¿e wybieranie w zale¿noœci od potrzeb katalogu ksi¹¿ek b¹dŸ czasopism.
Zintegrowany system biblioteczny ALEPH posiada
dwie opcje wyszukiwawcze. Opcja „wyszukaj” pozwala na odnalezienie rekordów dotycz¹cych szukanego
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Badanie u¿ytkowników katalogu komputerowego sieci bibliotecznej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Wykres 2: Wykorzystanie poszczególnych opcji wyszukiwania prostego (w %)
ród³o: badanie w³asne
100,0
tytu³
90,0
autorzy / instytucje /
imprezy
has³o przedmiotowe

80,0
% odpowiedzi

70,0
60,0

dzia³ – wolny dostêp

50,0
40,0

nr Normy

30,0
sygnatura
20,0
wydawca

10,0
0,0

Wykres 3: Wykorzystanie poszczególnych opcji podczas korzystania z przeszukiwania poprzez indeksy (w %)
ród³o: badanie w³asne

zagadnienia i odnosi siê do wyszukiwania prostego.
Jêzykiem wyszukiwawczym mog¹ byæ s³owa zawarte
w ró¿nych polach wyszukiwawczych. System umo¿liwia u¿ycie operatorów logicznych, a tak¿e maskowanie czêœci wyrazów. Opcja „przegl¹daj” pozwala na
przegl¹danie indeksów u³o¿onych alfabetycznie. Form¹ domyœlnie ustawion¹ w systemie jest opcja „wyszukaj”.
Niemal wszyscy badani deklarowali korzystanie
z mo¿liwoœci wyszukiwania prostego. Najczêœciej
wybierano przy tym wyszukiwanie we „wszystkich
polach”, „s³owach w tytule” lub wed³ug autorów (wykres 2).
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Natomiast z mo¿liwoœci przeszukiwania indeksów
korzysta³o 92,9% badanych. Najczêœciej wykorzystywane by³y indeks tytu³owy i autorski, a tak¿e indeks
hase³ przedmiotowych. Pozosta³e indeksy by³y wykorzystywane w znacznie mniejszym stopniu lub w ogóle
(wykres 3).
Z innych dostêpnych sposobów wyszukiwania korzysta³o jedynie 17,1% respondentów. Badani deklarowali najczêœciej korzystanie z wyszukiwania w wielu
bazach oraz wyszukiwanie zaawansowane. System
ALEPH umo¿liwia równie¿ zawê¿anie wyników wyszukiwania. Jednak¿e z takiej opcji korzysta³o tylko
36,7% badanych.
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W katalogu dostêpne s¹ ró¿ne formaty wyœwietlania wybranych rekordów: standardowy, karta katalogowa, cytata, etykiety nazw, etykiety MARC, opis bibliograficzny. Zdecydowanej wiêkszoœci badanych
(91,9%) odpowiada³ format standardowy, ustawiony
w systemie jako domyœlny. Ankietowani wskazywali
równie¿ opis bibliograficzny (5,2%) i kartê katalogow¹
(2,9%) jako najczêœciej wybierany sposób wyœwietlania wyników wyszukiwania. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na wybór formy wyœwietlania by³a p³eæ respondentów. Oko³o 10% kobiety deklarowa³o wybór formatu innego ni¿ standardowy, podczas gdy mê¿czyŸni
deklarowali takie zachowanie zaledwie w 3,5%. Z badania wynika równie¿, ¿e formê opisu bibliograficznego lub karty katalogowej zdecydowanie czêœciej wybierali studenci bardziej doœwiadczeni, czyli uczestnicz¹cy w studiach magisterskich uzupe³niaj¹cych (odpowiednio 8 i 10 procent odpowiedzi). Natomiast tryb
studiów nie mia³ znaczenia przy wyborze sposobu
wyœwietlania opisu.
Podsumowanie
System biblioteczny ALEPH jest nowoczesny i daje
wiele mo¿liwoœci dla u¿ytkownika OPAC WWW. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazuj¹ na jedynie
czêœciowe wykorzystanie tych mo¿liwoœci. Czytelnicy
wykorzystywali jedynie najprostsze opcje wyszukiwawcze, rzadziej korzystali z mo¿liwoœci przegl¹dania
indeksów, ³¹czenia wyszukiwañ czy korzystania tylko
z niektórych baz logicznych.
Wyniki te znajduj¹ potwierdzenie w badaniach innych autorów, przeprowadzonych w bibliotece Politechniki Wroc³awskiej oraz Dolnoœl¹skiej Bibliotece
Pedagogicznej we Wroc³awiu, wed³ug których u¿ytkownicy niewystarczaj¹co wykorzystywali mo¿liwoœci
katalogu w systemie ALEPH [8; 9]. Niemniej jednak,
jak wynika z badañ Balcerak [2] system ten jest zdecydowanie ³atwiejszy w obs³udze od wczeœniej stosowanych systemów.
Przedstawione wyniki badañ pokazuj¹, ¿e prawdopodobnie nale¿a³oby podj¹æ próbê u³atwienia porozumiewania siê pomiêdzy katalogiem a u¿ytkownikiem.
Jednym ze sposobów mog³oby byæ szersze i bardziej
szczegó³owe szkolenie studentów i innych u¿ytkowników. Szeroki dostêp do katalogu komputerowego jest
ogromnym udogodnieniem dla czytelnika, ale pod
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warunkiem efektywnego i umiejêtnego wyszukiwania.
Szkolenia dla u¿ytkowników, aby przynios³y zamierzony efekt powinny obejmowaæ swoim zakresem miêdzy innymi szczegó³owe zapoznanie siê z katalogiem
i trwaæ znacznie d³u¿ej ni¿ dwie godziny jak to ma
miejsce obecnie. Szczególny nacisk nale¿a³oby po³o¿yæ
tak¿e na szkolenia indywidualne u¿ytkowników i podnoszenie ich œwiadomoœci z zakresu wyszukiwania
informacji.
Literatura cytowana
[1] Antelman K., Lynema E., Pace A.K. Toward a Twenty-First
Century Library Catalog „Information Technology and Libraries” 2006 vol. 25 issue 3 p. 128-139.
[2] Balcerak A. Zintegrowany system biblioteczny ALEPH w opinii
studentów Politechniki Szczeciñskiej „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2001 R42 nr 2/3 s. 26-31.
[3] Hawthorne D. History of electronic resources In: Yu, H., Brelvold, S. Electronic resource management in libraries: research
and practice [Dokument elektroniczny] New York 2008
p. 1-15.
[4] Jaskowska M.: Cechy kszta³tuj¹ce wizerunek bibliotek naukowych w Internecie „Przegl¹d Biblioteczny” 2007 R. 75 z. 1
s. 29-41.
[5] Kani-Zabihi E., Ghinea G., Chen S. User perceptions of online
public library catalogues „International Journal of Information
Management” 2008 vol 28 issue 6 p. 492-502.
[6] Kochan E. Badanie potrzeb u¿ytkowników i ocena jakoœci
us³ug w bibliotece akademickiej na przyk³adzie Biblioteki
G³ównej akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 „Praktyka
i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” T 13 nr 2
s. 31-36.
[7] OPAC WWW [Dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
http://www.aleph.pl [odczyt: 5.06.2009].
[8] Tobolska U., Sikorska M. Na jakie trudnoœci napotykaj¹ u¿ytkownicy korzystaj¹c z ró¿nych Ÿróde³ informacji dostêpnych
on-line? „Poradnik Bibliotekarza” 2007 nr 11 s. 10-19.
[9] Tomaszewska A., Wojtczak J. Badanie u¿ytkowników katalogu
komputerowego biblioteki Politechniki Wroc³awskiej „Przegl¹d
Biblioteczny” 2006 R. 74 z. 4 s. 475-492.

Dr in¿. Magdalena SETA – Oddzia³ Informacji Naukowej. Biblioteka
G³ówna. Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego. Adres: 02-787
Warszawa, ul. Nowoursynowska 161; Tel.: (22) 59-35-713; e-mail:
bg_oin@sggw.pl

PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ

2009 t. XVII nr 1-2
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Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w Bibliotece G³ównej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którego celem jest ocena stopnia wykorzystania baz danych przez u¿ytkowników, a tak¿e ocena poziomu wiedzy u¿ytkowników o udostêpnianych specjalistycznych Ÿród³ach informacji.
Knowledge of electronic sources of information, and efficiency using them based
on survey research. The paper presents the results of a study carried out in the library of
the University of Science and Technology in Cracow, whose purpose was to evaluate the
extent to which databases are used by the library users as well as the assessment of the
users’ knowledge about the accessible specialized information sources.
WSTÊP
Intensywny rozwój technologii informacyjnych stawia przed bibliotekami nowe wyzwanie, jakim jest szybkie informowanie o publikacjach dotycz¹cych odkryæ,
wynalazków i wyników badañ oraz ich wykorzystania.
Z tego wzglêdu, oprócz gromadzenia dokumentów
w formie drukowanej, biblioteki naukowe k³ad¹ coraz
wiêkszy nacisk na zapewnienie swoim u¿ytkownikom
dostêpu do elektronicznych Ÿróde³ informacji – baz danych, e-ksi¹¿ek oraz kolekcji pe³notekstowych czasopism elektronicznych o zasiêgu miêdzynarodowym. Ich
zalet¹ jest m.in. krótszy ni¿ w przypadku publikacji drukowanych cykl wydawniczy oraz mo¿liwoœæ zdalnego
dostêpu do Ÿród³a, a tak¿e znacznie szerszy i bardziej
przyjazny dla u¿ytkownika warsztat informacyjny. To powoduje, ¿e s¹ one czêœciej wykorzystywane przez pracowników naukowych i studentów.
Z obserwacji u¿ytkowników biblioteki wynika, ¿e
nie pe³ni ju¿ ona roli g³ównego dostawcy informacji,
bo oto pojawi³o siê nowe, atrakcyjne medium – Internet, który sprawi³, ¿e informacyjnie ubogi œwiat sta³ siê
bogaty. Wydaje siê, ¿e specjalistyczna wiedza nie jest
potrzebna, aby prowadziæ poszukiwania w Internecie,
co stanowi o jego przewadze nad innymi Ÿród³ami informacji. W œwiadomoœci wielu ludzi – szczególnie
m³odych (studentów) utrwali³ siê pogl¹d, ¿e informa-
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cja, której nie mo¿na znaleŸæ w sieci, nie istnieje
w ogóle; dlatego wiêkszoœæ u¿ytkowników swoje poszukiwania rozpoczyna (a czêsto i koñczy) od u¿ycia
popularnych i darmowych wyszukiwarek internetowych. Okazuje siê jednak, ¿e nadmiar informacji i
brak odpowiednich narzêdzi selekcji jest czêsto wiêkszym utrudnieniem ni¿ jej niedobór, gdy¿ nie zawsze
liczba odpowiadaj¹cych zapytaniu wyników przek³ada
siê na jakoœæ informacji. Wiele danych umieszczonych
na stronach internetowych to nic innego jak tzw. szum
informacyjny, czyli informacje niedok³adne, nieaktualne, niewiarygodne, a przez to nieprzydatne. Zwraca
na to uwagê H. Hollender: „…tekst pobrany z Internetu mo¿e byæ zniekszta³cony lub nie wskazywaæ Ÿród³a,
a zatem nie nadawaæ siê do zacytowania. Mo¿e te¿
przynosiæ kontekst zupe³nie nieodpowiedni do celu,
dla jakiego przeprowadziliœmy wyszukiwanie. Certyfikatem jakoœci jest dopiero zlokalizowanie tekstu w obrêbie serwisu, do jakiego mamy zaufanie.” [1]
W tej sytuacji du¿¹ rolê do odegrania maj¹ biblioteki naukowe, w tym uczelniane, które organizuj¹c
dostêp do komercyjnych specjalistycznych serwisów
informacyjnych (baz bibliograficzno-abstraktowych,
e-ksi¹¿ek i kolekcji elektronicznych czasopism pe³notekstowych) u³atwiaj¹ wyselekcjonowanie wartoœciowej informacji bibliograficznej i dotarcie do poszukiwanych tekstów naukowych.
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Nowe technologie cyfrowe umo¿liwiaj¹ szybkie
przeszukiwanie baz danych, dziêki czemu odnalezienie poszukiwanych informacji staje siê coraz prostsze.
Jednak mo¿liwoœæ dostêpu do specjalistycznych Ÿróde³ informacji to nie wszystko. Aby efektywnie wykorzystywaæ dostêpne zasoby, trzeba wiedzieæ, gdzie
i w jaki sposób prowadziæ poszukiwania.
Najczêœciej jednak dotarcie do najlepszych (w znaczeniu najbardziej wiarygodnych, poprawnych pod
wzglêdem merytorycznym) danych obwarowane jest
ró¿nymi ograniczeniami (p³atny dostêp, koniecznoœæ
rejestracji itp.). Czêsty brak sukcesu w poszukiwaniu
w³aœciwych danych le¿y tak¿e po stronie ich u¿ytkowników. Nieprecyzyjne zapytania informacyjne, niezbyt
dog³êbne poznanie poszukiwanego zagadnienia prowadzi do otrzymywania wielkiej liczby odpowiedzi
niezgodnych z oczekiwaniami.
ZASOBY ELEKTRONICZNE
BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ AGH
Biblioteka G³ówna Akademii Górniczo-Hutniczej
(AGH) jest najwiêksz¹ bibliotek¹ techniczn¹ w Krakowie i jedn¹ z najwiêkszych w Polsce. Jej zadaniem jest
wspieranie edukacji i badañ naukowych realizowanych w uczelni oraz zapewnienie u¿ytkownikom dostêpu do informacji o krajowych i œwiatowych osi¹gniêciach naukowych.
Biblioteka zorientowana jest g³ównie na obs³ugê
studentów i pracowników w³asnej uczelni, chocia¿
otwarta jest równie¿ na potrzeby innych u¿ytkowników zainteresowanych zagadnieniami technicznymi.
Nowa forma us³ug, jak¹ jest udostêpnianie dokumentów elektronicznych, pojawi³a siê w latach 90. Pocz¹tkowo by³y to komercyjne komputerowe bibliograficzne bazy danych udostêpniane na CD ROM-ach,
potem zaczêto tworzyæ, w oparciu o posiadane zasoby,
równie¿ w³asne bazy danych, nastêpnie pojawi³y siê
bazy online. Aktualnie biblioteka oferuje dostêp do
ponad 30 baz danych (bibliograficzno-abstraktowych
i faktograficznych) oraz kilku kolekcji pe³notekstowych czasopism elektronicznych.
Bazy w zdecydowanej wiêkszoœci udostêpniane s¹
z serwerów wydawców w sieci uczelnianej. Bazy, maj¹ce licencjê jednostanowiskow¹ udostêpniane s¹
w Oddziale Informacji Naukowej (4 bazy) i w Oddziale
Zbiorów Specjalnych (6 baz). Od 2007 roku umo¿liwia siê pracownikom i doktorantom AGH korzystanie
z kolekcji pe³notekstowych czasopism elektronicznych z komputerów zlokalizowanych poza sieci¹
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uczelnian¹ (np. z komputerów domowych) za poœrednictwem narzêdzia HAN (Hidden Automatic Navigator). Informacje o posiadanych zasobach elektronicznych znajduj¹ siê na stronie internetowej biblioteki.
Bazy prezentowane s¹ w uk³adzie alfabetycznym i
dziedzinowym. Ponadto na stronie domowej umieszczane s¹ informacje o aktualnie oferowanych dostêpach testowych. Informacje te publikuje siê równie¿
w Newsletterze dla pracowników oraz na stronie AGH
(zak³adka Aktualnoœci). W przypadku du¿ego zainteresowania i pozytywnej oceny danej bazy lub kolekcji
czasopism przez pracowników, w miarê œrodków finansowych, którymi dysponuje biblioteka, realizowane s¹ zakupy.
W celu zapoznania studentów, a tak¿e doktorantów, ze specjalistycznymi Ÿród³ami informacji, a tak¿e
wyrobienia nawyku korzystania z nich, pracownicy
biblioteki prowadz¹ szkolenia pod nazw¹ Metodyka
poszukiwañ bibliograficznych. Zajêcia organizowane
s¹ dla grup studentów III, IV lub V roku z wydzia³ów,
które zg³osi³y zapotrzebowanie na takie szkolenia1.
METODYKA BADAÑ
Celem oceny stopnia wykorzystania i wiedzy
o elektronicznych Ÿród³ach informacji oraz poznania
potrzeb u¿ytkowników w tym zakresie przeprowadzono w Bibliotece G³ównej AGH w okresie od 1 do 31
marca 2009 roku badanie z wykorzystaniem techniki
ankiety. Badania ankietowe poprzedzono d³ugotrwa³¹
obserwacj¹ u¿ytkowników baz danych w bibliotece
oraz studentów z grup odbywaj¹cych szkolenie w bibliotece. Badania ankietowe mia³y na celu potwierdzenie (lub nie) wysnutych podczas obserwacji wniosków: wiedza o bazach danych jest niewystarczaj¹ca
i zale¿y w du¿ej mierze od czêstotliwoœci kontaktów
z us³ugami biblioteki; poprzez badania chciano ustaliæ
zasiêg informacji o bazach udostêpnianych w sieci
uczelnianej, ich przydatnoœæ w badaniach naukowych
i dydaktyce, a tak¿e najczêstsze problemy, z którymi
spotykaj¹ siê u¿ytkownicy.
Przygotowano dwa rodzaje kwestionariuszy – dla
pracowników i dla studentów. Kwestionariusz ankiety
dla studentów poszerzony zosta³ o pytania dotycz¹ce
przydatnoœci wy¿ej wspomnianego szkolenia z zakre-

1

Aby zainteresowaæ potencjalnych u¿ytkowników t¹ form¹ kszta³cenia
corocznie kieruje siê do Dziekanów poszczególnych wydzia³ów oferty przeprowadzenia takich szkoleñ
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su metodyki poszukiwañ bibliograficznych. Ankieta
sk³ada³a siê z zestawu pytañ pó³otwartych z mo¿liwoœci¹ wskazania kilku odpowiedzi oraz uzupe³nienia
o wypowiedzi w³asne, a tak¿e pytañ otwartych, w których badani mogli przedstawiæ w³asne uwagi i propozycje. Druga czêœæ ankiety, tzw. metryczka, pozwala³a
ustaliæ, kim s¹ u¿ytkownicy biblioteki korzystaj¹cy
z elektronicznych Ÿróde³ informacji.
Kwestionariusze ankiety umieszczono na stronach
g³ównych biblioteki i katalogu online AGH. Niektóre
wydzia³y2 zgodzi³y siê na podanie informacji o ankiecie na swoich stronach internetowych, natomiast Wydzia³ Matematyki Stosowanej zaproponowa³ rozes³anie takiej informacji na skrzynki pocztowe swoich pracowników. Informacjê o ankiecie umieszczono równie¿ w Newsletterze dla pracowników oraz na stronie
internetowej AGH (zak³adka Aktualnoœci).
Z uwagi na niewielk¹ liczbê (319) respondentów
nie mo¿na uznaæ badañ za reprezentatywne. Daj¹ one
jednak podstawê do wyci¹gniêcia wniosków i wprowadzenia zmian w dzia³alnoœci Biblioteki G³ównej.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Ankiety pracowników
Ankietê wype³ni³o 121 pracowników (w tym 37
kobiet, co stanowi 30,57%, 82 mê¿czyzn – 67,76 %,
dwóch, tj. 1,7% badanych nie poda³o p³ci).
Liczbê respondentów z poszczególnych wydzia³ów
przedstawia tabela 1.
Tab. 1. Liczba ankietowanych pracowników z podzia³em na wydzia³y
Nazwa wydzia³u3

