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Kształtujemy nasze narzędzia, 

a potem one kształtują nas 

Marshall McLuhan (1911-1980)
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• Internet - korzysta ponad 50% ludzkości (4 mld)  

- wzrost o 7% w ostatnim roku

• tel. komórkowe - korzysta 68% ludzkości (5,1 mld)

- wzrost o 4% w ostatnim roku

• 74,8% Polaków posiada smartfon (laptop 82,71%, desktop

64,24%)** - wzrost o 17% w roku

• Polska: w dekadę liczba użytk. WWW potroiła się [2020-100%]

• Polska: liczba użytk. mobilnych przewyższyła surfujących 

po sieci z laptopów i desktopów (ponad 60% vs 40%)

WeAreSocial, 2018 / **wave8

świat wokół bibliotek (1)



• 94% nastolatków urodzonych po 2000 r. ma smartfon

• 93,4% dzieci w (13-17 lat) może być on-line cały czas

• dla 89% wyszukiwarka jest narzędziem dotarcia do informacji**

• 84% nastolatków (8-11 lat) i 69% między (12-15 lat) nie 

odróżnia reklam od naturalnych wyników wyszukiwania w sieci*

• zwłoka w otwarciu strony o 1 s. zmniejsza liczbę odsłon o 11%

• 61% nie wróci na www, jeśli źle się wyświetla w wersji mobilnej

ofcom.org.uk, 2015 **Centre for Information Behaviour and the Evaluation of Research / theverge.com

Deloitte / OnePoll / Baystate Medical Center / NASK pt. „Nastolatki 3.0”

świat wokół bibliotek (2)



Bramą do biblioteki w XXI w. stał się katalog on-line, 

który musi ulegać przeobrażeniom i technologicznej 

rewolucji. Jego zastój jest pierwszym elementem 

zniechęcenia czytelnika do korzystania z usług 

bibliotecznych. 



• 2/3 mężczyzn nie czyta książek*

• 73% Polaków nie chodzi do bibliotek*

• 41% domów w Polsce nie ma w ogóle książek*

ALE

• 39% czytających wypożycza książki z biblioteki[2017]**

• czytający jedną książkę w roku, czytali ją 2 mies.*

• 1 użytkownik odwiedza bibliotekę publiczną 9,9 razy [2016]***

Raport o stanie czytelnictwa BN, 2016 / **Raport o stanie czytelnictwa BN, 2017 / *** B. Budyńska Biblioteki w Polsce w 2016

statystycznie… (1)



• 63,1% bibliotek posiada OPAC [2016]***

• okładka książki w OPAC zwiększa rozpoznawalność publikacji 

(51% wzrost wypożyczeń - lit. dziecięca, fikcja)*****

• Warszawa: Ursynoteka kupuje śr. 170 książek dziennie [2017]

• Limanowa: 55 wypożyczeń na100 mieszkanów

Raport o stanie czytelnictwa BN, 2016 / Raport o stanie czytelnictwa BN, 2017 / B. Budyńska Biblioteki w Polsce w 2016 / Nielsen 

BOOK „The Importance of metadata for Discoverability and Sales”, 2016

statystycznie... (2)

http://www.nielsenbookdata.co.nz/uploads/10666 Nielsen Book US Study The Importance of Metadata for Discoverability and Sales_DIGI_D5(2).pdf


• co 48 sek. czytelnik logował się on-line do konta OPAC 

(60 s/2015) – biblioteki miejskie w Krakowie

• co 100 sek. czytelnik prolongował on-line termin zwrotu 

wypożyczenia (2,1 min/2015) – biblioteki miejskie w Krakowie

• co 2,2 min. czytelnik on-line rezerwował lub zamawiał 

książkę (2,5 min/2015) – biblioteki miejskie w Krakowie

• co 3,5 sek. czytelnik wypożyczał książkę; co trzeci wypożyczający 

miał od 25 do 44 lat (3,4 s/2015) – biblioteki miejskie w Krakowie

• co 5,5 sek. czytelnik przychodził do wypożyczalni; co piąty wypoż. 

miał od 6 do 19 lat (6 s/2015) – biblioteki miejskie w Krakowie

Założenie do badań: 365 dni aktywność 16h/24h (godz. 8-24). Każda filia biblioteczna otwarta 8 h przez 5 dni w tygodniu.