Liczba wype³nianych ankiet

WIMiC

16

13,22%

WMS

16

13,22%

WEAIiE

15

12,40%

WIMiIP

11

9,09%

WGGiOŒ

11

9,09%

WFiIS

10

8,26%

WGiG

8

6,60%

WIMiR

7

5,80%

WZ

4

3,30%

WH

3

2,49%

WMN

3

2,49%

WGGiIŒ

3

2,49%

WWNiG

2

1,65%

WEiP

2

1,65%

WO

1

0,83%

Pion Kanclerza

1

0,83%

Bez nazwy wydzia³u

5

4,13%

Pracownicy innych uczelni

3

2,47%

RAZEM

121

100%

Ankietê wype³ni³o: 96 nauczycieli akademickich
(co stanowi 79,33% respondentów), 14 doktorantów
AGH (11,57%), 7 innych pracowników AGH (5,78%),
3 pracowników innych instytucji (2,47%). Jedna osoba (0,8%) nie okreœli³a kategorii u¿ytkownika. Najwiêcej ankiet wype³ni³a grupa respondentów w przedziale
wiekowym 31-45 lat (58 osób – 47,9%), nastêpnie
46-65 lat (31 osób – 25,6%). Ankietê wype³ni³o 28
pracowników do lat 30 (23,1% badanych), a grupê
osób powy¿ej 65 roku reprezentowa³y 4 osoby (3%).
Ankieta dla pracowników zawiera³a 11 pytañ.
Wnioski, jakie mo¿na wysnuæ z ich analizy s¹ nastêpuj¹ce:
— wiêkszoœæ ankietowanych u¿ytkowników (57,8%)
stwierdzi³o, ¿e zna oferowane przez Bibliotekê
G³ówn¹ Ÿród³a informacji w stopniu wystarczaj¹cym, 23% respondentów – bardzo dobrze, 16,5%
ankietowanych wskaza³o odpowiedŸ – niewystarczaj¹co, a 2,7% stwierdzi³o, ¿e nie zna oferowanych
Ÿróde³;
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Wykres 1. Ocena przez ankietowanych pracowników
stopnia znajomoœci elektronicznych Ÿróde³ informacji
* wartoœci w procentach
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— u¿ytkownicy czerpi¹ informacje o elektronicznych
zasobach ze strony internetowej Biblioteki G³ównej
(82,64% odpowiedzi), ale równie¿ od znajomych
(20,66 %), z kontaktów s³u¿bowych (32,23%), od
pracownika biblioteki (13,22%), ze strony internetowej biblioteki wydzia³owej (2,48%). Na inne sposoby pozyskiwania informacji o Ÿród³ach (Internet,
e-mail z Biblioteki G³ównej, Biuletyn Informacyjny
Pracowników) wskaza³o 9,91% respondentów*;
— wykorzystanie konkretnej bazy danych lub kolekcji
czasopism elektronicznych uzale¿nione jest zarówno od zainteresowañ zawodowych (68,59% odpowiedzi) jak i ³atwego dostêpu (68,59%). Dla du¿ej
grupy respondentów (60,33%) niemal równie istotny jest dostêp do pe³nych tekstów, nawet za cenê
braku kompletnoœci informacji. Dla wielu ankietowanych (39,66%) g³ównym wyznacznikiem doboru
Ÿród³a jest wysoka jakoœæ i wiarygodnoœæ informacji, ale te¿ bie¿¹ca aktualizacja (33,05%) oraz przyjazny interfejs (32,23%)*;
— ponad 41% ankietowanych pracowników korzysta
ze Ÿróde³ elektronicznych czêœciej ni¿ raz w tygodniu, ponad 45% – œrednio raz w tygodniu, 7,4 %
badanych – rzadziej ni¿ raz w tygodniu, 3% – sporadycznie. S¹ jednak i tacy, którzy nie korzystaj¹
z elektronicznych Ÿróde³ informacji. Tak¹ odpowiedŸ wskaza³o 2,6% badanych;
— z analizy ankiety wynika, ¿e ponad 88% respondentów jest zadowolonych z rezultatów poszukiwañ, 9,92% ankietowanych uwa¿a, ¿e rzadko
spe³niaj¹ one ich oczekiwania, natomiast 1,65%
stwierdzi³o, ¿e rezultaty nie spe³niaj¹ ich oczekiwañ;
— wed³ug 48,76% badanych pracowników g³ówn¹
przeszkod¹ we w³aœciwym wykorzystaniu elektronicznych Ÿróde³ informacji jest brak dostêpu do
pe³nych tekstów publikacji, 24,79% respondentów
uwa¿a, ¿e zbyt du¿a liczba otrzymanych relewantnych odpowiedzi na zapytanie informacyjne powoduje, ¿e przegl¹danie wszystkich zajmuje du¿o czasu, 11,57% badanych stwierdzi³o, ¿e czêsto nie
udaje im siê znaleŸæ interesuj¹cych publikacji,
7,43% uwa¿a, ¿e Biblioteka nie oferuje elektronicznych zasobów z interesuj¹cej dziedziny, tyle samo
respondentów wskaza³o inne czynniki (m.in. zbyt

* w przypadku pytañ, w których istnieje mo¿liwoœæ wyboru wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi, suma odpowiedzi jest wiêksza od liczby wype³nionych ankiet, a suma wartoœci procentowych jest wy¿sza ni¿ 100.
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Wykres 2, Poziom satysfakcji pracowników
z wyników wyszukiwania
* wartoœci w procentach

du¿e rozproszenie informacji w ró¿nych Ÿród³ach,
brak odpowiednich informacji o tych zasobach);
— w zdecydowanej wiêkszoœci (76,65%) pracownicy
korzystaj¹ z dostêpu do Ÿróde³ z komputerów
w sieci uczelnianej, ponad 20% prowadzi poszukiwania spoza sieci¹ uczelnian¹.
Pracownicy zwrócili uwagê na brak dostêpu do elektronicznych publikacji pe³notekstowych sprzed 1990
roku oraz zaproponowali poszerzenie oferty elektronicznej o nowe Ÿród³a: bazê Scopus oraz e-ksi¹¿ki.
Ankiety studentów
Ankietê wype³ni³o 198 studentów (w tym 74 kobiety, co stanowi 37,37 % respondentów i 117 mê¿czyzn – 59,09 %, 7 osób – 3,54% nie udzieli³o odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce p³ci).
Liczbê respondentów z poszczególnych wydzia³ów
przedstawia poni¿sza tabela:
Tab. 2. Liczba ankietowanych studentów z podzia³em na wydzia³y
Nazwa wydzia³u

Liczba wype³nionych ankiet

WIMiR

39

19,70%

WEAIiE

22

11,11 %

WGGiOŒ

18

9,09%

WIMiC

17

8,58%

WEiP

13

6,56%

WZ

13

6,56%

WMN

11

5,56%

WH

10

5,05%

WGiG

7

3,54%

WGGiIŒ

6

3,03%

WIMiIP

4

2,02%
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WMS

4

2,02%

WWNiG

4

2,02%

WFiIS

3

1,52%

MSE

2

1,01%

WO

2

1,01%

25

MSIB

1

0,50%

20

Bez nazwy wydzia³u

11

5,56%

15

Studenci innych uczelni

11

5,56%

10

RAZEM

198

100%

5

40
35
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W ankiecie wziêli udzia³ przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych AGH (165 osób – 83,33%).
Pozostali respondenci to studenci studiów niestacjonarnych AGH (17 osób – 8,58%), s³uchacze studiów
podyplomowych AGH (3 osoby – 1,52%) oraz studenci
innych uczelni (8 osób – 4,04%). W piêciu przypadkach (2,53 %) nie zaznaczono odpowiedzi dotycz¹cej
rodzaju studiów. Najwiêcej ankiet wype³nili studenci
pi¹tego (47 ankiet – 24%), oraz czwartego roku studiów (44 ankiety – 22%), co zapewne wynika z wiêkszego zainteresowania samodzielnym poszukiwaniem
informacji bibliograficznych i faktograficznych wœród
studentów pisz¹cych prace magisterskie.
Kwestionariusz ankiety dla studentów zawiera³ 16
pytañ. Z analizy odpowiedzi studentów mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
— wiêkszoœæ ankietowanych (56,06 %) uwa¿a, ¿e nie
zna elektronicznych Ÿróde³ informacji oferowanych
przez bibliotekê w stopniu wystarczaj¹cym lub
wcale (spoœród osób, które wype³ni³y ankietê
7,07% respondentów stwierdzi³o, ¿e zna je bardzo
dobrze, 36,87% wystarczaj¹co, 39,9% – niewystarczaj¹co, 16,16% – nie zna);
— studenci najczêœciej czerpi¹ informacje o zasobach
elektronicznych ze strony internetowej Biblioteki
G³ównej (54,04% odpowiedzi), od znajomych
(41,41%), od wyk³adowcy (25,25%). Wskazano
równie¿ inne Ÿród³a: od pracownika biblioteki –
9,09% odpowiedzi, ze strony internetowej biblioteki wydzia³owej – 8,08%, z innych Ÿróde³ (np. internet) – 3,54%;
— o wyborze Ÿród³a informacji decyduje przede
wszystkim ³atwy dostêp (58,59% odpowiedzi),
zgodnoœæ z zainteresowaniami (45,45%) oraz rekomendacja wyk³adowcy (44,44%). Wskazano równie¿ na: przyjazny interfejs (25,25% odpowiedzi)
pe³ne teksty (21,21%), jêzyk (15,15%), inne czynniki, tj. aktualnoœæ, bezp³atny dostêp (1,01%);
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Wykres 3. Ocena przez studentów stopnia znajomoœci
elektronicznych Ÿróde³ informacji
* wartoœci w procentach

Studenci czêsto maj¹ problemy ze znalezieniem w³aœciwych publikacji (30,80% odpowiedzi), zbyt du¿¹
liczb¹ otrzymanych odpowiedzi na zapytanie informacyjne (22,22%) oraz brakiem dostêpu do pe³nych tekstów wyszukanych publikacji (17,17%)*. Trudnoœci
w znalezieniu relewantnych publikacji mog¹ œwiadczyæ o niew³aœciwym wyborze Ÿróde³, natomiast uzyskiwanie zbyt du¿ej liczby odpowiedzi jest zapewne
konsekwencj¹ braku umiejêtnoœci w³aœciwego sformu³owania zapytania informacyjnego (a raczej uszcze-

przyjazny
interfejs

zawiera
pe³ne teksty

³atwy dostêp

inne
czynniki

odpowiada moim
zainteresowaniom

jêzyk

jest polecane
przez wyk³adowcê

Wykres 4. Czynniki decyduj¹ce o wyborze Ÿród³a informacji
przez studentów
gó³owienia go tak, by liczba w³aœciwych odpowiedzi
systemu by³a mo¿liwa do póŸniejszego wykorzystania
przez pytaj¹cego). Niektórzy studenci zwrócili uwagê,
¿e Biblioteka nie oferuje elektronicznych Ÿróde³ informacji z interesuj¹cych ich dziedzin (16,66% odpowiedzi). Takiej odpowiedzi udzielali studenci poszuku* ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wielokrotnego wyboru suma odpowiedzi jest
wiêksza od liczby wype³nionych ankiet
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j¹cy informacji z zakresu in¿ynierii mechanicznej i robotyki oraz ochrony œrodowiska, dla których istotnie
Biblioteka nie oferuje baz dziedzinowych, ale te¿ studenci innych wydzia³ów, którzy maj¹ do dyspozycji
odpowiednie bazy dziedzinowe, ale najwyraŸniej nie
s¹ tego œwiadomi. Problemem jest równie¿ to, ¿e wiêkszoœæ Ÿróde³ zawiera teksty tylko w jêzyku angielskim
(7,07% odpowiedzi);
6,56% respondentów uczestniczy³o w prowadzonych w Oddziale Informacji Naukowej zajêciach z Metodyki poszukiwañ bibliograficznych. Na pytanie „czy
informacje uzyskane podczas zajêæ s¹ dla Pani/Pana
pomocne przy prowadzeniu samodzielnych poszukiwañ?” 76,93% osób, które uczestniczy³y w zajêciach
udzieli³o odpowiedzi pozytywnej, 7,69% – negatywnej,
natomiast 15,38% wybra³o odpowiedŸ „nie mam zdania”. Warto podkreœliæ, ¿e studenci, którzy wziêli
udzia³ w szkoleniu, udzielali wiêcej poprawnych odpowiedzi w ankiecie, np. potrafili wskazaæ bazy danych odpowiednie do zainteresowañ.
Studenci zaproponowali:
— umieszczenie pe³nych tekstów skryptów uczelnianych w sieci – 1 osoba;
— udostêpnienie pe³nych tekstów artyku³ów z polskich czasopism naukowych online – 1 osoba;
— umo¿liwienie studentom korzystania ze zbiorów
elektronicznych z domu – 1 osoba;
— udostêpnienie wiêkszej liczby publikacji w formie
elektronicznej – 2 osoby;
— zakup wiêkszej liczby tytu³ów czasopism z dziedziny nauk humanistycznych – 1 osoba.
PODSUMOWANIE
Wyniki ankiety potwierdzi³y wnioski z obserwacji:
1. Znajomoœæ dostêpnych elektronicznych Ÿróde³ informacji wœród studentów jest niewystarczaj¹ca;
2. Wiêkszoœci ankietowanych brak wystarczaj¹cej
wiedzy na temat sposobów prowadzenia poszukiwañ bibliograficznych;
3. U¿ytkownicy maj¹cy bezpoœredni kontakt z us³ugami biblioteki (np. osoby korzystaj¹ce z elektronicznych Ÿróde³ w Oddziale Informacji Naukowej,
studenci przeszkoleni na zajêciach) posiadaj¹
wiêksz¹ wiedzê na temat tych Ÿróde³, a prowadzone przez nich poszukiwania bibliograficzne s¹ bardziej efektywne.
Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoli³o zaplanowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania maj¹ce na celu efektywn¹ promocjê elektronicznych Ÿróde³ informacji wœród
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pracowników i studentów oraz u³atwienie u¿ytkownikom dostêpu do tych Ÿróde³:
— z uwagi na fakt, ¿e wiêkszoœæ osób (76,93%), które
uczestniczy³y w zajêciach uzna³a zajêcia z Metodyki poszukiwañ bibliograficznych za pomocne przy
prowadzeniu samodzielnych poszukiwañ postanowiono poszerzyæ dzia³ania maj¹ce na celu rozreklamowanie zajêæ. W tym celu przygotowano i rozes³ano na wszystkie wydzia³y oferty przeprowadzenia takich szkoleñ, wskazuj¹c ¿e powinny one
byæ obowi¹zkowe dla wszystkich studentów III, IV
lub V roku; s¹ ju¿ pierwsze efekty tej akcji, poniewa¿ wzros³o zainteresowanie zajêciami. Oprócz
grup studentów zg³oszono równie¿ grupy doktorantów i pracowników;
— przygotowano dla wszystkich wydzia³ów plakaty
informuj¹ce o bazach danych i kolekcjach czasopism elektronicznych dobranych pod k¹tem kszta³cenia;
— przygotowano informatory o elektronicznych Ÿród³ach informacji i wy³o¿ono je w najczêœciej uczêszczanych miejscach Biblioteki. Informatory przekazano równie¿ bibliotekom wydzia³owym;
— przygotowano informacjê dla studentów zawieraj¹c¹ linki do tematycznie uporz¹dkowanych zasobów elektronicznych i umieszczono j¹ w Newsletterze dla studentów;
— w planach zakupów uwzglêdniono – sugerowany
przez badanych u¿ytkowników – zakup baz bibliograficzno-abstraktowych z dziedziny energetyki
oraz mechaniki;
— zorganizowano dostêp do baz spoza sieci uczelnianej (np. z domu) dla pracowników i doktorantów
AGH.
Niestety w chwili obecnej nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia niektórych propozycji respondentów, takich
jak:
— umieszczenie pe³nych tekstów wszystkich skryptów uczelnianych i artyku³ów z polskich czasopism
w sieci nie jest mo¿liwe z uwagi na ograniczenia
zwi¹zane m.in. z prawem autorskim. Warto jednak
podkreœliæ, ¿e ju¿ od 1998 roku w Bibliotece G³ównej realizowany jest projekt cyfrowej archiwizacji
skryptów oraz innych ksi¹¿ek – Akademicka Biblioteka Cyfrowa (od 2008 roku pod nazw¹ Akademicka Biblioteka Cyfrowa – Kraków, obejmuje równie¿ zbiory Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). G³ówny zr¹b Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowi¹ publikacje wspó³czesne (wydane po 1946 roku), na które sk³adaj¹
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siê: skrypty uczelniane, wybrane prace naukowe
(g³ównie monografie), materia³y konferencyjne,
rozprawy doktorskie (od 2005 roku), artyku³y publikowane w czasopismach uczelnianych. Ze wzglêdu na koniecznoœæ przestrzegania prawa autorskiego, teksty czêœci rozpraw doktorskich nie s¹ udostêpniane w ca³oœci, a jedynie we fragmentach,
z ograniczeniem do wstêpów, streszczeñ czy spisów
treœci.
— rozszerzenie oferty o nowe tytu³y oraz roczniki czasopism elektronicznych sprzed 1990 roku, jak
równie¿ zakup bazy Scopus oraz kolekcji ksi¹¿ek
elektronicznych nie jest obecnie mo¿liwe, gdy¿
œrodki finansowe, którymi dysponuje biblioteka na
dzieñ dzisiejszy nie pozwalaj¹ na to. Trzeba jednak
zaznaczyæ, ¿e kilka lat temu Biblioteka G³ówna zakupi³a dostêp do kolekcji ksi¹¿ek elektronicznych
SAFARI z dziedziny informatyki i elektroniki. Po
rocznej subskrypcji biblioteka zrezygnowa³a z kontynuacji prenumeraty ze wzglêdu na niewielkie wykorzystanie kolekcji przez u¿ytkowników. G³ównym argumentem pracowników i studentów by³
zarzut ma³o atrakcyjnej oferty tytu³ów e-ksi¹¿ek
oraz ograniczenia drukowania i kopiowania publikacji;
— umo¿liwienie studentom dostêpu do Ÿróde³ elektronicznych AGH spoza sieci uczelnianej tak¿e nie
jest obecnie mo¿liwe, gdy¿ posiadana licencja pozwala na taki sposób korzystania jedynie 10 jednoczesnym u¿ytkownikom.
Wyniki przeprowadzonej ankiety, jak równie¿ propozycje i uwagi respondentów okaza³y siê bardzo interesuj¹ce, w zwi¹zku z czym postanowiono przeprowadziæ badanie ponownie w przysz³oœci. Autorki maj¹
nadziejê, ¿e wiêksza liczba pracowników i studentów
zechce wzi¹æ udzia³ w kolejnym badaniu, co pozwoli
na lepsze dostosowanie us³ug Biblioteki w zakresie
elektronicznych Ÿróde³ informacji do potrzeb u¿ytkowników.
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Pó³ wieku dydaktyki bibliotecznej w AGH
Omówiono proces szkolenia u¿ytkowników Biblioteki G³ównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Scharakteryzowano szkolenie prowadzone dla studentów I roku ze
szczególnym uwzglêdnieniem metodyki poszukiwañ bibliograficznych. Zaprezentowano
historiê wdra¿ania programów dydaktycznych w zakresie szkoleñ, cele, formê i program
szkoleñ, przebieg zajêæ, a tak¿e zajêcia z informacji naukowej prowadzone w latach
1972-1995 na Wydziale Elektrotechniki i Wydziale Fizyki i Techniki J¹drowej. Omówiono tak¿e praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
jak równie¿ i dzia³ania w zakresie kszta³cenia bibliotekarzy.
Half a century of teaching library use in AGH University of Science and Technology. The article outlines the training process of the users of the University of Science and
Technology in Cracow Main Library. A training for 1st year students is described, with
consideration given to the bibliographic retrieval methodology. The paper also provides
the history of implementation of educational programmes on trainings, the purpose, form
and programme of trainings as well as classes and courses in information sciences carried
out at the Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Physics and Nuclear Technology in the years 1972-1995. Attention is also given to the apprenticeships of Library and
Information Sciences students as well as trainings of librarians.
1. Wprowadzenie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie œwiêtuje w³aœnie swoje dziewiêædziesiêciolecie. Jednostki organizacyjne Uczelni na
ró¿ne sposoby uœwietniaj¹ obchody jubileuszu. G³ówne uroczystoœci jubileuszowe mia³y miejsce w maju
2009 roku. W uroczyste obchody w³¹czy³a siê równie¿
Biblioteka G³ówna, m³odsza od Alma Mater zaledwie
o trzy lata1, wydaj¹c okolicznoœciowe publikacje poœwiêcone bibliotekarzom, skarbom Biblioteki (zbiorom historycznym) oraz Bibliografiê Publikacji Pracowników AGH za lata 1999 – 2008, antologiê artyku³ów prasowych dotycz¹cych pocz¹tków uczelni
i œpiewnik górniczy, jak równie¿ organizuj¹c okolicznoœciowe seminarium z udzia³em m.in. Profesor Wandy Pindlowej oraz wystawê „Oni te¿ studiowali
w AGH”. I chocia¿ swój w³asny wewnêtrzny jubileusz
90 lat istnienia Biblioteka G³ówna bêdzie obchodziæ

1

Za datê powstania biblioteki w AGH nale¿y uznaæ 1 stycznia 1922 roku,
kiedy to w uczelni zatrudniono pierwsz¹ bibliotekarkê Mariê Kuszow¹.
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dopiero za trzy lata, to obecnie pojawi³ siê powód do
odnotowania znacz¹cej okr¹g³ej rocznicy – piêædziesiêciolecia dzia³alnoœci dydaktycznej w Bibliotece, bêd¹cej pretekstem do przedstawienia w zarysie historii
tej dzia³alnoœci i jej stanu obecnego.
Potrzebê szkolenia studentów w zakresie korzystania ze zbiorów bibliotecznych dostrze¿ono ju¿ w latach piêædziesi¹tych minionego stulecia. Za pocz¹tek
zorganizowanej dzia³alnoœci dydaktycznej w Bibliotece nale¿y uznaæ rok akademicki 1958/59, kiedy to
rozpoczêto systematyczne szkolenia z przysposobienia
bibliotecznego (wprowadzono tzw. lekcje biblioteczne)
[2, s.32]. Ju¿ w pierwszym roku przeszkolono 607
studentów I roku. Zainicjowanie tej formy dzia³alnoœci
Biblioteki zawdziêczaæ nale¿y ówczesnemu dyrektorowi W³adys³awowi Piaseckiemu, który by³ pierwszym
zawodowym bibliotekarzem kieruj¹cym Bibliotek¹
(przed nim stanowisko kierownika Biblioteki piastowali profesorowie AGH) [13, s.22].
Poprzednio obowi¹zuj¹ce akty prawne okreœla³y
zadania bibliotek akademickich, akcentuj¹c dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, natomiast w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U.
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Nr 164, poz.1365) [15, art. 88] zrezygnowano z zapisu
o zadaniach bibliotek, pozostawiaj¹c w gestii uczelni
kwestiê stosownych uregulowañ w statucie uczelni.
Statut Akademii Górniczo-Hutniczej w art.8, ust.1 ujmuje zadania Biblioteki G³ównej nastêpuj¹co: Oprócz
gromadzenia, opracowania, udostêpniania zbiorów
bibliotecznych i dzia³alnoœci informacyjnej, Biblioteka
G³ówna dokumentuje dzia³alnoœæ naukow¹ Uczelni,
prowadzi dzia³alnoœæ bibliograficzn¹ i naukow¹ oraz
kszta³cenie kadry bibliotekarskiej a tak¿e nauczanie
studentów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa [1, s.9]. Statutowa dzia³alnoœæ dydaktyczna Biblioteki G³ównej AGH ma dziœ charakter
wielowymiarowy i obejmuje szkolenie u¿ytkowników
(przysposobienie biblioteczne, zajêcia z metodyki poszukiwañ bibliograficznych), praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa oraz doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.

Wiele miejsca podczas szkolenia poœwiêca siê zagadnieniu katalogów i ich mo¿liwoœci informacyjnych.
Studenci maj¹ mo¿noœæ zapoznania siê z tradycyjnymi
katalogami kartkowymi (alfabetycznym i rzeczowym
opracowanym wed³ug UKD) i z katalogiem komputerowym oraz sposobami korzystania z nich. Otrzymuj¹
równie¿ informacje dotycz¹ce regulaminu wypo¿yczeñ i zasad korzystania z takich agend, jak Wypo¿yczalnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Oddzia³ Informacji Naukowej (dostêp do elektronicznych baz danych) oraz mo¿liwoœci wykorzystania sieci komputerowej i Internetu do takich celów, jak korzystanie z katalogu elektronicznego, sprawdzenie stanu konta, zamawianie ksi¹¿ek i dokonanie prolongaty oraz przegl¹danie strony domowej Biblioteki G³ównej.
3. Metodyka poszukiwañ bibliograficznych
3.1. Informacje ogólne

2. Przysposobienie biblioteczne
dla studentów I roku AGH
Szkolenie u¿ytkowników biblioteki ma na celu zaznajomienie z zasadami jej funkcjonowania, przygotowanie do korzystania z katalogów i zasobów bibliotecznych oraz samodzielnego poszukiwania i wyboru
odpowiednich dokumentów. Temu celowi s³u¿y szkolenie z przysposobienia bibliotecznego, które w BG
AGH organizowane jest na pocz¹tku ka¿dego roku
akademickiego. Szkoleniem objêci s¹ studenci I roku
studiów dziennych. Formy i metody szkolenia ulega³y
modyfikacjom. Pocz¹tkowo (do roku 1972) by³ to wyk³ad informacyjny, nastêpnie zajêcia sk³adaj¹ce siê
z wyk³adu i æwiczeñ w katalogu alfabetycznym i rzeczowym (1973-1996), a obecnie jest to spotkanie informacyjne po³¹czone ze zwiedzaniem Biblioteki. Od
1995 roku szkolenie przysz³ych u¿ytkowników nie
jest obowi¹zkowe i nie warunkuje wpisu do biblioteki
[7].
Tematyka szkolenia obejmuje zasady korzystania
z zasobów i us³ug bibliotecznych. Szkolenia odbywaj¹
siê dwa razy dziennie o sta³ych porach przez ca³y paŸdziernik. Szkolenia przeprowadzaj¹ doœwiadczeni
pracownicy Biblioteki – bibliotekarze dyplomowani,
kustosze i starsi bibliotekarze. Pomocny w prowadzeniu zajêæ jest specjalnie opracowany „Konspekt zajêæ
z przysposobienia bibliotecznego”, który narzuca realizacjê tego samego programu przez wszystkich prowadz¹cych szkolenie i uwzglêdnienie wszystkich istotnych zagadnieñ.
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Wœród oferty edukacyjnej BG AGH szczególne miejsce zajmuj¹ szkolenia w zakresie metodyki poszukiwañ
bibliograficznych. Szkolenia s¹ czêœci¹ ogólnouczelnianego procesu kszta³cenia umiejêtnoœci informacyjnych.
Ich zadaniem jest przygotowanie studentów starszych
lat studiów (III, IV i V roku) do sprawnego poruszania
siê w œwiecie zasobów informacyjnych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych, oraz wykszta³cenie umiejêtnoœci poprawnego opracowania bibliografii za³¹cznikowej. Sprawnoœci te s¹ niezwykle przydatne, wrêcz
niezbêdne w procesie przygotowania i ostatecznej redakcji pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej), do której autor zobowi¹zany jest do³¹czyæ wykaz
wykorzystanych materia³ów Ÿród³owych.
3.2. Historia wdra¿ania programów
dydaktycznych w zakresie szkoleñ
Szkolenia studentów z zakresu informacji naukowej i poszukiwañ bibliograficznych maj¹ w AGH wieloletni¹ tradycjê2. Biblioteka rozpoczê³a prowadzenie
zajêæ w tym zakresie w roku akademickim 1961/62
na Wydziale Ceramicznym w wymiarze 5 godzin z inicjatywy doc. Paw³a Schleifera w ramach jego semina2

Obszerniejsze omówienie tych szkoleñ oraz wykaz publikacji M. Czujowej poœwiêconych ich historii zawiera artyku³: Janczak, B.: Metodyka poszukiwañ bibliograficznych jako przedmiot szkolenia studentów AGH.
EBIB [Dokument elektroniczny]. Czasopismo elektroniczne 2007 nr 9.
Dostêp w Internecie: http://ebib.info/2007/90/a.php?janczak
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rium magisterskiego. W latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia równie¿ inne wydzia³y wprowadzi³y
do programu studiów przedmiot informacja naukowa
wraz z metodyk¹ poszukiwañ bibliograficznych w wymiarze 6 godzin (2 godziny wyk³adu i 4 godziny æwiczeñ). W ró¿nych okresach w latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych prowadzono obowi¹zkowe zajêcia z informacji naukowej i metodyki poszukiwañ bibliograficznych dla studentów IV i V roku na 3 – 5 wydzia³ach Uczelni. Dla tych zajêæ z czasem przyjê³a siê
nazwa metodyka poszukiwañ bibliograficznych i obowi¹zuje do chwili obecnej. Nale¿y odnotowaæ, ¿e z biegiem lat wymiar godzinowy zajêæ ulega³ redukcji (ostatecznie do 3 godzin dydaktycznych). Koniecznym
modyfikacjom ulega³ równie¿ program zajêæ, przede
wszystkim z uwagi na ograniczenie czasu oraz postêpuj¹c¹ w szybkim tempie komputeryzacjê i pojawienie
siê nowoczesnych noœników informacji. W okresie
1977/78 – 2008/09 szkoleniem objêto 15 465 studentów, z czego w ostatnim dziesiêcioleciu 5 863 studentów.
Spoœród 15 wydzia³ów istniej¹cych na AGH aktualnie w szkoleniach z metodyki poszukiwañ bibliograficznych regularnie uczestnicz¹ studenci Wydzia³u
Górnictwa i Geoin¿ynierii, Wydzia³u Energetyki i Paliw, Wydzia³u Geologii Górniczej i Ochrony Œrodowiska Wydzia³u In¿ynierii Metali i Informatyki Przemys³owej oraz Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki.
Prowadzenie zajêæ zlecaj¹ Bibliotece dziekani poszczególnych wydzia³ów. Zajêcia odbywaj¹ siê w Czytelni Oddzia³u Informacji Naukowej (OIN) BG AGH.
Wyk³adowcami s¹ pracownicy tego Oddzia³u oraz
bibliotekarze dyplomowani zatrudnieni w Bibliotece.
Œrednia liczebnoœæ grup to oko³o 20 studentów. Szkolenie trwa 3 godziny lekcyjne i koñczy siê zaliczeniem
z wpisem do indeksu.
3.3. Cele, forma i program szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie s³uchaczy z dzia³alnoœci¹ informacyjn¹ Oddzia³u Informacji Naukowej
Bublioteki G³ównej (OIN BG) AGH oraz wykszta³cenie umiejêtnoœci poszukiwañ w bazach bibliograficznych polskich i obcych i sporz¹dzania bibliografii za³¹cznikowej.
Zajêcia maj¹ formê wyk³adu i æwiczeñ. Wykorzystuje siê nastêpuj¹ce pomoce dydaktyczne: komputerowe dziedzinowe bazy danych, projektor multimedialny lub plansze ze schematami opisów bibliograficz-
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nych, wybrane wydawnictwa informacyjne. Program
szkolenia jest zdeterminowany przez przedstawione
powy¿ej cele i obejmuje takie zagadnienia, jak:
— Dzia³alnoœæ informacyjna Oddzia³u Informacji
Naukowej.
— Wydawnictwa informacyjne (ogólne i dziedzinowe
z zakresu tematyki studiów)
— Metodyka poszukiwañ bibliograficznych w ró¿nych
Ÿród³ach:
• bibliografie tradycyjne (drukowane),
• bibliograficzne, abstraktowe i pe³notekstowe
bazy danych,
• katalogi: komputerowy i kartkowy katalog rzeczowy wed³ug klasyfikacji UKD.
— Normy bibliograficzne reguluj¹ce zasady tworzenia
bibliografii za³¹cznikowej.
— Zasady sporz¹dzania opisów bibliograficznych
w ramach bibliografii za³¹cznikowej (prezentacja
schematów).
— Æwiczenia w poszukiwaniu informacji i sporz¹dzaniu opisów bibliograficznych.
3.4. Przebieg zajêæ
Zajêcia rozpoczynaj¹ siê wyk³adem na temat dzia³alnoœci informacyjnej OIN BG AGH wraz z prezentacj¹ wyselekcjonowanego ksiêgozbioru informacyjnego
(encyklopedie, s³owniki jêzykowe, tematyczne i biograficzne, leksykony oraz poradniki i informatory,
w tym dotycz¹ce przygotowania prac magisterskich
i redagowania tekstów technicznych). Nastêpnie prowadz¹cy omawia Ÿród³a informacji i sposoby pos³ugiwania siê nimi. S³uchaczom podaje siê te¿ informacjê
o dostêpnoœci norm, opisów patentowych, katalogów
firmowych i zbiorów kartograficznych w Oddziale
Zbiorów Specjalnych BG AGH. Prezentowane Ÿród³a
informacji zwi¹zane s¹ z dziedzin¹ wiedzy zgodn¹
z kierunkiem studiów uczestników szkolenia. S¹ to:
— Czasopisma, bibliografie, przegl¹dy dokumentacyjne, zestawienia tematyczne, nowoœci w literaturze œwiatowej w formie drukowanej,
— Katalog komputerowy (prezentacja jêzyka hase³
przedmiotowych KABA),
— Kartkowy katalog rzeczowy (stosuj¹cy symbole
UKD),
— Polskie bazy danych
• BAZTECH (opisy artyku³ów z polskich czasopism technicznych), BIMET (baza tworzona
przez BG AGH od 2000 r., zawieraj¹ca opisy
i abstrakty z polskiej literatury technicznej),
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• Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (od
1999 r. – tylko w wersji elektronicznej, baza
ogólnodostêpna ze strony www Biblioteki
www.bpp.agh.edu.pl; wyszukiwanie bierne
wed³ug indeksu autorów i nazw wydzia³ów lub
aktywne przy pomocy modu³u wyszukiwanie),
• DOKTOR (katalog rozpraw doktorskich bronionych w AGH),
• SYMPO (materia³y pokonferencyjne gromadzone w polskich bibliotekach technicznych).
— Zagraniczne bazy danych w wersji elektronicznej
i drukowanej (w tym dostêp on-line do pe³nych
tekstów czasopism w jêzyku angielskim w ramach
Konsorcjum Elsevier).
Ostatnia trzecia czêœæ wyk³adu poœwiêcona jest bibliografii za³¹cznikowej. Po wyjaœnieniu terminów „bibliografia za³¹cznikowa” i „opis bibliograficzny” zwraca
siê uwagê na fakt, ¿e zasady opisu okreœlaj¹ normy
PN-ISO 690: 2002 i PN-ISO 690-2: 1999 [14] oraz
omawia ogólne zasady sporz¹dzania bibliografii za³¹cznikowej z uwzglêdnieniem takich aspektów, jak:
podstawa opisu, kolejnoœæ elementów opisu, jêzyk
i pisownia, skróty, wyró¿nienia graficzne i interpunkcja, elementy opisu bibliograficznego oraz uk³ad bibliografii za³¹cznikowej. Jednoczeœnie prowadz¹cy zajêcia demonstruje przyk³ady opisów bibliograficznych
dokumentów (ksi¹¿ki z has³em autorskim, ksi¹¿ki
z has³em tytu³owym, fragmentu ksi¹¿ki, referatu
z materia³ów konferencyjnych, artyku³u dostêpnego
on-line, artyku³u w czasopiœmie).
Z przyczyn obiektywnych (limit czasu) wyk³ad ma
charakter bardzo ogólny i trwa oko³o 45 minut. Po nim
nastêpuje czêœæ praktyczna. Studenci otrzymuj¹ do
wykonania po dwa indywidualne zadania maj¹ce na
celu wykorzystanie i zastosowanie wiadomoœci dotycz¹cych poszukiwania informacji i redagowania bibliografii za³¹cznikowej nabytych w czasie szkolenia.
Æwiczenia te polegaj¹ na:
— sporz¹dzeniu z autopsji opisu bibliograficznego
wskazanego artyku³u z czasopisma,
— wyszukaniu literatury na okreœlony temat w obcojêzycznej bazie bibliograficznej zwi¹zanej z kierunkiem studiów.
Ostatnim etapem zajêæ jest omówienie wykonanych
æwiczeñ. Æwiczenia s¹ sprawdzane i dyskutowane indywidualnie z ka¿dym z uczestników na forum grupy.
Takie postêpowanie ma du¿¹ wartoœæ dydaktyczn¹,
gdy¿ umo¿liwia nie tylko skorygowanie ewentualnych
w³asnych pomy³ek, ale równie¿ dostrze¿enie przez
uczestników „pu³apek” napotkanych przez kolegów
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przy sporz¹dzaniu opisów bibliograficznych. Zajêcia
obligatoryjne koñcz¹ siê wpisem zaliczenia do indeksu.
4. Zajêcia z informacji naukowej na Wydziale
Elektrotechniki i Wydziale Fizyki i Techniki
J¹drowej (1972/73 – 1994/95)
Od roku akademickiego 1972/73 pracownicy Oddzia³u Informacji Naukowej (OIN) BG AGH przez ponad 20 lat prowadzili zajêcia z przedmiotu kierunkowego informacja naukowa na I roku Wydzia³u Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki) i na kierunkach:
elektronika, telekomunikacja, informatyka, podstawowe problemy techniki i fizyka techniczna3. Zajêcia te
by³y ewenementem w skali ogólnopolskiej. Pierwotnie
na przedmiot ten przewidziano 45 godzin (15 godzin
wyk³adu i 30 godzin æwiczeñ), jednak wymiar godzinowy zajêæ stopniowo ulega³ redukcji (najpierw do 30,
a nastêpnie 15 godzin dydaktycznych), a w pierwszej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przedmiot ten ostatecznie znikn¹³ z programu studiów [5, s. 50].
5. Praktyki zawodowe studentów
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Od 1963 roku BG AGH organizuje we wszystkich
oddzia³ach praktyki wakacyjne i œródsemestralne dla
studentów bibliotekoznawstwa [16, s.10]. Pocz¹tkowo
byli to studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wroc³awskiego, a od 1975 roku równie¿
studenci z innych oœrodków akademickich kszta³c¹cych bibliotekarzy: Krakowa, Poznania, £odzi, Katowic, Zielonej Góry, Kielc, Olsztyna, Lublina, Torunia,
Bydgoszczy. Biblioteka dysponuje danymi dotycz¹cymi liczby przeszkolonych studentów od 1969 roku.
Do koñca roku akademickiego 2008/09 roku praktyki
odby³o 517 studentów, w tym 47 w ostatnim dziesiêcioleciu. Ta forma dzia³alnoœci dydaktycznej zajmuje
œrednio oko³o 500 godzin rocznie.