[2016]

statystycznie... (3)



• co 10. prolongata książek jest dokonywana online (MBP Olsztyn)

• co 3. odwiedziny w bibliotece są zdalne (MBP Olsztyn, 32%)

• wzrasta liczba operacji samoobsługowych w katalogach online:

• liczba prolongat i zamówień online zbiorów - 21%* 

• liczba rezerwacji online zbiorów - 18%*

• liczba logowań do katalogów online - od 15 do 30%*

• integracja ebooków w OPAC: 138% więcej sesji Ibuk Libra; WL -

36% **** – biblioteki miejskie w Krakowie

* PBP, KBP, ŚBP, NhBP, Kraków (2016) / **** W. Kowalewski, E-booki w OPAC : integracja metadanych, AUPC. Studia ad 

Bibliothecarum Scientiam Pertinentia vol. 16 (2017)

statystycznie... (4)

[2016]



• 69% sesji z Google (organic search)

• 50% odwiedzin z dużych miast (Warszawa, Kraków, Rzeszów, …)

• większość kwerend dotyczy literatury przedmiotu 

• większość recenzji jest dla literatury pięknej 

• recenzenci w większości to blogerzy, rzadko użytkownicy bibliotek

• portal często odwiedzają twórcy (uwagi, sugestie, „pretensje”)

portal będąc elementem tkanki sieci WWW, jest ważnym miejscem „łowienia” 

użytkowników w sieci

statystycznie... (5)



20-21 kwietnia 2015 r. w trakcie konferencji Warszawie, BN ogłasza:  

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ. Propozycja zmian w 

opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej

Kalinowski Jakub (2015). Deskryptory Biblioteki Narodowej – narzędzie opracowania zbiorów w dobie sieci semantycznej. 

Bibliotekarz 6 (2015), s. 4-9.

biblioteki w obliczu zmian (1)



od 1 stycznia 2017 r. BN wdrożyła nowy model opracowania 
zbiorów: 

• przestał obowiązywać słownik JHP BN oraz część dotychczasowych 
przepisów 

• rozbudowa kartotek zamknięta i przekształcana; 1 słownik zamiast dwóch

• zaczęły funkcjonować nowe zasady katalogowania i opracowania KHW 
(nowe dokumenty opracowywane wg Deskryptorów BN)

• MARC 21 zmienił strukturę na hybrydową (ISBD + elementy RDA)

• zmiany retrospektywne rekordów są dokonywane sukcesywnie 
i udostępniane bibliotekom do pobrania

BN udostępniła materiały metodyczne (przepisy.bn.org.pl), 
ale brak adaptacji formatu MARC21, schematów 
konwersji metadanych w opisach bibliograficznych, wiedzy…

biblioteki w obliczu zmian (2)



• konieczne było podjęcie decyzji dot. funkcjonowania katalogów 

• pilnie potrzebne były szkolenia i wymiana wiedzy praktycznej

• bibliotekarze zaczęli zgłaszać problemy związane 
z opracowaniem zbiorów bibliotecznych

• biblioteki nie mogły pracować bez aktualizowanego słownika 

• systemy biblioteczne musiały przystosowywać się do zmian 
(słowniki, formularze, fasety, OAI)

biblioteki w obliczu zmian (3)



• potrzeby użytkowników oraz ich oczekiwania wobec narzędzi 

bibliotecznych zmieniły się radykalnie

• prezentacja informacji o literaturze w Internecie, a treści 

w OPAC to dwie różne rzeczywistości

• wyszukiwanie informacji wyrażonych poprzez hasła złożone 

bywa trudne (i/lub) nieskuteczne (dla niewtajemniczonych)

• nagły spadek kwerend w indeksie przedmiotowym OPAC BN

• opracowanie wymagało rozszerzenia (redundancja)

dlaczego zmiany?



245 10 aKomiks na świecie i w Polsce / cMichał Traczyk.

260 aBielsko-Biała : bWydaw. Dragon, c2016.

300 a159, [1] stona : bilustracje (w tym kolor). ; c25 x 31 cm.

388 1 a2016

650 4 aKomiksy i książki obrazkowe

pierwsze trudności (1)

100 1 aEvans, Richard Paul d(1962- ). eAutor

245 10 aŚcieżki nadziei / cRichard Paul Evans.

650 4 aCierpienie

650 4 aNadzieja

650 4 aSens życia

650 4 aSmutek

650 4 aTurystyka piesza



245 10 a61 godzin / cLee Child ….

600 04 aJack Reacher c(postać fikcyjna)

655 9 aPowieść sensacyjna

655 9 aPowieść obyczajowa

655 9 aLiteratura amerykańska y21 w.