3

Zob.: Biblioteka G³ówna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie: Informator…, op. cit., s.33; Czuj M., M.: Historia i teraŸniejszoœæ (z problematyki szkolenia studentów w zakresie informacji
naukowej realizowanego w Bibliotece G³ównej AGH w Krakowie). W: Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej. Materia³y
konferencji naukowej. Kielce 19–21 wrzeœnia 1996. Kielce 1996,
s. 165-180.
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Praktyki s¹ integraln¹ czêœci¹ procesu dydaktycznego. Spe³niaj¹ one wa¿ne funkcje w procesie nauczania – pog³êbiaj¹ i weryfikuj¹ wiedzê teoretyczn¹ nabywan¹ w trakcie studiów, wi¹¿¹ teoriê z praktyk¹. Podczas praktyki student uczy siê tego, czego nie mog¹
daæ mu inne formy zajêæ dydaktycznych w uczelni –
ma mo¿noœæ bezpoœredniego kontaktu z problemami
omawianymi na zajêciach i krytycznego spojrzenia na
wiedzê teoretyczn¹ przekazywan¹ w uczelni macierzystej. Praktyka stwarza mo¿liwoœæ przeœledzenia
procesów zachodz¹cych w ¿ywym organizmie jakim
jest biblioteka.
Program praktyk obejmuje m.in. takie zagadnienia,
jak organizacja pracy w Bibliotece i w oddzia³ach, polityka gromadzenia zbiorów, opracowanie formalne
i przedmiotowe, elektroniczne udostêpnianie ksiêgozbioru, dzia³alnoœæ informacyjno-bibliograficzna, poszukiwania w bazach normalizacyjnych i patentowych. Wymiar godzin i terminy praktyk ustala uczelnia deleguj¹ca na praktykê.
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z przysz³ym warsztatem pracy. Praktyka zawodowa jest zatem wa¿nym czynnikiem przygotowania do przysz³ej
pracy zawodowej. Dlatego do organizacji i przebiegu
praktyk przywi¹zuje siê du¿¹ wagê. Istotne jest pozytywne nastawienie Biblioteki jako organizatora praktyk i pracowników odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie do uczestników, s³u¿enie im pomoc¹ i uwzglêdnienie ich potrzeb. Biblioteka zapewnia studentom odpowiednie miejsca pracy i dostêp do urz¹dzeñ
i materia³ów niezbêdnych do odbywania praktyk. Fachowy nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje
opiekun praktyki i kierownicy poszczególnych oddzia³ów. Do ich zadañ nale¿y opracowanie programu i harmonogramu praktyk, zapewnienie w³aœciwej jej organizacji nadzór nad wykonaniem programu praktyki
i u³atwienie kontaktu z innymi oddzia³ami.
6. Kszta³cenie bibliotekarzy
Odrêbnym polem dzia³alnoœci edukacyjnej s¹
szkolenia dla nowoprzyjêtych pracowników BG oraz
wewnêtrzne szkolenia bibliotekarzy BG i sieci bibliotek wydzia³owych oraz pracowników bibliotek zewnêtrznych, przede wszystkim krakowskich bibliotek
akademickich, przed awansem na stanowiska starszego bibliotekarza i kustosza. Realizacjê praktyk w podstawowych oddzia³ach Biblioteki rozpoczêto w 1993
roku po wejœciu w ¿ycie wymogów kwalifikacyjnych
na stanowiska starszego bibliotekarza i kustosza
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okreœlonych Zarz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.1991 r. Obecnie wymogi te okreœla
Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 22 grudnia 2006 r. W latach 1993 – 2008
t¹ form¹ kszta³cenia objêto 101 bibliotekarzy – 80
z AGH i 21 z innych bibliotek (Biblioteki Jagielloñskiej
oraz bibliotek Akademii Wychowania Fizycznego
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Ogólne
za³o¿enia i formy dokszta³cania bibliotekarzy autorka
przedstawi³a w referacie na konferencji „Tradycja i nowoczesnoœæ bibliotek akademickich” [11], zorganizowanej w 2005 roku przez Bibliotekê Uniwersytetu
Rzeszowskiego, a szczegó³owy opis modelu szkolenia
z zakresu katalogowania przedmiotowego zawiera artyku³ Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie katalogowania przedmiotowego zamieszczony
w Biuletynie EBIB [8].
7. Indywidualne porady i konsultacje
Niezwykle skuteczn¹ form¹ zajêæ z pogranicza
dzia³alnoœci informacyjnej i dydaktycznej s¹ indywidualne porady i konsultacje w zakresie gromadzenia
bibliografii, udzielane pracownikom naukowym, doktorantom i magistrantom. Problematyka szkolenia
w tym zakresie obejmuje wskazywanie Ÿróde³ bibliograficznych pomocnych w poszukiwaniu literatury na
okreœlony temat i wskazówki dotycz¹ce sposobu korzystania z tych Ÿróde³ oraz z wydawnictw informacyjnych, pomoc w korzystaniu ze zautomatyzowanych
systemów bibliograficznych w trybie off-line i on-line,
jak równie¿ przygotowanie do sprawnego i samodzielnego poruszania siê w œwiecie informacji, nauczenie
metod selekcji i wyboru Ÿróde³ informacji.
8. Instrukcja wyszukiwawcza wed³ug hase³
przedmiotowych na stronie domowej BG AGH
Cennym uzupe³nieniem dzia³alnoœci edukacyjnej
obejmuj¹cej u¿ytkowników jest zamieszczona ostatnio
na stronie domowej Biblioteki G³ównej w zak³adce
„Katalog komputerowy” (podzak³adka „Pomoc”) instrukcja wyszukiwawcza za pomoc¹ jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego KABA. Mimo i¿ katalog komputerowy funkcjonuje od 1994 roku, przed ukazaniem
siê instrukcji czytelnicy korzystali z niego bazuj¹c na
wiedzy wyniesionej ze szkoleñ – tzw. przysposobienia
bibliotecznego lub metodyki poszukiwañ bibliograficznych, a w wiêkszoœci przypadków – jak siê zdaje – polegaj¹c na w³asnej intuicji.
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Tabela 1. Dydaktyka w Bibliotece G³ównej AGH (kszta³cenie u¿ytkowników i studentów bibliotekoznawstwa)
Przedmiot

Lata

Liczba godzin
dydaktycznych/grup

Liczba
szkolonych

Przysposobienie
biblioteczne

1958/59-1998/99

b/d

48060

1999/2000-2008/09

b/d

7 929

RAZEM
Metodyka poszukiwañ
bibliograficznych

55989

1977/78-1998/99

b/d

9 602**

1999/2000-2008/09

b/d

5 863

RAZEM
Informacja naukowa
(przedmiot kierunkowy)
Praktyki studentów
bibliotekoznawstwa

Doskonalenie zawodowe
bibliotekarzy

1972/73-1994/95

15 465
128 grup

1963/69- 1998/99
1999/2000 – 2008/09

3.167*
440

œrednio ok. 500 godz. rocznie

77

RAZEM

517

1993-1998

24

1999-2008

77

RAZEM

101

b/d – brak danych
* Dane na podstawie: Biblioteka G³ówna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie: Informator. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999, s. 32-33.
** Dane czêœciowo na podstawie tego¿ Informatora oraz archiwum OIN BG AGH.

Tworzenie instrukcji poprzedzi³o rozeznanie potrzeb u u¿ytkowników co do oczekiwanych form pomocy. Tej kwestii dotyczy³o jedno z pytañ ankiety badaj¹cej wykorzystanie katalogu przedmiotowego [9].
A¿ 43 % respondentów uzna³o, ¿e najlepsz¹ – lub jedn¹ z cennych – form¹ pomocy mog³aby siê staæ Instrukcja wyszukiwawcza. Wychodz¹c naprzeciw tym
oczekiwaniom pracownicy Oddzia³ Opracowania
Zbiorów BG przygotowali wspomnian¹ instrukcjê. Zawiera ona najwa¿niejsze terminy (has³o przedmiotowe, temat, okreœlnik, odsy³acz), zasady poszukiwania
krok po kroku i przyk³ady poszukiwañ. Zalet¹ wydaje
siê podanie przyk³adów na ekranach, co sprawia, ¿e
instrukcja jest czytelna, zrozumia³a i przyjazna
w u¿ytkowaniu. Pierwotn¹ wersjê instrukcji poddano
wstêpnej weryfikacji niewielkiej grupy studentów,
w efekcie dokonano pewnych zmian (m. in. doprecyzowano niektóre terminy i dodano przyk³ady). Przeœledzenie instrukcji zajmuje kilka minut, natomiast
korzyœci p³yn¹ce z zapoznania siê z ni¹ mog¹ owocowaæ zaoszczêdzeniem wielokrotnoœci tego czasu. Instrukcja powinna w du¿ej mierze zaspokoiæ oczekiwania korzystaj¹cych z katalogu komputerowego, dodaæ
pewnoœci siebie w poszukiwaniach, a przede wszyst-
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kim sprawiæ, ¿e poszukiwania bêd¹ skuteczne i satysfakcjonuj¹ce.
9. Zestawienie iloœciowe
dzia³alnoœci dydaktycznej
W poni¿szej tabeli zestawiono dane iloœciowe dotycz¹ce g³ównych form statutowej dzia³alnoœci dydaktycznej w BG AGH. Dane oparte s¹ na materia³ach archiwum Biblioteki oraz czêœciowo Informatora o BG
AGH (rok wyd. 1999) i dotycz¹ jedynie liczby szkolonych u¿ytkowników, praktykantów i bibliotekarzy. Zestawienie jest nieco u³omne ze wzglêdu na niekompletnoœæ materia³ów archiwalnych. Biblioteka dysponuje jedynie kompletnymi danymi dotycz¹cymi liczby
studentów przeszkolonych w zakresie przysposobienia bibliotecznego w poszczególnych latach od pocz¹tku jego realizacji tj. od roku akademickiego 1958/59
do chwili obecnej. W ca³ym tym okresie szkoleniem
objêto 55989 studentów I roku. W przypadku metodyki poszukiwañ bibliograficznych mo¿liwe jest ustalenie liczby szkolonych od roku akademickiego
1977/78, mimo i¿ zajêcia te rozpoczêto w roku
1961/62, natomiast jeœli chodzi o praktyki studenckie
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rozpoczête w 1963 roku, dane obejmuj¹ okres od roku
akad.1968/69. Jednak dane dotycz¹ce liczby szkolonych w ostatnim dziesiêcioleciu (1999/2000 –
2008/09) s¹ kompletne i w³aœciwie ilustruj¹ tendencje i aktualny stan omawianego aspektu dzia³alnoœci
Biblioteki.
Niejednolite kryteria sprawozdawczoœci w ró¿nych
okresach nie pozwalaj¹ te¿ na precyzyjne wyliczenie
na podstawie istniej¹cych danych ogólnej liczby godzin dydaktycznych poœwiêconych poszczególnym formom dzia³alnoœci dydaktycznej.
10. Pozastatutowa dzia³alnoœæ dydaktyczna
W latach 70. ubieg³ego stulecia, tj. w czasie
kszta³towania siê w krakowskich uczelniach (Uniwersytet Jagielloñski, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna) kierunków bibliotekoznawczych, ale równie¿ w póŸniejszych okresach, doœwiadczeni bibliotekarze zatrudnieni w BG AGH zasilali kadrê dydaktyczn¹ krakowskiego oœrodka bibliotekoznawczego, prowadz¹c zajêcia z ró¿nych dziedzin, przede wszystkim z informacji
naukowej oraz z opracowania zbiorów (H. Jarecka,
K. Miroszewska, E. Dobrzyñska-Lankosz, J. Krawczyk, J. Kosek, – na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz
W. Piasecki, H. Jarecka, M. Czujowa – w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie [13]. Stanowili te¿
powa¿ne wsparcie grona pedagogicznego Centrum
Ustawicznego Kszta³cenia Bibliotekarzy (póŸniej Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej) w Warszawie, filia w Krakowie (M. Czujowa, J. Kosek, M. Garczyñska, B. Janczak) [13, s.51,
58, 66]. Prowadzili równie¿ zajêcia dla bibliotekarzy
z krakowskich bibliotek wykorzystuj¹cych system
VTLS w ramach utworzonego w 1994 roku Krakowskiego Zespo³u Bibliotecznego [6].
11. Kadra dydaktyczna BG AGH
W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci dydaktycznej
Biblioteki nie sposób przeceniæ zas³ugi Heleny Jareckiej, Wandy Pindlowej i nieco póŸniej Marii Czujowej.
By³y one inicjatorkami i wspó³organizatorkami dzia³alnoœci informacyjno-dydaktycznej, autorkami programów i wyk³adowcami zajêæ z informacji naukowej
i metodyki poszukiwañ bibliograficznych. Ponadto
M. Czujowa, pe³ni¹ca funkcjê kierownika Oddzia³u
Informacji Naukowej w latach 1984 – 1997, przez niemal 30 lat by³a koordynatorem ca³okszta³tu dydaktyki
bibliotecznej w AGH [4].
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Kadrê dydaktyczn¹ BG AGH tworz¹ obecnie dyrektor i wicedyrektorzy, kierownicy oddzia³ów, bibliotekarze dyplomowani oraz doœwiadczeni pracownicy
biblioteczni – kustosze i starsi bibliotekarze. Od wielu
lat realizuj¹ oni dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e komputeryzacja bibliotek i wdro¿enie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia systemu informatycznego VTLS postawi³o przed
Bibliotek¹ nowe wyzwania. Jednym z priorytetowych
zadañ sta³o siê wypracowanie systemu doskonalenia
zawodowego pracowników w zaistnia³ych warunkach.
W efekcie zwiêkszy³a siê iloœæ szkoleñ w Bibliotece
i poza ni¹.
Udzia³ zaanga¿owanych i doœwiadczonych pracowników w podwy¿szaniu kwalifikacji (studiach podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej oraz ró¿nego rodzaju kursach z zakresu
komputeryzacji, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i warsztatach problemowych) w du¿ej mierze
przyczyni³y siê do powstania mniej lub bardziej formalnych zespo³ów wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy na bie¿¹co dzielili siê swoj¹ wiedz¹
i umiejêtnoœciami z kolegami we w³asnych oddzia³ach. Ich wiedza merytoryczna w po³¹czeniu ze zdolnoœciami pedagogicznymi – umiejêtnoœci¹ przygotowania i prowadzenia zajêæ w ró¿nej formie, czêsto
podpart¹ wczeœniejszym doœwiadczeniem dydaktycznym – stanowi³y doskona³¹ bazê wyjœciow¹ do stworzenia zespo³ów szkoleniowych.
12. Podsumowanie
Powy¿szy przegl¹d oferty edukacyjnej BG AGH pokazuje, ¿e dydaktyka biblioteczna mia³a w minionym
pó³wieczu i ma obecnie donios³e znaczenie. Pomimo
pewnych niedogodnoœci (w sferze marzeñ pozostaje
nadal posiadanie specjalnej w³aœciwie wyposa¿onej
sali dydaktycznej) dziêki kwalifikacjom i zaanga¿owaniu osób szkol¹cych znajduje ona uznanie zarówno
u osób szkolonych, jak i instytucji deleguj¹cych.
Wypracowany w Bibliotece model kszta³cenia charakteryzuje siê tym, ¿e szkolenia koñcz¹ siê podsumowaniem ich przebiegu. W przypadku szkoleñ u¿ytkowników jest to omówienie æwiczeñ sprawdzaj¹cych
po³¹czone z dyskusj¹ o celowoœci prowadzonych zajêæ,
a w przypadku pracowników i praktykantów – wymiana opinii na temat przebiegu szkolenia i realizacji
programu. Jest to szczególnie wa¿ne dla prowadz¹cych zajêcia, gdy¿ pozwala oceniæ, czy dany rodzaj
szkolenia, jego zakres tematyczny, forma i metody
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przekazywanych treœci spe³ni³y oczekiwania i potrzeby
uczestników. Uwagi osób szkolonych nie pozostaj¹ bez
wp³ywu na kszta³t nastêpnych szkoleñ.
Wieloletnie doœwiadczenia w prowadzeniu szkoleñ
w zakresie poszukiwañ bibliograficznych wykaza³y
znaczne zainteresowanie uczestników przedstawian¹
problematyk¹. Dla wielu szkolenie stanowi okazjê do
pierwszego kontaktu z Oddzia³em Informacji Naukowej oraz z niektórymi Ÿród³ami informacji. Trudno
przeceniæ te¿ nabycie przez magistrantów w trakcie
zajêæ umiejêtnoœci poprawnego sporz¹dzania bibliografii za³¹cznikowej. Celowym wydaje siê objêcie
szkoleniem z zakresu poszukiwañ bibliograficznych
w ramach seminarium magisterskiego studentów
wszystkich – a nie jak dotychczas, tylko niektórych –
wydzia³ów Uczelni. Jednak, aby mo¿liwe by³o urzeczywistnienie tego postulatu, niezbêdne jest uznanie
przez w³adze poszczególnych wydzia³ów Uczelni celowoœci i u¿ytecznoœci tych szkoleñ.
Wypada te¿ mieæ nadziejê, ¿e odsuwana wci¹¿
w przysz³oœæ decyzja o rozbudowie Biblioteki wreszcie
stanie siê faktem, wskutek czego Biblioteka upora siê
z problemami lokalowymi i bêdzie dysponowaæ sal¹
dydaktyczn¹ wyposa¿on¹ w nowoczesny sprzêt do
prezentacji materia³ów szkoleniowych. W ka¿dej jednostce edukacyjnej nowoczesne zaplecze materialne
do realizacji procesu dydaktycznego jest bowiem –
obok kwalifikacji kadry dydaktycznej – jednym z najistotniejszych warunków efektywnego kszta³cenia
oraz stanowi niebagatelny element promocji tego aspektu aktywnoœci, a poœrednio ca³ej dzia³alnoœci Biblioteki jako oœrodka umo¿liwiaj¹cego u¿ytkownikom
dostêp do informacji.
Pomimo wysokiej oceny szkoleñ prowadzonych
w Bibliotece (uczestnicy szczególnie ceni¹ sobie indywidualne podejœcie do uczestników szkolenia, bezpoœredni kontakt z zespo³em pracowników poszczególnych oddzia³ów, oraz mo¿liwoœæ wymiany uwag i pogl¹dów, podkreœlaj¹ równie¿ walory u¿ytkowe szkoleñ) wspólne wysi³ki „zespo³u dydaktycznego”, a mianowicie Dyrekcji, pracowników Oddzia³u Informacji
Naukowej, kierowników innych oddzia³ów i bibliotekarzy dyplomowanych powinny nadal skupiaæ siê na
tak istotnych zagadnieniach, jak:
— opracowanie (uzgadnianie) programów i harmonogramów zajêæ,
— koordynowanie zajêæ i nadzór merytoryczno-metodyczny,
— nawi¹zywanie kontaktów z w³adzami wydzia³ów
uczelni i z innymi bibliotekami,
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— propagowanie us³ug dydaktycznych Biblioteki.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ na przestrzeni minionych 50 lat
zmiany w dzia³alnoœci dydaktycznej BG AGH by³y
zawsze zgodne z duchem czasu i zmierza³y w kierunku nowoczesnoœci. Na zakoñczenie dodajmy, i¿ kolejnym œmia³ym zamierzeniem na najbli¿sz¹ przysz³oœæ
w zakresie dydaktyki jest za³o¿enie na Uczelnianej
Platformie e-Learningowej Moodle kursów z zakresu
omówionej powy¿ej problematyki.
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Systemy zarz¹dzania treœci¹
Zaprezentowano podstawowe zagadnienia zwi¹zane z tematyk¹ dotycz¹ca systemów
zarz¹dzania treœci¹ (ang. Content Management System, CMS). Wyjaœniono pojêcie, podano cechy systemów zarz¹dzania treœci¹, wymieniono korzyœci wynikaj¹ce z wykorzystania systemów zarz¹dzania treœci¹, a tak¿e porównano znane wykorzystywane w praktyce takie systemy. Do omówienia i porównania wybrano takie systemy jak: Joomla!,
PHP-Fusion, QuickCms oraz Drupal.
Content Managements Systems. The paper deals with content managements systems
(CMS). It explains the concept of CMS, gives the main features of such systems and describes the advantages of using them. Popular content management systems are described
and compared: Joomla!, PHP-Fusion, QuickCms, and Drupal.
Content Management System, CMS
Informacja, niezwykle trudne do zdefiniowania pojêcie, powi¹zane ze wszystkimi dyscyplinami naukowymi i niemal ka¿d¹ praktyczn¹ dzia³alnoœci¹ cz³owieka, sta³a siê w spo³eczeñstwie informacyjnym zarówno cennym towarem, jak i najeŸdŸc¹ wdzieraj¹cym
siê w ¿ycie cz³owieka, przygniataj¹c go swoim ciê¿arem. Ciê¿ar ten wynika z rosn¹cej w lawinowym tempie iloœci informacji oraz faktem, ¿e – mówi¹c przenoœnie – informacja jest wszêdzie. Posiadanie informacji przez cz³owieka, firmê lub pañstwo stawia ich
w uprzywilejowanej pozycji, dostarcza szeregu korzyœci i tworzy przewagê nad konkurencyjn¹ firm¹, a tak¿e
ma ogromne znaczenie dla krajów walcz¹cych o gospodarczy lub militarny prymat na danym kontynencie
lub na œwiecie. Bez wzglêdu na to, czy na informacjê
patrzymy jak na skarb czy ciemiê¿¹cego nas wroga,
chcemy nad ni¹ panowaæ. Do tego celu potrzebujemy
odpowiednich narzêdzi. Rozwój technologii komputerowej, informacyjnej i komunikacyjnej z jednej strony
przyczynia siê do wzrostu iloœci rozpowszechnianej
informacji, z drugiej jednak strony zaopatruje nas
w sprzêt, programy i systemy umo¿liwiaj¹ce groma-

1

Pojêcie business intelligence obejmuje metodologiê, procesy, techniki
i aplikacje komputerowe, wspieraj¹ce procesy podejmowania decyzji przez
gromadzenie, analizê i udostêpnianie danych zgromadzonych w systemach informacyjnych.
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dzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostêpnianie informacji na niespotykan¹ dot¹d skalê. Do realizacji tych zadañ mo¿emy wykorzystaæ ró¿nego typu
systemy informatyczne, m.in.: bazy i hurtownie danych, systemy zarz¹dzania dokumentami i treœci¹, business intelligence1, systemy pracy grupowej, systemy
przep³ywu pracy, systemy zarz¹dzania relacjami
z klientami, portale korporacyjne oraz mechanizmy
wyszukiwania informacji.
World Wide Web, jedna z us³ug Internetu, to obecnie najwiêkszy zbiór informacji, na który sk³adaj¹ siê
miliardy stron WWW, zorganizowanych w ró¿nego rodzaju serwisy internetowe – portale i wortale, serwisy
informacyjne, spo³ecznoœciowe, transakcyjne, blogi,
sklepy internetowe i wiele innych. £atwy i tani dostêp
do Internetu sprawia, ¿e coraz wiêcej osób korzysta
z tego medium w celach zawodowych i rozrywkowych.
Za pomoc¹ WWW firmy reklamuj¹ i sprzedaj¹ produkty i us³ugi, instytucje pañstwowe i rz¹dowe informuj¹ o swojej dzia³alnoœci i udostêpniaj¹ tworzone
przez siebie dokumenty, biblioteki umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikom dostêp do katalogów, a osoby prywatne,
chc¹c byæ znane w spo³ecznoœci internetowej, tworz¹
swoje strony domowe lub serwisy hobbystyczne.
Tworzenie stron WWW jest stosunkowo ³atwe, ale
mo¿e zajmowaæ wiele czasu, zw³aszcza w przypadku
du¿ych serwisów, sk³adaj¹cych siê z setek, a nawet tysiêcy stron WWW. Serwisy internetowe prawie zawsze
wymagaj¹ aktualizacji, a jeœli te aktualizacje s¹ czêste
i obszerne, wówczas okazuje siê, ¿e bie¿¹ca obs³uga
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serwisu jest niezmiernie pracoch³onnym zajêciem.
Wykorzystanie edytorów HTML (np. Paj¹czek, FrontPage, HomeSite, Dreamweaver) do tworzenia stron
WWW znaczenie u³atwi³o i przyspieszy³o pracê, jednak nie na tyle, aby mo¿na by³o szybko tworzyæ i zarz¹dzaæ rozbudowanymi serwisami o czêsto zmieniaj¹cej siê zawartoœci, wykorzystuj¹cymi wiele ró¿nych
funkcji, np. zarz¹dzanie prawami dostêpu do ró¿nych
czêœci serwisu, tworzenie sond, ankiet, czatów, forów,
ksiêgi goœci, biuletynów, s³owników, mapy serwisu,
udostêpnianie miejsc reklamowych czy organizacjê
biblioteki mediów.2 Dopiero systemy zarz¹dzania
treœci¹, które pojawi³y siê w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, udostêpni³y twórcom witryn internetowych te i inne funkcje oraz szereg mo¿liwoœci u³atwiaj¹cych tworzenie i obs³ugê nawet skomplikowanych serwisów.
System zarz¹dzania treœci¹ (ang. Content Management System, CMS) to oprogramowanie s³u¿¹ce do
tworzenia, rozbudowy, zarz¹dzania i aktualizacji serwisów internetowych (ich treœci oraz struktury), z którego mog¹ korzystaæ nawet osoby nie posiadaj¹ce doœwiadczenia w tworzeniu stron WWW. Zarz¹dzanie
treœci¹ serwisu odbywa siê z poziomu przegl¹darki internetowej za pomoc¹ prostego w obs³udze interfejsu
u¿ytkownika, umo¿liwiaj¹cego tworzenie treœci i dodawanie modu³ów za pomoc¹ formularzy. Podstawow¹
cech¹ CMS jest oddzielenie treœci strony internetowej
od jej wygl¹du. Systemy tego typu wykorzystuj¹ bazy
danych (np. MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft
SQL Server) lub tzw. p³askie pliki do przechowywania
tekstów ukazuj¹cych siê w serwisie internetowym
oraz jêzyki skryptowe (np. PHP, Perl) do wykonywania
operacji na danych. Wygl¹d zawartoœci serwisu jest
najczêœciej definiowany przez tzw. kaskadowe arkusze
stylów (CSS), przechowywane w osobnych plikach.
CMSy wykorzystuj¹ szablony, które zawieraj¹ elementy graficzne wspólne dla ca³ego serwisu, informacje
o strukturze zawartoœci i sposobie formatowania, co
sprawia, ¿e zmiana koncepcji graficznej i strukturalnej
jest bardzo ³atwa i sprowadza siê do zmiany szablonu.
Podstawowe korzyœci p³yn¹ce z wykorzystania systemów zarz¹dzania treœci¹ to3:
— skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie nowych treœci do serwisu,
— oszczêdnoœæ kosztów wynikaj¹cych z koniecznoœci
przeprowadzania czêstych aktualizacji przez firmy
zewnêtrzne,
— uproszczenie procesu publikowania stron WWW,
— automatyzacja pracy,
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— pe³na kontrola wygl¹du i treœci serwisu,
— mo¿liwoœæ wspó³dzielenia danych w ró¿nych czêœciach serwisu,
— hierarchiczny system praw dostêpu (administratorzy, redaktorzy, u¿ytkownicy),
— ³atwa i szybka zmiana struktury i grafiki serwisu,
— mo¿liwoœæ zarz¹dzania uprawnieniami osób odpowiedzialnych za redagowanie stron.
U¿ytkownicy, którzy chc¹ skorzystaæ z systemu zarz¹dzania treœci¹, maj¹ ogromny wybór. Na rynku
funkcjonuje co najmniej kilkadziesi¹t ró¿nych systemów tego typu. Do najpopularniejszych z nich nale¿¹:
Joomla, Mambo, Drupal, PHP-Fusion, PHP-Nuke,
eZ Publish, QuickCms. O ich popularnoœci, poza szerok¹ gam¹ udostêpnianych funkcji, byæ mo¿e zadecydowa³ fakt, ¿e s¹ to bezp³atne systemy open source.
W dalszej czêœci artyku³u przedstawimy najwa¿niejsze informacje na temat systemów Joomla!, PHP-Fusion, QuickCms oraz Drupal.
Joomla!
Joomla! jest zaawansowanym i jednym z najczêœciej wykorzystywanych systemów zarz¹dzania treœci¹.
Pocz¹tki projektu siêgaj¹ 2001 roku i s¹ zwi¹zane
z rozwojem systemu Mambo. W 2005 roku dosz³o do
nieporozumieñ miêdzy firm¹ Miro (w³aœcicielem
Mambo) a projektantami rozwijaj¹cymi ten system4.
Czêœæ programistów odesz³a z firmy i rozpoczê³a prace
nad programem, któremu nadano nazwê Joomla!5.
W obecnej chwili aktualn¹ wersj¹ jest Joomla! 1.5.15,
posiadaj¹ca tak¿e polsk¹ wersjê jêzykow¹. Program
zosta³ napisany w jêzyku PHP, a zawartoœæ publikowanego serwisu przechowywana jest w bazie MySQL.
Aplikacjê mo¿na pobraæ z oficjalnej strony projektu
http://www.joomla.org/ lub ze strony Polskiego Centrum Joomla! http://www.joomla.pl/. Jest to bezp³atne, bezpieczne i wysokiej jakoœci narzêdzie do ³atwego
publikowania informacji w sieci. Ogromn¹ zalet¹ pro2

Biblioteka mediów (w systemie Joomla! nosi nazwê Media Manager) jest
centralnym repozytorium ró¿nego rodzaju dokumentów: tekstowych, graficznych, dŸwiêkowych, które mog¹ byæ wykorzystane b¹dŸ udostêpniane
w serwisie.
3
Spo³eczeñstwo informacyjne. Red. J. Papiñska-Kacperek. Warszawa
2008, s. 498.
4
P. Frankowski: Jak szybko i ³atwo stworzyæ stronê WWW i zarz¹dzaæ ni¹.
Gliwice 2007, s. 154.
5
Nazwa Joomla pochodzi z jêzyka suahili i oznacza „wszyscy razem”,
„wspólnie” lub „jako ca³oœæ”.
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Rys. 1
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu Joomla!

Rys. 2
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu Joomla!
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jektu jest to, ¿e jest on rozwijany przez spo³ecznoœæ
programistów, projektantów i administratorów stron,
a tak¿e przez u¿ytkowników koñcowych, co gwarantuje ci¹g³y rozwój i wprowadzanie usprawnieñ do programu. Liczba u¿ytkowników systemu wp³ywa równie¿
na zwiêkszanie zasobów szablonów graficznych i dodatków, co jeszcze bardziej urozmaica projektowane
strony.
Instalacja nie jest zbyt skomplikowana i obejmuje
siedem etapów. Nale¿y uwa¿nie czytaæ pojawiaj¹ce siê
instrukcje, w których u¿ytkownik jest informowany,
jakie dane powinien wpisywaæ do pól, by unikn¹æ póŸniejszych b³êdów z po³¹czeniem. Warto te¿ zainstalowaæ przyk³adowe dane, które pozwalaj¹ ³atwiej zorientowaæ siê w funkcjach programu. Po instalacji u¿ytkownik otrzymuje dosyæ rozbudowan¹ stronê, przedstawion¹ na rysunku 1, zawieraj¹c¹ informacje
o Joomla! Zadaniem administratora strony pozostaje
zmiana uk³adu i zawartoœci strony oraz decyzja, jakie
elementy bêd¹ przydatne na stronie oraz wybór szaty
graficznej.
W panelu administracyjnym, przedstawionym na
rysunku 2, widzimy najwa¿niejsze elementy do tworzenia strony, czyli górne menu zawieraj¹ce dostêp do
wszystkich funkcji oraz menu g³ówne, umo¿liwiaj¹ce
szybki dostêp do najczêœciej wykonywanych operacji.
W sk³ad górnego menu wchodzi siedem elementów:
— witryna: umo¿liwia przejœcie do panelu kontrolnego, menad¿era u¿ytkowników, menad¿era plików
graficznych oraz g³ównych opcji konfiguracyjnych
serwisu;
— menu: oferuje dostêp do menad¿era menu, w którym mo¿na dodawaæ i zmieniaæ uk³ady menu projektowanego serwisu, a tak¿e do poszczególnych
menu i modyfikacji ich zawartoœci;
— artyku³y: umo¿liwia zarz¹dzanie wszystkimi artyku³ami wchodz¹cymi w sk³ad tworzonej strony;
— komponenty: udostêpnia domyœlnie zainstalowane
komponenty, takie jak: reklama, kontakty, spinacz
RSS, sondy, wyszukiwarka oraz zak³adki;
— rozszerzenia: odes³ania do wszystkich innych dodatków, modu³ów, szablonów i pakietów jêzykowych dla Joomla! wraz z mo¿liwoœci¹ ich szybkiej
instalacji;
— narzêdzia: mo¿liwoœæ wymiany wiadomoœci ze
wszystkimi u¿ytkownikami serwisu;
— pomoc: zawiera m.in. informacje, jak korzystaæ
z systemu.
Administrator systemu mo¿e zarz¹dzaæ kilkoma elementami. Bior¹c pod uwagê zawartoœæ serwisu, naj-
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wa¿niejsze bêdzie zarz¹dzanie artyku³ami. Nale¿y tutaj pamiêtaæ o strukturze, w jakiej Joomla! porz¹dkuje
treœæ serwisu. Ka¿dy artyku³ musi byæ najpierw przypisany do sekcji i kategorii, by móg³ byæ wyœwietlany
na stronie. Dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników taka
struktura mo¿e wydawaæ siê zawi³a i niepotrzebna, ale
w przypadku rozbudowanych serwisów umo¿liwia np.
grupowanie artyku³ów wed³ug tematów. Samo tworzenie artyku³u jest bardzo proste, w tym celu wykorzystujemy wbudowany edytor tekstowy. Skomplikowane
mog¹ wydawaæ siê jeszcze parametry artyku³u, ale gdy
dok³adnie zapoznamy siê ze wszystkimi, na pewno docenimy ich funkcjonalnoœæ, jak np. wyœwietlanie niektórych artyku³ów dla wybranej grupy u¿ytkowników.
Obok artyku³ów znacz¹c¹ rolê w serwisie ma grafika,
któr¹ ³atwo mo¿na zarz¹dzaæ korzystaj¹c z menad¿era
mediów. Wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu serwisu odgrywaj¹ u¿ytkownicy. Menad¿er u¿ytkowników w
Joomla! umo¿liwia w ³atwy sposób dodawanie nowych
u¿ytkowników i okreœlanie ich uprawnieñ. Poza tymi
podstawowymi elementami administrator mo¿e
zwiêkszaæ funkcjonalnoœæ serwisu o inne, jego zdaniem istotne elementy, które mo¿na pobraæ przede
wszystkim z oficjalnej strony projektu. Dodatkowe
modu³y, obok wspomagaj¹cych zarz¹dzanie serwisem,
mo¿na podzieliæ na kilka grup, w zale¿noœci od przeznaczenia projektowanej strony:
— dotycz¹ce dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej,
— wspomagaj¹ce prowadzenie e-biznesu,
— umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie e-urzêdem,
— pozwalaj¹ce na rozwijanie spo³ecznoœci internetowych.
Du¿¹ zalet¹ tego systemu zarz¹dzania treœci¹ jest tak¿e ³atwoœæ modyfikacji wygl¹du projektowanego serwisu przez instalacjê bezp³atnego lub p³atnego motywu graficznego6, potrafi¹cego zmieniæ stronê w ma³e
dzie³o sztuki.
PHP-Fusion
PHP-Fusion to niedu¿y, ale funkcjonalny system
zarz¹dzania treœci¹, wykorzystywany przede wszystkim do projektowania niezbyt rozbudowanych serwisów, który wykorzystuje PHP i MySQL. Twórc¹ programu jest Nick Jones, który tak¿e za³o¿y³ oficjaln¹

6

Motywów w Internecie dla Joomla! jest tak du¿o, ¿e autorzy nie podaj¹
konkretnych Ÿróde³.
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stronê internetow¹ projektu dostêpn¹ pod adresem
www.php-fusion.co.uk/. Aktualna wersja to PHP-Fusion 7.00.07, któr¹ mo¿na pobraæ w polskiej wersji jêzykowej ze strony http://mods.php-fusion.pl/. Podobnie jak Joomla!, program wspierany jest przez programistów oraz u¿ytkowników z ca³ego œwiata, dziêki czemu powstaje wiele dodatków i szablonów dla tej aplikacji.
Po szybkiej i przejrzystej instalacji otrzymujemy
gotow¹ stronê WWW, która zosta³a przedstawiona na
rysunku 3, zawieraj¹c¹ podstawowe elementy, takie
jak np. górne i boczne menu czy panel logowania. Administrator decyduje, co zostawi na stronie, jakie
funkcje wykorzysta i jak graficznie bêdzie prezentowa³
siê jego portal.

Panel administracyjny, zaprezentowany na rysunku 4, sk³ada siê z czterech czêœci:
1. Zarz¹dzanie treœci¹, gdzie podejmowane s¹
dzia³ania zwi¹zane z publikacj¹ artyku³ów.
2. Zarz¹dzanie u¿ytkownikami, gdzie nie tylko
zak³adane s¹ konta u¿ytkowników, ustalane ich
uprawnienia, ale tak¿e obs³ugiwany jest shoutbox
i nades³ane materia³y.
3. Zarz¹dzanie stron¹, która umo¿liwia konfiguracjê wszystkich ustawieñ ca³ego serwisu, jego struktury, bazy danych, zawartoœci menu itp.
4. Wtyczki, która pozwala na instalacjê, aktualizacjê i usuniêcie dodatków do programu.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ dla osób projektuj¹cych serwis jest przede wszystkim panel zarz¹dzania treœci¹.

Rys. 3
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu PHP-Fusion

Rys. 4
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu PHP-Fusion
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waæ na stronie producenta8. W artykule zaprezentowany zosta³ darmowy Quick.Cms.Lite.
Instalacja polega jedynie na rozpakowaniu pobranego pliku do odpowiedniego folderu lub na serwer,
a gotowa strona zostaje automatycznie wype³niona
przyk³adow¹ treœci¹. Posiada ona górne i lewe menu

Funkcje wbudowane podczas instalacji umo¿liwiaj¹
edycjê albumów zdjêæ, ankiet, artyku³ów, folderu
download, FAQ, forum, linków, newsów oraz stron informacyjnych, a tak¿e zarz¹dzanie grafik¹ i grupowanie w kategorie linków, newsów, artyku³ów i umieszczanych na serwerze plików. Artyku³y tworzone s¹

Rys. 5
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu Quick.Cms

w prostym edytorze tekstowym typu WYWIWYG7 lub
bardziej zaawansowanym TinyMCE. System mo¿na
rozbudowaæ o liczne dodatki (wtyczki) znacznie
zwiêkszaj¹ce funkcjonalnoœæ projektowanej strony.
QuickCms
QuickCms jako jedyny z prezentowanych w artykule systemów zarz¹dzania treœci¹ jest dzie³em polskich programistów. Dostêpny jest w trzech wersjach:
Quick.Cms.Lite (bezp³atna) oraz Quick.Cms i
Quick.Cms.Ext (p³atne), które mo¿na pobraæ ze strony
producenta http://opensolution.org/. Aplikacja tak¿e
zosta³a napisana w jêzyku PHP, ale tym, co czyni platformê odmienn¹ od wy¿ej prezentowanych, jest brak
koniecznoœci instalowania bazy MySQL, gdy¿
QuickCms dane zapisuje w plikach tekstowych. Najnowsza wersja 2.6 opublikowana zosta³a w kwietniu
2010. Osoby, które nie wiedz¹ jaka wersja systemu
bêdzie im najbardziej odpowiadaæ, mog¹ je przetesto-
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oraz g³ówn¹ czêœæ, w której wyœwietlane s¹ treœci
serwisu. Widok strony po instalacji prezentuje rysunek 5.
Na stronie WWW producenta zamieszczono napisan¹ zrozumia³ym jêzykiem i wzbogacon¹ o liczne
ilustracje instrukcjê obs³ugi panelu administracyjnego. W bezp³atnej wersji program nie oferuje zbyt wielu
funkcji, ale do zaprojektowania prostej strony domowej w zupe³noœci wystarczy.
Aby przejœæ do panelu administracyjnego, w pasku
adresu po ostatnim ukoœniku nale¿y dopisaæ „admin”.
Widok panelu administracyjnego prezentuje rysunek
6. Panel konfiguracyjny umo¿liwia modyfikacjê podstawowych ustawieñ strony. Zak³adka Strony to miejsce w którym dodawane s¹ nowe i edytowane istnie-

7

WYWIWYG = What You Write Is What You Get – to, co napiszesz, jest
tym co otrzymasz.
8
Wersja demonstracyjna dostêpna jest dla wszystkich trzech wersji.
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Rys. 6
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu Quick.Cms

j¹ce w projektowanym serwisie strony i podstrony. Tutaj znajduje siê tak¿e prosty edytor tekstowy, pozwalaj¹cy na wype³nianie serwisu treœci¹. Administrator
okreœla równie¿ w tym miejscu wygl¹d strony i podaje
metadane dla wyszukiwarek. Wybieraj¹c zak³adkê
Jêzyki przechodzimy do miejsca, w którym mo¿emy
dodaæ do strony nowy jêzyk (warto w tym momencie
sprawdziæ, czy na oficjalnej stronie QuickCms nie ma
ju¿ takiego t³umaczenia). Ostatni¹ rzecz¹, jak¹ administrator mo¿e zarz¹dzaæ w wersji Lite, s¹ pliki. W tej
czêœci panelu mo¿na pobieraæ pliki i decydowaæ o ich
rozmieszczeniu na stronie. Pozosta³e wersje programu
oferuj¹ du¿o wiêcej funkcji, jednak korzystanie z nich
wi¹¿e siê z op³at¹. Dla pocz¹tkuj¹cych projektantów
stron i prostych serwisów jest to bardzo ³atwe i intuicyjne w obs³udze narzêdzie.
Drupal
Pocz¹tki tego systemu zarz¹dzania treœci¹ siêgaj¹
roku 2000, gdy Dries Buytaert zaprojektowa³ aplikacjê, która umo¿liwia³a pozostawianie wiadomoœci
wœród grupy znajomych9. Program by³ nadal rozwijany, w sieci zaistnia³a domena drupal.org, a obecnie

9

Drupal history as seen by Dries [dokument elektroniczny]. [Dostêp: 4 II
2010]. Dokument dostêpny w Internecie: http://drupal.org/node/297669
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Drupal jest tworzony przez ogromn¹ spo³ecznoœæ ponad 350,000 zarejestrowanych u¿ytkowników. Aktualna, stabilna wersja to 6.15, któr¹ mo¿na pobraæ
z oficjalnej strony projektu http://drupal.org/ lub
z polskiej strony http://drupal.org.pl/. Drupal jest popularn¹ aplikacj¹ oferuj¹c¹ zaawansowane mo¿liwoœci projektowania nie tylko prostej strony domowej, ale
tak¿e z³o¿onego, wielopoziomowego portalu, systemu
blogów czy forum internetowego.
Aby zainstalowaæ Drupala po polsku, do rozpakowywanych plików instalacyjnych nale¿y dodaæ pliki
z polsk¹ wersj¹ jêzykow¹. Instalacja wymaga utworzenia dodatkowego tymczasowego pliku i wype³nienia
kilku pól, ale nie powinno to sprawiæ ¿adnych problemów nawet pocz¹tkuj¹cym u¿ytkownikom. Po instalacji otrzymujemy gotow¹, nieskomplikowan¹ stronê internetow¹ zaprezentowan¹ na rysunku 7, sk³adaj¹c¹
siê zaledwie z dwóch czêœci – panelu logowania i g³ównego obszaru, w którym wyœwietlana jest treœæ podstron. Aby zarz¹dzaæ stron¹, nale¿y zalogowaæ siê jako
administrator.
Panel administratora, w którym projektujemy i ustalamy w³aœciwoœci strony oraz wype³niamy je treœci¹,
przedstawiony zosta³ na rysunku 8. On tak¿e jest
przejrzysty, a po rozwiniêciu poszczególnych opcji
otrzymujemy wiele ciekawych mo¿liwoœci zarz¹dzania
stron¹. Zak³adka Dodaj zawartoœæ jest miejscem,
w którym tworzymy artyku³y oraz strony. Autorzy tego
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Rys. 7
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu Drupal

Rys. 8
ród³o: Zrzut ekranowy z systemu Drupal

CMSa podpowiadaj¹, ¿eby artyku³y stosowaæ do czêsto aktualizowanych treœci, a strony do tych rzadziej
modyfikowanych. Znacznie bardziej rozbudowana jest
zak³adka Zarz¹dzaj, która oferuje kilka opcji. W Budowie witryny mo¿emy:
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— w³¹czaæ i rozmieszczaæ na stronie bloki, czyli elementy, które tworz¹ nam strukturê strony,
— tworzyæ menu i decydowaæ o jego elementach,
— w³¹czaæ i wy³¹czaæ dodatkowe modu³y,
— wczytywaæ szablony wygl¹du stron,
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— dodawaæ t³umaczenia interfejsu.
Zak³adka Zarz¹dzanie zawartoœci¹ umo¿liwia:
— ustawianie kana³ów RSS,
— przypisywanie stron do kategorii i dodawanie etykiet do zawartoœci,
— zarz¹dzanie odpowiedziami na publikowane artyku³y,
— ustawianie rodzajów zawartoœci i ich miejsca wyœwietlania na stronie,
— konfiguracjê ustawieñ dotycz¹cych wpisów,
— ustawianie opcji wyœwietlania zawartoœci.
Z kolei Konfiguracja witryny pozwala miêdzy innymi
na ustawienie: daty i czasu, formatu danych, wersji jêzykowych witryny, podstawowych danych o stronie,
a tak¿e innych, technicznych w³aœciwoœci. Zarz¹dzanie u¿ytkownikami jest miejscem, w którym ustala siê
uprawnienia i regu³y dostêpu do wybranych czêœci
serwisu, a tak¿e edycjê kont i rang u¿ytkowników. Raporty umo¿liwiaj¹ wyœwietlenie list b³êdów, zdarzeñ
z dziennika i raportu o stanie witryny, znajdziemy tu
równie¿ informacje o nowych wersjach modu³ów
i graficznych pow³ok programu (tzw. skór, skórek, ski-

nów). Ostatnia zak³adka Pomoc to przewodnik w jêzyku polskim po funkcjach i modu³ach Drupala. Plik instalacyjny ma wbudowane kilkadziesi¹t ró¿nych modu³ów. Chc¹c z nich korzystaæ, wystarczy w³¹czyæ ten,
który nas interesuje. W ten sposób bardzo ³atwo
zwiêkszamy funkcjonalnoœæ serwisu bez poszukiwania i instalowania dodatkowych funkcji.
Porównanie mo¿liwoœci omówionych CMS
Omówione w artykule systemy zarz¹dzania treœci¹
maj¹ zbli¿one zasady dzia³ania i oferuj¹ podobne
funkcje. Wystêpuj¹ jednak miêdzy nimi tak¿e pewne
ró¿nice, dlatego aby ³atwiej by³o podj¹æ decyzjê, który
CMS bêdzie dla nas najlepszy, w tabeli 1 zestawiono
ich najwa¿niejsze w³aœciwoœci.
Ka¿dy z prezentowanych tutaj systemów zarz¹dzania treœci¹ ma wady i zalety, nieco odmienny panel administratora i nie da siê jednoznacznie stwierdziæ, który z nich jest najlepszy. Jednemu u¿ytkownikowi wystarczy bardzo prosty system, oferuj¹cy podstawowe
funkcje, a inny bêdzie poszukiwa³ zaawansowanego

Tabela 1. Porównanie w³aœciwoœci systemów zarz¹dzania treœci¹.
Joomla

PHP-Fusion

Quick.Cms.Lite

Drupal

Wymagania systemowe
Jêzyk oprogramowania
Baza danych
Licencja
Wielkoœæ pliku instalacyjnego

PHP

PHP

PHP

PHP

MySQL

MySQL

Pliki tekstowe

MySQL

open source

open source

open source

open source

6,46 MB

2,09 MB

292 KB

1,03 MB

Oferowane funkcje
Ankiety

wbudowane

wbudowane

w. p³atne

wbudowane

Banery

wbudowane

wbudowane

w. p³atne

opcjonalne

Blog

opcjonalne

opcjonalna

brak

wbudowane

FAQ

opcjonalne

wbudowane

brak

opcjonalne

Forum

opcjonalne

wbudowane

brak

wbudowane

Galerie obrazów

opcjonalne

wbudowane

opcjonalne

wbudowane

Ksiêga goœci

opcjonalne

opcjonalne

w. p³atne

wbudowane

Mapa strony

opcjonalne

opcjonalne

w. p³atne

opcjonalne

Nowoœci

wbudowane

wbudowane

w. p³atne

wbudowane

RSS

wbudowane

opcjonalne

w. p³atne

wbudowane

Wyszukiwanie

wbudowane

wbudowane

w. p³atne

wbudowane

Zarz¹dzanie dokumentami

wbudowane

wbudowane

opcjonalne

wbudowane

Zarz¹dzanie u¿ytkownikami

wbudowane

wbudowane

w. p³atne

wbudowane

ród³o: Opracowanie w³asne.
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narzêdzia do projektowania rozbudowanych portali.
Quick.Cms.Lite jest najprostszy w instalacji i w obs³udze, ale oferuje najmniej mo¿liwoœci i mo¿na w nim
zaprojektowaæ tylko nieskomplikowan¹ stronê. Joomla! oferuje szereg dodatków i funkcji pozwalaj¹cych
zbudowaæ wielopoziomowy portal, ale pocz¹tkowo
mo¿e sprawiaæ trudnoœci w obs³udze panelu administratora i konfiguracji zaawansowanych ustawieñ.
Podobne mo¿liwoœci oferuj¹ PHP-Fusion i Drupal.
Tutaj tak¿e chwilê trzeba poœwiêciæ na opanowanie
funkcji w panelach administracyjnych, ale interfejsy
s¹ bardziej intuicyjne ni¿ w przypadku Joomla!. Bior¹c pod uwagê przyk³adowe strony otrzymywane tu¿
po instalacji, najprostsz¹ oferuje Drupal i wydaje siê,
¿e naj³atwiej j¹ dostosowaæ do w³asnych potrzeb.
Quick.Cms.Lite i PHP-Fusion oferuj¹ nieco bardziej
rozbudowany uk³ad i zawartoœæ, wiêc mog¹ podpowiedzieæ projektantowi serwisu co i w jakim miejscu warto zamieœciæ. Najbardziej rozbudowan¹ stronê otrzymujemy w programie Joomla!, pocz¹tkowo mo¿e ona
nas przyt³oczyæ iloœci¹ informacji, ale pozwala zapoznaæ siê od razu z wieloma bardzo funkcjonalnymi elementami wzbogacaj¹cymi portal. Decyduj¹c siê na
wykorzystanie któregoœ z systemów zarz¹dzania treœci¹, warto zastanowiæ siê przede wszystkim nad tym,
jak wyobra¿amy sobie nasz¹ stronê internetow¹, jak¹
chcemy zamieœciæ w niej zawartoœæ i o jakie dodatki
chcemy j¹ wzbogaciæ. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ, jakie
posiadamy umiejêtnoœci w korzystaniu z tego typu aplikacji, by póŸniej nie traciæ zbyt wiele czasu na opanowanie funkcji programu. Podjêcie decyzji, z którym
systemem bêdzie nam siê najlepiej pracowaæ, mo¿e
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u³atwiæ polska strona WWW OpenSourceCMS, dostêpna pod adresem http://os-cms.pl/. W portalu tym
mamy mo¿liwoœæ odnalezienia narzêdzi do tworzenia
specyficznych stron internetowych, np. blogów, forów,
galerii, a co najwa¿niejsze przetestowania interesuj¹cego nas systemu zarz¹dzania treœci¹ od strony administratora i zwyk³ego u¿ytkownika.
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Mariola AUGUSTYNIAK
Uniwersytet £ódzki, £ÓD

Wp³yw nowoczesnych technologii na rozszerzenie
mo¿liwoœci bibliotek w zakresie kszta³towania
spo³eczeñstwa
wiedzy... Biblioteki
spo³eczeñstwa
wiedzy na przyk³adzie
Uniwersytetu £ódzkiego
Dziêki rozwojowi nowych technologii biblioteki otrzyma³y nowe narzêdzia pozwalaj¹ce
na unowoczeœnienie warsztatu informacyjnego i rozszerzenie zakresu swojej oferty dla
u¿ytkowników, takie jak chocia¿by zwiêkszenie dostêpnoœci Internetu, cyfryzacja zasobów bibliotecznych i katalogi bibliotek dostêpne on-line. Powsta³y nowe drogi dostêpu do
informacji, a proces jej zdobywania zosta³ znacznie przyspieszony. Mo¿na zadaæ sobie
pytania:
— Jakie œrodki mo¿e wykorzystaæ wspó³czesna biblioteka w procesie realizacji dzia³alnoœci informacyjnej?
— Jak zmieni³a siê forma korzystania z biblioteki przez czytelników i jakie Ÿród³a informacji s¹ przez nich wykorzystywane najczêœciej?
— Jaka jest rola biblioteki w realizacji potrzeb wspó³czesnego u¿ytkownika?
— Czy wszystkie dostêpne œrodki i narzêdzia s¹ w bibliotekach w pe³ni wykorzystywane?
OdpowiedŸ na te pytania mo¿e pomóc usprawniæ metody pracy bibliotek, odnaleŸæ najlepsze drogi i formy udostêpniania i rozpowszechniania informacji oraz uœwiadomiæ
koniecznoœæ doskonalenia systemu biblioteczno-informacyjnego w kierunku dostosowania go do wyzwañ spo³eczeñstwa wiedzy.
Modern technologies’ influence on increasing the possibilities of libraries in creating a knowledge society with the example of the University of £ódŸ Library. Owing
to the development of new technologies, libraries are now equipped with new tools that
enable them to upgrade their information competence and extend their offer addressed to
users, such as enhanced Internet accessibility, digitalization of library resources and book
directories availability on-line. New ways of accessing information have emerged, and
the process of obtaining information has been considerably accelerated. One may ask:
— What tools can a modern library use in the process of information dissemination?
— How has the form of library use by readers evolved and what sources of information do
they use most frequently?
— What is the role of a library in meeting the needs of contemperary users?
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— Are all available means and tools fully used in libraries?
Answers to these questions may help to make working methods more efficient, find the
ways and forms of providing access to information and its dissemination as well as raise
awareness of the need to improve the library and information system towards its
adjustment to the needs of knowledge society.
W œwiecie, w którym informacja sta³a siê towarem
tak samo cennym jak dobra materialne okreœlenie
„spo³eczeñstwo informacyjne” wydaje siê czymœ równie naturalnym, jak trudnym do zdefiniowania. J. S.
Nowak [3] przytacza a¿ 22 ró¿ne definicje tego terminu, z których wy³ania siê obraz spo³eczeñstwa posiadaj¹cego nieskrêpowany dostêp do nowoczesnych
technologii informatycznych i charakteryzuj¹cego siê
zdolnoœciami i umiejêtnoœciami w kierunku ich wykorzystania do gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i u¿ytkowania informacji. P. Gawrysiak [2] wypowiada tezê, ¿e „dla wspó³czesnego cz³owieka, cz³onka spo³ecznoœci informacyjnej, „stê¿enie” otaczaj¹cej
go informacji jest znacznie wiêksze ni¿ dla kogoœ ¿yj¹cego w XIX wieku. Na tyle du¿e, ¿e coraz czêœciej nie
jest on w stanie nie tylko wykorzystaæ, ale nawet
przyswoiæ sobie informacjê, która jest mu aktualnie
potrzebna i która mo¿e okazaæ siê dla niego po¿yteczna.” Aktywna rola w procesie kszta³towania spo³eczeñstwa informacyjnego i jego transformacji w spo³eczeñstwo wiedzy, do którego kluczem jest permanentna edukacja, przypada bibliotece, przed któr¹ rozwój
cywilizacji postawi³ nowe zadania, a rozwój nowoczesnych technologii umo¿liwi³ ich realizacjê.
Narzêdzia, którymi dysponuje wspó³czesna biblioteka to, najogólniej mówi¹c, sprzêt komputerowy, oprogramowanie i sieæ komputerowa umo¿liwiaj¹ca sprawn¹
komunikacjê i przekazywanie informacji. Narzêdzia te
nie funkcjonuj¹ oddzielnie, ale uzupe³niaj¹ siê i wspólnie tworz¹ warsztat pracy bibliotekarza. Komputer jest
obecnie podstawowym narzêdziem pracy na niemal¿e
ka¿dym stanowisku. Doskonalony przez dziesi¹tki lat
systematycznie zmniejsza³ swoje rozmiary i zwiêksza³
mo¿liwoœci. Sam sprzêt jednak, bez oprogramowania
jest bezu¿yteczny. Poza tym, komputer, nawet najdoskonalszy nie mo¿e staæ siê efektywnym narzêdziem wykorzystywanym w dzia³alnoœci informacyjnej biblioteki nie
bêd¹c elementem sieci komputerowej. Dziêki ³¹czeniu
komputerów w sieci lokalne, rozleg³e, wreszcie w sieæ
globaln¹ Internet mo¿liwa sta³a siê sprawna wymiana
danych rozumiana jako wspó³dzielenie zasobów i
urz¹dzeñ, a wiêc:
— korzystanie ze wspólnych urz¹dzeñ, np. drukarek
i skanerów,
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— korzystanie ze wspólnego oprogramowania,
— korzystanie z centralnych baz danych,
— przesy³anie informacji.
Biblioteka wyposa¿ona w nowoczesn¹ technologiê
rozpoczê³a proces ewolucji wychodz¹c poza mury
w³asnego gmachu, tworz¹c nowe drogi dostêpu do informacji i zapewniaj¹c ³atwy i szybki dostêp do materia³ów naukowych. Podstawowe narzêdzia i œrodki wykorzystywane w toku realizacji tego zadania to przede
wszystkim:
— zintegrowane systemy biblioteczne,
— narzêdzia wspomagaj¹ce elektroniczn¹ obs³ugê
procesów bibliotecznych,
— cyfryzacja zasobów i tworzenie bibliotek cyfrowych,
— tworzenie dróg dostêpu do zasobów elektronicznych,
— dostêp do Internetu.
Sposób wykorzystania tych narzêdzi wp³ywa na liczbê
u¿ytkowników biblioteki i jakoœæ ich obs³ugi, a w efekcie na ocenê dzia³ania biblioteki i jej funkcji jako centrum informacji.
1. Zintegrowany system biblioteczny
jako narzêdzie gromadzenia, opracowania
i rozpowszechniania informacji
Wspó³zale¿noœæ sprzêtu komputerowego, oprogramowania i sieci komputerowej doskonale widaæ na
przyk³adzie zintegrowanych systemów bibliotecznych,
których wprowadzenie sta³o siê elementem kluczowym zwi¹zanym z wykorzystaniem komputeryzacji
w bibliotekach i które dziêki elektronicznej obs³udze
procesów bibliotecznych radykalnie zmieni³y oblicze
podstawowych us³ug informacyjnych zwi¹zanych
z gromadzeniem, opracowaniem, wytwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji. Ich wdro¿enie w bibliotekach otworzy³o nowe mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzybibliotecznej i rozwoju katalogów centralnych, co
w efekcie zaowocowa³o znacznym przyrostem informacji w katalogach lokalnych w stosunkowo krótkim
okresie czasu i wp³ynê³o na istotne zwiêkszenie ich
wartoœci informacyjnej. Dziêki podjêciu wspó³pracy
z NUKAT i zautomatyzowaniu wiêkszoœci procesów
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zwi¹zanych z wymiana danych miêdzy katalogiem
centralnym i baz¹ lokaln¹ roczny przyrost rekordów
bibliograficznych w bazie BU£ w okresie 10 miesiêcy
2009 roku wyniós³ 50 700 rekordów i by³ najwy¿szy
od wdro¿enia systemu Horizon w 1998 roku. Wahania liczby rekordów w pierwszych latach u¿ytkowania
systemu bibliotecznego, spowodowane przejœciowym
utrzymaniem tradycyjnych form katalogowania w stosunku do wydawnictw wydanych przed 1998 rokiem,
da³y o sobie znaæ w 2000 r. Ponowny spadek przypad³
na rok 2002, w którym rozpoczêto wspó³pracê
z CKHW1 i NUKAT2. Poddanie siê rygorom wynikaj¹cym z tej wspó³pracy przy braku odpowiednich narzêdzi zapewniaj¹cych konwersjê rekordów i zautomatyzowanie procesów importu danych znalaz³o swoje odbicie w niewielkim spadku liczby rekordów
w stosunku do roku 2001. WyraŸny wzrost w latach
2003-20093 to przede wszystkim wynik udoskonalania oprogramowania pozwalaj¹cego na wspó³pracê
z katalogiem centralnym i zautomatyzowanie procesów wymiany danych oraz w³¹czenia do wspó³katalogowania coraz wiêkszej liczby bibliotek zak³adowych
Uniwersytetu £ódzkiego, tworz¹cych z Bibliotek¹ Uniwersytetu £ódzkiego wspóln¹ bazê biblioteczn¹4. Ilustracje 1. i 2. pokazuj¹ zmiany w liczbie rekordów bibliograficznych w bazie BU£ w latach 1998-2009
i roczny przyrost liczby tych rekordów w tym samym
okresie czasu.
Katalogi komputerowe bibliotek oferuj¹ zupe³nie
now¹ jakoœæ informacji o ksi¹¿ce w zakresie wiarygod-

1

CKHW – Centralna Kartoteka Hase³ Wzorcowych tworzona od 2001
roku.
2
NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny tworzony metod¹
wspó³katalogowania od 2002 roku, dostêp http://www.nukat.edu.pl/
3
Tendencja wzrostowa zachwiana zosta³a w 2006 roku z powodu oddania
do u¿ytku nowego gmachu biblioteki i znacz¹cych zmian w organizacji
zbiorów. Wprowadzenie wolnego dostêpu do pó³ek wymaga³o intensywnych prac, w które zaanga¿owana zosta³a wiêkszoœæ pracowników biblioteki.
4
System biblioteczny Uniwersytetu £ódzkiego obejmuje obecnie oprócz
BU£ 17 bibliotek zak³adowych i Bibliotekê American Corner.
5
Katalog £ASB – katalog £odzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, dostêp http://www.biblioteki.lodz.pl/.
6
KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich w Uczelnianym Centrum Informatycznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Dostêp: http://karo.umk.pl/Karo/.
7
OPAC – Online Public Access Catalog – publiczny dostêp do katalogu
biblioteki przez Internet.
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noœci i spójnoœci prezentowanych danych dziêki wdro¿eniu kontroli opisów bibliograficznych kartotek¹ hase³ wzorcowych i osi¹gniêciu wspólnego standardu
w przeszukiwaniu katalogów bibliotecznych. Gwarantuj¹ wysok¹ efektywnoœæ wyszukiwania i unikniêcie
szumu informacyjnego. Nowoczesne zautomatyzowane systemy biblioteczne daj¹ mo¿liwoœæ wymiany danych nie tylko miêdzy bibliotekami u¿ytkuj¹cymi ten
sam system, ale równie¿ miêdzy u¿ytkownikami ró¿nych systemów bibliotecznych. Dziêki temu informacja o publikacjach dociera do czytelnika szybciej i to
ró¿nymi drogami – nie tylko poprzez dostêp do katalogu w³asnej biblioteki, ale tak¿e przez katalogi o zasiêgu lokalnym (katalogi konsorcjów, np. katalog rozproszony ³ódzkich bibliotek akademickich5), krajowym
(katalog centralny NUKAT i KARO6) i katalogi o zasiêgu œwiatowym (np. WorldCat).
Dostêpu do katalogu komputerowego biblioteki nie
mo¿na go traktowaæ jako odrêbnej us³ugi, w oderwaniu od pozosta³ych modu³ów zintegrowanego systemu
bibliotecznego, którego jest czêœci¹, poniewa¿ realizuj¹c funkcjê rozpowszechniania informacji o zbiorach
bibliotecznych powstaje w wyniku procesów gromadzenia metadanych, ich opracowywania i przetwarzania. OPAC7 zapewnia dostêp do katalogu biblioteki
przez Internet, niezale¿nie od miejsca i czasu, mo¿liwoœæ zamawiania pozycji skatalogowanych w systemie
bibliotecznym, rezerwacji egzemplarza wypo¿yczonego i samodzielnego przed³u¿enia okresu wypo¿yczenia. Pozwala równie¿ na modyfikacjê niektórych danych osobowych, np. zarz¹dzanie kontem czytelnika
w BU£ umo¿liwia aktualizacjê adresu e-mail. Funkcjonalnoœæ systemów bibliotecznych w zakresie organizacji dostêpu do katalogu biblioteki i zarz¹dzania
kontem czytelnika jest systematycznie udoskonalana.
Obecnie u¿ytkowana wersja systemu Horizon pozwala
na elastyczn¹ konfiguracjê indeksów, oferuje rozbudowane mo¿liwoœci zawê¿enia wyszukiwania, tworzenie
list podrêcznych i opcjê wysy³ania ich na dowolnie
wybrany adres e-mail. Umo¿liwia równie¿ z³o¿enie
zamówienia na ksi¹¿kê lub czasopismo z katalogu
kartkowego, a dziêki temu na zastosowanie jednolitego
systemu zamawiania dla wszystkich zbiorów bibliotecznych. Statystyki wskazuj¹, ¿e czytelnicy czêsto korzystaj¹ z katalogu komputerowego poza godzinami
otwarcia biblioteki. Ilustracje 3., 4. i 5. obrazuj¹ liczbê
korzystaj¹cych z katalogu BU£ w dniach otwarcia biblioteki w paŸdzierniku 2009 r. wed³ug godzin. £¹czna
liczba wyszukiwañ w paŸdzierniku 2009 roku w
godzinach zamkniêcia biblioteki wynios³a 44471.
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W tym czasie czytelnicy 3351 razy logowali siê na
swoje konta, dokonali 217 przed³u¿eñ ksi¹¿ek wypo¿yczonych i 216 rezerwacji. Podobnie sytuacja wygl¹da w dniach zamkniêcia biblioteki – w niedziele
i sobotê 31 paŸdziernika, kiedy odnotowano:
— 19649 wyszukiwañ,
— 1484 logowania na konto czytelnika,
— 107 prolongat egzemplarzy wypo¿yczonych,
— 74 rezerwacje.
Przeprowadzona wœród czytelników sonda (Ilustracja 6.) równie¿ potwierdzi³a fakt czêstego korzystania z katalogu i sk³adania zamówieñ spoza terenu
biblioteki. Odnotowujemy znaczny wzrost liczby czytelników korzystaj¹cych z katalogu komputerowego
w godzinach zamkniêcia biblioteki w porównaniu do
okresu styczeñ – marzec 2008 roku, kiedy œrednia
liczba czytelników korzystaj¹cych z tej mo¿liwoœci wynosi³a 26400 miesiêcznie.
2. Dodatkowe narzêdzia wykorzystywane
w elektronicznej obs³udze procesów
bibliotecznych
Zintegrowane systemy biblioteczne nie zawsze
spe³niaj¹ wszystkie pok³adane w nich nadzieje i wymagaj¹ dodatkowego oprogramowania w zakresie niektórych brakuj¹cych funkcji. Takie narzêdzia u¿ytkowane s¹ równie¿ w BU£. Wykorzystywane s¹ do zautomatyzowania procesów wymiany danych, do zarz¹dzania wydrukami zamówieñ magazynowych
zgodnie z potrzebami biblioteki, do powiadamiania
czytelników o terminie zwrotu wypo¿yczonych
ksi¹¿ek za pomoc¹ poczty elektronicznej. Dziêki specjalnemu oprogramowaniu realizowane jest równie¿
w nowych warunkach szkolenie biblioteczne studentów I roku.
Dodatkowe narzêdzia wykorzystywane w obs³udze
procesów bibliotecznych to równie¿ bazy w³asne biblioteki tworzone przez Oddzia³ Informacji Naukowej
i Prac Dydaktycznych. Niektóre z nich s¹ stopniowo
w³¹czane do g³ównego katalogu komputerowego biblioteki jako odpowiednie kolekcje. Tak¹ decyzjê podjêto w stosunku do Katalogu Informacji Naukowej zawieraj¹cego informacje o zawartoœci ksiêgozbioru
podrêcznego tego oddzia³u i bazy Prac Doktorskich,
które, niezale¿nie od braku formatu, zaczêto od 2008
roku wprowadzaæ do systemu Horizon. Inne, jak retrospektywna i bie¿¹ca Bibliografia Dorobku Naukowego
Pracowników U£, s¹ w dalszym ci¹gu kontynuowane.
Tworzenie w³asnych baz w trosce o zapewnienie czy-
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telnikowi odpowiednich narzêdzi wyszukiwawczych
rozpoczêto w BU£ na d³ugo przed wdro¿eniem systemu Horizon. Bazy tworzono w systemie MAK, a dziêki
oprogramowaniu MAK WWW od 2001 roku udostêpniono je w sieci Internet. Ich wykorzystanie jest
jednak marginalne, co potwierdzi³a sonda przeprowadzona wœród czytelników jesieni¹ 2008 roku. Jej wyniki prezentuje Ilustracja 7. Celowoœæ dalszego istnienia czêœci z tych baz jest obecnie weryfikowana. D¹¿eniem biblioteki jest skupienie informacji o zbiorach
w g³ównym katalogu komputerowym i cyfrowym katalogu kartkowym. Ograniczenie narzêdzi wyszukiwawczych i opracowanie wszystkich zbiorów wed³ug jednolitego kryterium powinno pozytywnie wp³yn¹æ na
spójnoœæ informacji i ograniczenie szumu informacyjnego.
Dodatkowymi narzêdziami tworz¹cymi podstawowy warsztat informacyjny bibliotekarza s¹ równie¿
elektroniczne bazy Biblioteki Narodowej: Przewodnik
Bibliograficzny od 1981 r., S³ownik Tematów Biblioteki Narodowej czyli Kartoteka wzorcowych hase³
przedmiotowych Biblioteki Narodowej (SJHP BN),
Bibliografia Wydawnictw Ci¹g³ych 1996-1998, Centralny Katalog Czasopism Polskich, Bibliografia Wydawnictw Ci¹g³ych Nowych, Zawieszonych i Zmieniaj¹cych Tytu³, Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990 –), Bibliografia Zawartoœci Czasopism od 1996 r. Bazy udostêpniane s¹
w programie MAK WWW.
3. Digitalizacja katalogów kartkowych
Kontynuuj¹c dzia³ania w kierunku rozszerzenia
zakresu informacji o w³asnych zbiorach biblioteki decyduj¹ siê na digitalizacjê katalogów kartkowych, które dotychczas dostêpne by³y wy³¹cznie z terenu biblioteki. Retrokonwersja ca³oœci zbiorów bibliotecznych
jest przedsiêwziêciem przekraczaj¹cym mo¿liwoœci
du¿ych bibliotek, których ksiêgozbiór zgromadzony
przed wdro¿eniem komputeryzacji siêga setek tysiêcy
woluminów ksi¹¿ek i czasopism. Digitalizacja katalogów kartkowych jest przedsiêwziêciem daj¹cym efekty stosunkowo szybko, pozwalaj¹cym na wyszukanie
potrzebnej literatury i z³o¿enie zamówienia, jednak
bez gwarancji dostêpnoœci zamówionego egzemplarza.
Jest to zasadnicza ró¿nica miêdzy katalogiem komputerowym a zdigitalizowanym katalogiem kartkowym.
Mimo tej niedogodnoœci i mniejszej wartoœci informacyjnej tego narzêdzia stanowi ono du¿e udogodnienie
dla czytelnika. Korzystanie z katalogu kartkowego
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w wersji cyfrowej jest ³atwiejsze i szybsze przy zastosowaniu programu do wyszukiwania danych, a nie wy³¹cznie przegl¹dania szufladek. Taka opcja umo¿liwia
równie¿ zintegrowanie systemu bibliotecznego z katalogiem zdigitalizowanym w zakresie sk³adania zamówieñ. Opisanie kart w odpowiednim formularzu jest
jednak procesem czasoch³onnym. W BU£ zdigitalizowano i oddano do u¿ytku czytelników katalogi kartkowe zbiorów specjalnych – Kartografii, Ikonografii
i Starych Druków. Funkcjonuj¹ one na zasadzie przegl¹dania szufladek i s¹ odzwierciedleniem katalogu
kartkowego. Cyfryzacjê g³ównego katalogu alfabetycznego rozpoczêto jesieni¹ 2008 roku. Karty poddawane
s¹ selekcji i opisywane w odpowiednim formularzu, co
po zakoñczeniu procesu pozwoli na wykorzystanie
mechanizmu wyszukiwawczego. W chwili obecnej
katalog zawiera 715681 awersów i rewersów kart8,
z których selekcja objê³a dopiero ok. 30 tysiêcy. Mo¿na
wiêc zadaæ sobie pytanie, czy lepiej daæ czytelnikowi
wygodniejsze i bardziej efektywne narzêdzie do dyspozycji, ale kosztem czasu, czy te¿ skazaæ go na ¿mudne przegl¹danie szufladki po szufladce. Zapewne obie
opcje mia³yby swoich zwolenników. S¹ i takie opinie,
¿e przegl¹danie szufladek bez odpowiedniego mechanizmu wyszukiwania jest tak niewygodne, ¿e lepiej pofatygowaæ siê do biblioteki i poszukaæ w katalogu kartkowym. Oczywiœcie idealnym rozwi¹zaniem by³oby
przyspieszenie prac nad opracowywaniem katalogu,
ale barier¹ nie do pokonania s¹ w tym wypadku
wzglêdy finansowe.
4. Biblioteki cyfrowe
Przedsiêwziêciem o rosn¹cej popularnoœci w ostatnich latach jest budowanie bibliotek cyfrowych. Ich
g³ównym celem, niezale¿nie, czy s¹ to biblioteki instytucjonalne czy regionalne, jest zapewnienie czytelnikowi dostêpu do pe³nych tekstów zamieszczanych
tam publikacji. Oczywiœcie obok u³atwienia dostêpu
do zbiorów, co wi¹¿e siê z funkcj¹ rozpowszechniania
informacji i jest szczególnie wa¿ne dla czytelników,
biblioteki cyfrowe maj¹ za zadanie ochronê egzemplarzy oryginalnych, zw³aszcza cennych zbiorów specjalnych z kolekcji Starych Druków, Ikonografii, Kartografii, Muzykaliów czy Rêkopisów. Biblioteka Cyfrowa U£
jest przedsiêwziêciem stosunkowo m³odym, bo zosta³a udostêpniona czytelnikom 1 kwietnia 2008 roku,
ale liczba publikacji w niej zamieszczonych systematycznie roœnie i ma coraz wiêcej zwolenników, co obrazuj¹ Ilustracje 8., 9. i 10. Jest to inicjatywa podjêta
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i realizowana przez Bibliotekê Uniwersytetu £ódzkiego, w oparciu o w³asne zbiory biblioteczne, zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem autorskim. Oprócz czasopism z XIX i pocz¹tków XX wieku biblioteka zawiera
cykl rysunków W. Kondka „Pa³ace £ódzkie”9 stanowi¹cy zacz¹tek kolekcji ikonograficznej i aktualnie
uzupe³nian¹ kolekcjê dziewiêtnastowiecznych druków muzycznych10. Jak widaæ na Ilustracji 11. najwiêcej wyœwietleñ maj¹ czasopisma. Rysunki W. Kondka
stanowi¹ 3% ogólnej liczby wyœwietleñ, na muzykalia
przypada zaledwie 1%. Podzia³ ten jest odzwierciedleniem zawartoœci Biblioteki Cyfrowej U£ (Ilustracja
12.), gdzie czasopisma stanowi¹ najwiêksz¹ czêœæ
zbiorów. Zawartoœæ biblioteki cyfrowej nie zawsze
zgodna jest z zapotrzebowaniem czytelników, którzy
przede wszystkim chcieliby w Bibliotece Cyfrowej U£
mieæ dostêp do podrêczników (Ilustracja 13). W dalszej kolejnoœci uznaj¹ jednak celowoœæ digitalizacji
czasopism i zbiorów specjalnych, byæ mo¿e z powodu
trudniejszego dostêpu do tych materia³ów w wersji
oryginalnej11. Rozszerzenie digitalizacji na materia³y
dydaktyczne jest utrudniona nie tylko na koszty tego
procesu, ale równie¿ ze wzglêdu na prawa autorskie.
Jak pisze T. Œwiêækowska [4] omawiaj¹c ten temat
„Biblioteki publiczne mog¹ swobodnie dygitalizowaæ
i udostêpniaæ tylko czêœæ dziedzictwa wiedzy i kultury,
tê, która nie podlega ochronie praw w³asnoœci. Najnowsze osi¹gniêcia, wszystko, co stanowi w ramach
aktualnego systemu polityczno-gospodarczego o warunkach ekonomicznego powodzenia, podlega komercyjnej reglamentacji”. Za³o¿eniem Biblioteki Cyfrowej
U£ nie by³a od pocz¹tku digitalizacja materia³ów dydaktycznych. Ograniczenia zwi¹zane z prawem autorskim, koszty procesu cyfryzacji zasobów i d¹¿enie do
archiwizacji najcenniejszych zbiorów bibliotecznych
wytyczy³y kierunek w jakim siê rozwija. Nie znaczy to,
¿e problem praw autorskich zwi¹zanych z bibliotek¹
cyfrow¹ nie wystêpuje. Dotyczy on w chwili obecnej
8

Karty skanowane s¹ dotychczas po obu stronach dla zachowania informacji o przydziale przedmiotowym, wiêc liczba kart w katalogu wynosi ok.
niespe³na 360 tysiêcy.
9
Ze wzglêdu na ograniczenia zwi¹zane z prawem autorskim kolekcja
udostêpniania jest wy³¹cznie w sieci wewnêtrznej BU£.
10
Kolekcja unikalnych druków i pierwodruków muzycznych z XIX wieku
digitalizowana jest dziêki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i obejmuje ok. 390 wol.
11
Zarówno czasopisma jak i zbiory specjalne udostêpniane s¹ wy³¹cznie
na miejscu. Dodatkowo udostêpnianie zbiorów specjalnych ograniczone
jest czasem otwarcia dla czytelników poszczególnych agend.

PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ

49

PLACÓWKI INT
norm przesy³anych do BU£ w ramach egzemplarza
obowi¹zkowego przez Polski Komitet Normalizacyjny
w formacie PDF. Zastrze¿enia dotycz¹ce udostêpniania norm ograniczaj¹ nawet mo¿liwoœæ udostêpnienia
ich w sieci lokalnej, poniewa¿ aktualnie BU£ nie jest
w stanie spe³niæ na³o¿onych wymagañ w zakresie zabezpieczeñ przed skopiowaniem tych dokumentów.
5. Dostêp do elektronicznych
zasobów informacyjnych
Biblioteka Uniwersytetu £ódzkiego, podobnie jak
inne biblioteki naukowe, stara siê zapewniæ u¿ytkownikom pe³ny dostêp do elektronicznych baz i serwisów, prenumerowanych zgodnie z potrzebami poszczególnych wydzia³ów. Bazy elektroniczne, szczególnie
dostêp do pe³nych tekstów, to nieocenione Ÿród³o najbardziej aktualnej informacji z poszczególnych dziedzin wiedzy. Na przyk³adzie bazy Wiley InterScience
mo¿emy zaobserwowaæ systematyczny wzrost zainteresowania dostêpem do tego typu Ÿróde³ informacji.
Wyniki przedstawione s¹ w tabeli (Ilustracja 14a.) i na
wykresie (Ilustracja 14b.). W wiêkszoœci przypadków
dostêp do tych materia³ów mo¿liwy jest wy³¹cznie
w sieci uniwersyteckiej, st¹d prawdopodobnie wynika
zmniejszenie liczby pobranych tekstów w 2006 roku
w porównaniu do roku 2005. Biblioteka ze wzglêdu
na zmiany w organizacji zbiorów by³a wówczas zamkniêta dla czytelników przez okres 2,5 miesi¹ca, co
ograniczy³o dostêp do baz. Tendencje wzrostowe wykazuj¹ równie¿ inne bazy, np.:
— Sage-SSH
• 2008 – 4727 pobranych tekstów
• do lipca 2009 – 3009 pobranych tekstów
— Elsevier
• 2008 – 82104 pobrane teksty
• do lipca 2009 – 61783 pobrane teksty
Statystyki z lipca 2009 roku pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e koñcowe dane znacznie przekrocz¹ wyniki
z roku 2008. S¹ to jedynie przyk³ady wykorzystania
dostêpów do elektronicznych Ÿróde³ informacji
w BU£, ale na tych kilku przyk³adach wyraŸnie widaæ
w jakim kierunku zmierzaj¹ zainteresowania i potrzeby czytelników.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom Biblioteka U£ czyni obecnie starania w kierunku zakupu oprogramowania HAN, które umo¿liwi
korzystanie z baz równie¿ z komputerów domowych,
co powinno korzystnie wp³yn¹æ na wykorzystanie tych
narzêdzi informacji w latach nastêpnych.
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6. Dostêp do Internetu jako najbardziej
po¿¹dana oferta informacyjna biblioteki
Internet jest nie tylko podstawowym warunkiem
funkcjonowania wszystkich wymienionych wczeœniej
nowoczesnych narzêdzi wykorzystywanych w dzia³alnoœci informacyjnej biblioteki. Dostêp do sieci Internet stanowi równie¿ samodzieln¹ us³ugê bêd¹ca kryterium oceny biblioteki przez u¿ytkowników. Od paŸdziernika 2006 roku BU£ oferuje czytelnikom dostêp
do Internetu stacjonarnego, a od marca 2007 internet
bezprzewodowy.
£¹czne wykorzystanie Internetu w okresach od
1 paŸdziernika 2007 do 30 wrzeœnia 2008 i od 1 paŸdziernika 2008 do 30 wrzeœnia 2009 kszta³towa³o siê
na podobnym poziomie wykazuj¹c niewielka tendencje wzrostow¹:
— 01.10.2007 – 30.09.2008 — wykorzystano 34 620
godzin
— 01.10.2008 – 30.09.2009 — wykorzystano 36 341
godzin
Wzros³o jednak znacznie wykorzystanie Internetu
bezprzewodowego w stosunku do stacjonarnego:
— 01.10.2007 – 30.09.2008 — 6690 godzin dostêpu
do Internetu bezprzewodowego
— 01.10.2008 – 30.09.2009 — 16 736 godzin dostêpu do Internetu bezprzewodowego
Wyt³umaczenie tego faktu le¿y zapewne w coraz wiêkszej dostêpnoœci laptopów i wygodzie korzystania bez
ograniczeñ z w³asnych materia³ów zapisanych na dysku lub z oprogramowania biurowego, którego biblioteka nie jest w stanie zapewniæ w wystarczaj¹cej liczbie
licencji.
7. Spo³eczeñstwo informacyjne
a spo³eczeñstwo wiedzy
Czy biblioteka bierze aktywny udzia³ w tworzeniu
spo³eczeñstwa informacyjnego, które wed³ug L. W. Zachera [5] „jest przede wszystkim spo³eczeñstwem dostêpu (do informacji) i kontaktu (komunikacji)”, a jego
rozwój nastêpuje „pod has³em poda¿y informacji, jej
obfitoœci, dostêpnoœci, szybkoœci – czyli wskaŸników
g³ównie iloœciowych, daj¹cych w efekcie „zalew”, „potop”, szum informacyjny”? Na to pytanie z pewnoœci¹
mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co. Zapewnia bowiem
coraz szerszy dostêp do informacji nie tylko o w³asnych zbiorach bibliotecznych, ale równie¿ do zasobów
informacyjnych dostêpnych w innych bibliotekach
w Polsce i na œwiecie, dostêp do Internetu bêd¹cego
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prawdziw¹ kopalni¹ wiadomoœci i do chêtnie wykorzystywanych baz elektronicznych, mo¿liwoœæ sporz¹dzania kopii dokumentów ze zbiorów bibliotecznych i wydruków z Internetu. Organizacja szkoleñ
bibliotecznych i szkoleñ w zakresie korzystania z baz
elektronicznych pozwala pokonaæ bariery informacyjne tych czytelników, którzy dotychczas mieli jakiekolwiek problemy w tym zakresie. Kolejne bariery likwidowane s¹ dziêki zainstalowaniu sprzêtu dla osób niedowidz¹cych i niewidomych. Organizacja zbiorów
w wolnym dostêpie pozwala na swobodne przegl¹danie literatury na interesuj¹cy temat a samoobs³ugowe
urz¹dzenia do samodzielnych wypo¿yczeñ i zwrotów
ksi¹¿ek u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ korzystanie ze zbiorów bibliotecznych12. Czy biblioteka wspó³czesna
kszta³tuje spo³eczeñstwo wiedzy? Na to pytanie odpowiedŸ by³aby ju¿ bardziej k³opotliwa. Ju¿ Henri Poincaré, ¿yj¹cy w latach 1854-1912 pisa³ „Wiedzê buduje
siê z faktów, jak dom z kamienia; ale zbiór faktów nie
jest wiedz¹, jak stos kamieni nie jest domem”. Sens
tego stwierdzenia odnajdujemy u Cz. Cempela [1],
który pisa³:
„- zbiór danych nie jest informacj¹,
- zbiór informacji nie jest wiedz¹,
- zbiór wiedzy nie stanowi m¹droœci,
- zbiór m¹droœci nie daje prawdy.”
Doœwiadczenia ostatnich lat pozwalaj¹ przypuszczaæ
¿e czytelnik nie zawsze œwiadomie korzysta z narzêdzi
oferowanych mu przez bibliotekê, a jego poszukiwania
s¹ czêsto chaotyczne. Mo¿na to zaobserwowaæ na
przyk³adzie poszukiwañ w komputerowym katalogu
bibliotecznym. W 2008 roku koncentrowa³y siê one
g³ównie wokó³ indeksów alfabetycznych – nazw autorów, tytu³ów i hase³ przedmiotowych. Zaskakuj¹ce
ma³e by³o zainteresowanie czytelników indeksami
s³ów kluczowych. Nawet najpopularniejszy wœród nich
indeks s³ów kluczowych z tytu³ów móg³ siê poszczyciæ
zaledwie liczb¹ 8064 u¿ytkowników w ci¹gu trzech
miesiêcy, co wobec 153317 poszukiwañ w jego odpowiedniku alfabetycznym stanowi³o bardzo znikomy
procent. Multi-indeks pozwalaj¹cy na przeszukiwanie
bazy w sposób bardziej zaawansowany, wed³ug z³o¿onych kryteriów obejmuj¹cych wiêcej ni¿ jeden indeks
s³ów kluczowych, osi¹gn¹³ wynik niewiele przekraczaj¹cy 1%. Sytuacja ta zmieni³a siê w 2009 roku na
korzyœæ indeksów s³ów kluczowych, co pokazuje Ilustracja 15. Odnotowano równie¿ pewne zainteresowanie wyszukiwaniem w indeksach ISBN, numerów
kontrolnych opisów, a tak¿e w indeksach sygnatur, hase³ KBK13 i symboli klasyfikacji KBK, chocia¿ mo¿na
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przypuszczaæ, ¿e ciesz¹ siê one zainteresowaniem raczej bibliotekarzy ni¿ czytelników. Wzros³a równie¿
liczba korzystaj¹cych z wyszukiwañ z³o¿onych. Obserwowane zjawisko mog³oby œwiadczyæ o wiêkszym
zaawansowaniu czytelników w zakresie pos³ugiwania
siê narzêdziami wyszukiwawczymi. Wolno jednak
podejrzewaæ, ¿e wp³yw na takie zachowania czytelnicze mia³a zmiana wersji systemu bibliotecznego i co za
tym idzie interfejsu u¿ytkownika katalogu komputerowego. Najwiêcej wyszukiwañ bowiem odnotowano
w ogólnym indeksie s³ów kluczowych z opisu bibliograficznego, dzia³aj¹cym podobnie do wyszukiwarek
internetowych, na który czytelnik trafia zaraz po wejœciu do katalogu. Liczba tych wyszukiwañ – 825 178,
mo¿e sugerowaæ przypadkowoœæ trafieñ i ma³¹ efektywnoœæ wyszukiwania, aby jednak potwierdziæ te
przypuszczenia potrzebne by³oby przeprowadzenie
dodatkowych badañ czytelniczych. Ich wynik móg³by
pos³u¿yæ jako podstawa ewentualnych modyfikacji interfejsu katalogu komputerowego dla ukierunkowania
wyszukiwañ czytelniczych.
Przedstawiona analiza wykorzystania nowoczesnych technologii oparta jest na praktycznych doœwiadczeniach i obserwacjach i systematycznie przeprowadzana mo¿e byæ wykorzystywana do zmian organizacji
pracy w kierunku optymalnego zaspokajania potrzeb
czytelnika, udoskonalania warsztatu informacyjnego
bibliotekarza i efektywnego wykorzystania posiadanych œrodków w celu zapewnienia narzêdzi pozwalaj¹cych na rozszerzenie oferty informacyjnej. Biblioteka podlega permanentnemu procesowi ewolucji.
Aby spe³niaæ swoje funkcje musi poszukiwaæ nowych
dróg rozpowszechniania informacji i ukierunkowania
poszukiwañ czytelniczych dla osi¹gniêcia ich najwiêkszej efektywnoœci naukowej i dydaktycznej. Analiza
nie wyczerpuje z pewnoœci¹ tematu. Niektóre narzêdzia, jak chocia¿by strona internetowa biblioteki, nie
zosta³y omówione, ale wynika to z rozleg³oœci i z³o¿onoœci tego zagadnienia, zas³uguj¹cego na oddzielne
opracowanie, podobnie jak rola wolnego dostêpu w
dzia³alnoœci biblioteki i ocena tej formy udostêpniania
zbiorów przez czytelników.

12

W BU£ zainstalowano system zarz¹dzania i ochrony zbiorów oparty na
technologii RFID. Jego czêœci¹ s¹ urz¹dzenia do samodzielnych wypo¿yczeñ i zwrotów ksi¹¿ek z wolnego dostêpu.
13
KBK – Klasyfikacja Biblioteki Kongresu wed³ug której ustawiony jest
w BU£ ksiêgozbiór w wolnym dostêpie.
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Rys. 1. Wzrost ogólnej liczby rekordów bibliograficznych w bazie BU£ w latach 1998-2009.
Opracowanie w³asne.
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Rys. 2. Roczny przyrost rekordów bibliograficznych w bazie BU£ w latach 1999-2009.
Opracowanie w³asne.
Ogólna liczba wyszukiwañ w indeksach wed³ug godzin
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Rys. 3. Wyszukiwanie wed³ug godzin w dniach otwarcia biblioteki w paŸdzierniku 2009.
Opracowanie w³asne.
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Rys. 4. Logowanie na konto czytelnika wed³ug godzin w dniach otwarcia biblioteki w paŸdzierniku 2009. Opracowanie w³asne.
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Rys. 5. Liczba przed³u¿eñ i rezerwacji wed³ug godzin w dniach otwarcia biblioteki w paŸdzierniku 2009

Rys. 6. Liczba zamówieñ na ksi¹¿ki sk³adanych przez czytelników BU£ z terenu biblioteki i z innych lokalizacji.
Opracowanie w³asne.
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Rys. 7. Wykorzystanie baz tworzonych przez Oddzia³ Informacji Naukowej BU£ w systemie MAK.
Opracowanie w³asne.

Rys. 8. Wzrost liczby publikacji w Bibliotece Cyfrowej U£. ród³o: Statystyki systemu dLibra.

Rys. 9. Wzrost miesiêcznej liczby wygenerowanych stron WWW Biblioteki cyfrowej U£.
ród³o: Statystyki systemu dLibra.
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Rys. 10. Miesiêczna liczba wyszukiwañ w Bibliotece Cyfrowej U£. ród³o: Statystyki systemu Libra.

Rys. 11. Liczba wyœwietleñ publikacji z poszczególnych kolekcji
Biblioteki Cyfrowej U£.
ród³o: Statystyki systemu Libra.

Rys. 12. Liczba publikacji w poszczególnych kolekcji
Biblioteki Cyfrowej U£
ród³o: Statystyki systemu Libra.

Rys.13. Zapotrzebowanie czytelników na publikacje w Bibliotece Cyfrowej U£.
Opracowanie w³asne.
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Rys. 14a. Stopieñ wykorzystania dostêpu do bazy WileyInterScience w U£ w latach 2005-2009.
Baza danych czasopism Wiley InterScience
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Rys. 14b. Stopieñ wykorzystania dostêpu do bazy WileyInterScience w U£ w latach 2005-2009.
Opracowania na podstawie statystyk wydawców.

Rys. 15. Wykorzystanie niektórych rodzajów
indeksów w katalogu komputerowym BU£
w okresie luty-paŸdziernik 2009 r.
Autorzy alfabetycznie

198 742

S³owa z nazw autorów

132 894

Has³a przedmiotowe alfabetycznie

111 004

S³owa z hase³ przedmiotowych

40 145

Tytu³y alfabetycznie

143 233

S³owa z tytu³ów

125 355

Tytu³y serii alfabetycznie
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GIS. Teoria i praktyka
Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J.
Maguire, David W. Rhind: GIS. Teoria i praktyka.
Tytu³ oryginalny: Geographic Information System
and Science. Redakcja naukowa: Artur Magnuszewski. T³umaczenie: Maciej Lenartowicz, Artur
Magnuszewski, Piotr Werner, Dariusz Woronko.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
519 s. ISBN: 978-83-01-14904-8
W 2008 roku Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowa³o dodruk pierwszego wydania ksi¹¿ki „GIS.
Teoria i praktyka”. Nak³ad 2000 egzemplarzy wydany
równie¿ przez PWN w 2006 roku okaza³ siê niewystarczaj¹cy wobec zapotrzebowania GIS czytelników na
t¹ ksi¹¿kê, uwa¿an¹ za jedno z najlepszych opracowañ
dotycz¹cych GIS dostêpnych na rynku.
Polskie wydanie ksi¹¿ki „GIS. Teoria i praktyka”
(ok³adka zob. rysunek 1) pod redakcj¹ naukow¹ Artu-

Rys. 1. Ok³adka ksi¹¿ki
„GIS. Teoria i praktyka”
ród³o: http://ksiegarnia.pwn.pl/
6246_pozycja.html
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ra Magnuszewskiego jest przek³adem drugiego wydania ksi¹¿ki „Geographic Information Systems and
Science” (ok³adka zob. rysunek 2) opublikowanej
przez wydawnictwo John Wiley & Sons w 2005 roku
(recenzja na temat tej ksi¹¿ki zob. np. http://www.
isprs.org/publications/bookreview/LongleyetalBookReview.pdf). Autorzy: Paul Longley (University College, London, UK), Michael F. Goodchild (University of
California, Santa Barbara, USA), David J. Maguire
(ESRI, Redlands, California, USA), David W. Rhind
(City University, London, UK) s¹ uznanym zespo³em
ekspertów w dziedzinie GIS. Choæ drugie wydanie
„Geographic Information Systems and Science” zosta³o gruntownie zmienione, ulepszone i zaktualizowane
w odniesieniu do pierwszego wydania, ju¿ pierwsze,
opracowane przez tych samych autorów i opublikowane przez wydawnictwo John Wiley & Sons w 2001
roku (ok³adka zob. rysunek 3) zosta³o w wielu recen-

Rys. 2. Ok³adka ksi¹¿ki „Geographic
Information Systems and Science”,
wyd. 2, 2005

Rys. 3. Ok³adka ksi¹¿ki „Geographic
Information Systems and Science”,
wyd. 1, 2001

ród³o: http://www.amazon.com/Geographic-Information-Systems-Science-Longley/
dp/047087001X#reader

ród³o: http://www.amazon.com/Geographic-Information-Systems-Science-Longley/
dp/0471892750#reader
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zjach okreœlone jako kamieñ milowy w ewolucji GIS
(np. w Geometre Landmeter, marzec 2002 – landmark
in the evolution of GIS). Niew¹tpliwie zaœ Ÿród³o tego
opracowania mo¿na odnaleŸæ ju¿ w ksi¹¿ce z 1991
roku „Geographical Information Systems: Principles
and Applications” autorstwa David J. Maguire,
Michael F. Goodchild, David W. Rhind, która zosta³a
okreœlona mianem the GIS big book. Drugie jej wydanie „Geographical Information Systems: Principles,
Techniques, Applications, and Management”, pod redakcj¹ Paul Longley, Michael F. Goodchild, David J.
Maguire, David W. Rhind, ukaza³o siê w 1999 roku
w dwóch tomach (1296 stron) i w 2005 roku w wersji
skróconej.
W przedmowie do wydania polskiego „GIS. Teoria i
praktyka” redaktor Artur Magnuszewski pisze, i¿ „t³umaczenie ksi¹¿ki dotycz¹cej tak szybko rozwijaj¹cej
siê dyscypliny nauki i techniki [jak¹ jest GIS – przyp.
MG] przysparza zazwyczaj wielu k³opotów, zw³aszcza
w warstwie terminologii”. GIS jest skrótem od ang.
Geographical/Geographic Information Systems, czyli
systemy informacji geograficznej. GIS w jêzyku angielskim oznacza zarówno klasê oprogramowania, jak
i dzia³ nauki. W literaturze polskiej podobnie, a skrót
GIS choæ wystêpuje bardzo czêsto, stosowany jest zamiennie np. z terminami systemy informacji przestrzennej, systemy informacji o terenie czy systemy
geoinformacyjne. Jako swego rodzaju normê jêzykow¹
t³umacze przyjêli s³ownik opublikowany przez Polskie
Towar z y s t wo
In f o r m a c j i
Przestrzennej
(www.ptip.org.pl).
W wersji angielskiej ksi¹¿ka powsta³a jako podrêcznik, przeznaczony g³ównie na rynek amerykañski,
jednak ogromne powodzenie jej pierwszego wydania
(sprzeda¿ nak³adu ponad 25 000 egzemplarzy) sprawi³o, ¿e jest ona obecnie t³umaczona i stosowana
w wielu innych krajach. W przek³adzie polskim t³umacze starali siê odnieœæ prezentowane treœci tak¿e do
specyfiki polskich warunków zamieszczaj¹c odpowiednie przypisy i komentarze.
Tytu³ polskiego wydania nie jest dos³ownym t³umaczeniem angielskiego tytu³u. Dodatek do GIS –
Teoria i praktyka podkreœla, i¿ GIS sta³ siê swoist¹ platform¹ integruj¹c¹ wiele dziedzin wspó³czesnej nauki
i techniki, a programy geoinformacyjne znalaz³y powszechne praktyczne zastosowanie. Jak pisz¹ Longley,
Goodchild, Maguire i Rhind w przedmowie do wydania angielskiego „jest to dobry objaw przejœcia od czystej nauki do praktyki, z której osi¹gniêæ mo¿emy
wszyscy czerpaæ korzyœci”.
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Treœæ ksi¹¿ki podzielono na piêæ dzia³ów (które
w spisie treœci nie s¹ nazwane dzia³ami ani czêœciami).
Ka¿dy dzia³ dzieli siê na rozdzia³y (równie¿ nie s¹ nazwane rozdzia³ami), a rozdzia³y na podrozdzia³y. Ka¿dy
rozdzia³ koñczy zestaw æwiczeñ i literatura uzupe³niaj¹ca. Dzia³ I Zagadnienia wstêpne sk³ada siê z
dwóch rozdzia³ów (1. Historia i rozwój systemów geoinformacyjnych; 2. Zastosowania systemów geoinformacyjnych). Dzia³ II W³aœciwoœci danych przestrzennych sk³ada siê z czterech rozdzia³ów (3. Metody reprezentacji œrodowiska przyrodniczego; 4. W³aœciwoœci danych przestrzennych; 5. Wyznaczanie po³o¿enia; 6. ród³a b³êdów). Dzia³ III Techniki przetwarzania danych przestrzennych sk³ada siê z piêciu
rozdzia³ów (7. Oprogramowanie systemów geoinformacyjnych; 8. Modele danych przestrzennych; 9.
ród³a danych; 10. Tworzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych; 11. Rozproszone systemy geoinformacyjne). Dzia³ IV Analiza danych przestrzennych sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów (12. Podstawy
opracowania map; 13. Obrazowanie danych przestrzennych; 14. Kwerenda, pomiar, przekszta³cenie;
15. Charakterystyki przestrzenne; 16. Podstawy modelowania). Dzia³ V Zarz¹dzanie i polityka zawiera
cztery rozdzia³y (17. Zarz¹dzanie systemami geoinformacyjnymi; 18. GIS w dzia³alnoœci gospodarczej; 19.
Zalety i ograniczenia systemów geoinformacyjnych;
20. Wspó³praca i dostêpnoœæ danych).
Rozwa¿ania nad GIS zamyka rozdzia³ 21. Epilog,
w którym dokonano podsumowania i prognozy rozwoju GIS. Autorzy podkreœlaj¹ w nim, i¿ termin „prognozy rozwoju GIS” nie jest jednoznaczny, poniewa¿
przysz³e rozwi¹zania maj¹ korzenie w historycznych
ju¿ dzisiaj osi¹gniêciach. Jako przyk³ad podali odrodzenie wielu metod analiz przestrzennych, dawno ju¿
opracowanych na poziomie teoretycznym, a wprowadzonych ponownie dziêki mo¿liwoœciom obliczeniowym wspó³czesnych komputerów.
Ksi¹¿ka mo¿e byæ wykorzystywana w ca³oœci lub
tylko w formie wybranych fragmentów. Autorzy przyjêli uk³ad ksi¹¿ki nienaruszaj¹cy ustalonej kolejnoœci
lektury poszczególnych rozdzia³ów. W ka¿dym rozdziale znajduje siê opis podstawowych za³o¿eñ teoretycznych, stosowanych metod analitycznych i przyk³ady praktyczne. W celu u³atwienia przyswajania wiedzy, po lekturze wiêkszych fragmentów tekstu wyt³uszczonym drukiem przedstawiane s¹ podsumowuj¹ce stwierdzenia. Ponadto poprzez wprowadzenie na
koñcu ka¿dego rozdzia³u zestawu æwiczeñ i literatury
uzupe³niaj¹cej czytelnik zachêcany jest do samodziel-
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nego pog³êbiania wiedzy i rozwi¹zywania problemów
z zakresu GIS. Nowatorskie rozwi¹zania zastosowane
w tej ksi¹¿ce polegaj¹ m.in. na tym, i¿ czytelnik poprzez odes³anie do strony www.wiley.com/go/longley
ma mo¿liwoœæ rozwi¹zania dodatkowych æwiczeñ,
a nauczyciel na tej stronie w podrêczniku nauczyciela
znajdzie dodatkowe wskazówki przydatne w nauczaniu, a tak¿e na tym, ¿e przedstawione treœci s¹ ilustrowane przez program edukacji na odleg³oœæ – Virtual
Campus, opracowany przez firmê ESRI.
W ksi¹¿ce zawarto informacje zarówno o podstawach GIS, jak i o jego zastosowaniach w nauce, administracji i biznesie. Jest ona adresowana do u¿ytkowników GIS, a tak¿e do osób, które zaczynaj¹ siê dopiero interesowaæ t¹ dziedzinê wiedzy. Jak napisa³ Joe
Lobley (w uzupe³nieniu) na pochwa³ê zas³uguje komunikatywny jêzyk ksi¹¿ki i unikanie s³ownictwa
specjalistycznego, dziêki czemu tekst jest ³atwy do zro-
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zumienia. Na uwagê zas³uguje tak¿e strona graficzna
ksi¹¿ki. Zamieszczone w niej licznie kolorowe mapy,
zdjêcia, schematy, wykresy niew¹tpliwie u³atwiaj¹ zrozumienie treœci i doskonale ilustruj¹ prezentowane
w ksi¹¿ce rozwi¹zania i przyk³ady. Wykorzystano
w niej materia³y udostêpnione dziêki miêdzynarodowej wspó³pracy, pochodz¹ce z ró¿nych czêœci œwiata.
O skali tej wspó³pracy œwiadczy choæby liczba nazwisk wymienionych w podziêkowaniu zawartym we
wstêpie.
Jak podkreœlaj¹ we wstêpie autorzy – maj¹ nadziejê, ¿e lektura ksi¹¿ki bêdzie interesuj¹ca i po¿yteczna.
Autorka niniejszego omówienia, po przeczytaniu
ksi¹¿ki „GIS. Teoria i praktyka” opiniê t¹ w pe³ni potwierdza.
Dr Ma³gorzata GAJOS
Instytut Informatyki, Uniwersytet Œl¹ski, KATOWICE
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