655 9 aLiteratura angielska y21 w

pierwsze trudności (2)

245 10 aŚmierć w mroku / cNora Roberts…

600 04 aEve Dallas c(postać fikcyjna)

655 4 aOpowiadania i nowele kryminalne

655 4 aOpowiadania i nowele fantastyczne

655 4 aOpowiadania i nowele o miłości

100 1 aFel'štinskij, Urij Georgievič d(1956- )

245 10 aKorporacja zabójców : bRosja, KGB…

600 14 aPutin, Vladimir Vladimirovič d(1952-)

700 1 aPribylovskij, Vladimir Valerianovič d(1956- )



trudności gatunkowe (1)

245 10 aCzarna Madonna / cRemigiusz Mróz.

Gatunek: 

Powieść grozy, Horror religijny, Thriller, Kryminał, Sensacja

Temat: Demony, Egzorcyzmy, Czarna Madonna, Katastrofy 

lotnicze, Opętanie, Fanatyzm, Religia, Manipulacja, Obsesja, 

Boeing 747

245 10 aZapisane w wodzie / cPaula Hawkins.

Temat: Lęk, Społeczności lokalne, Samobójstwo, Rodzeństwo, 

Relacje międzyludzkie, Utonięcie, Rzeki, Przeszłość, Morderstwo

Gatunek: Powieść psychologiczna, Thriller, Powieść sensacyjna

Powieść, Powieść thriller, Horror, Kryminał



Dziewczyna z pociągu / Paula Hawkins.

Temat: Alkoholicy ; Osoby zaginione ; Tajemnica ; Zaburzenia 

osobowości ; Zdrada małżeńska ; Londyn (Wielka Brytania) ;

trudności gatunkowe (2)

Gatunek: 

655 4 ^aPowieść

655 4 ^aPowieść angielska 

655 4 ^aLiteratura angielska 

655 4 ^aPowieść amerykańska 

655 4 ^aPowieść polska 

655 4 ^aLiteratura polska 

655 4 ^aPowieść sensacyjna 

655 4 ^aPowieść sensacyjna 

angielska

655 4 ^aPowieść kryminalna

655 4 ^aPowieść

psychologiczna 

655 4 ^aPowieść społeczno-

obyczajowa

655 4 ^aThriller

655 4 ^aPowieść thriller

655 4 ^aThriller kryminalny

655 4 ^aThriller angielski - 21w

655 4 ^aThriller psychologiczny

655 4 ^aThriller sensacyjny

655 4 ^aPowieść angielska 

XXI w. - thriller

655 4 ^aPowieść angielska

-thriller

655 4 ^aSensacja

655 4 ^asensacyjny



rozwój wiedzy



Biblioteki zgłaszają producentowi oprogramowania SOWA trudności 

w zrozumieniu i stosowaniu nowych zasad opracowania zbiorów 

oraz wykorzystaniu kartoteki rzeczowej

W maju 2015 r. odbywa się spotkanie informacyjne w Opolu dla 

bibliotekarzy nt. deskryptorów w systemach SOWA. Organizatorami 

spotkania jest firma Sokrates-software, Konsorcjum Bibliotek SOWA 

i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Spotkanie stanie się początkiem cyklu specjalistycznych szkoleń 

organizowanych dla bibliotekarzy w całej Polsce

2015



W lipcu 2015 r. producent systemu SOWA ogłasza uruchomienie 

OPAC posiadającego nawigację fasetową (Podgórska BP w 

Krakowie), a we wrześniu - dostosowania formularzy MARC21 i 

słowników w systemie do nowych zasad  opracowania

Jednymi z pierwszych bibliotek, które decydują się stosować nowe 

zasady katalogowania i opracowywać wg nich swoje zbiory w 

systemie SOWA są biblioteki z Olsztyna (MBP), Opola (MBP) i 

Krakowa (Krowoderska BP), …

2015



Startują cykliczne szkolenia dla bibliotekarzy użytkujących systemy 

SOWA, realizowane na różnych poziomach zaawansowania

Szkolenia organizowane są m.in. w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, 

Katowicach, Opolu, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, 

Olsztynie, Kielcach ale też w mniejszych miastach i gminach

W szkoleniach często uczestniczą dyrektorzy bibliotek

2016



Tylko od marca do maja 2017 r. odbywa się ponad 20 szkoleń,

w których udział wzięło ponad tysiąc bibliotekarzy; od marca do 

czerwca 2018 r. przeszkolono ponad sześciuset bibliotekarzy

Część szkoleń zgromadziło powyżej 120 osób (Łódź, Katowice, Wa-wa)

W latach 2015-2018 zorganizowano ok. 200 szkoleń w różnych 

rodzajach bibliotek na terenie kraju

Udział bibliotekarzy we wszystkich szkoleniach był nieodpłatny

2015-2018



Szkolenia kierowane są do bibliotekarzy zajmujących się 

opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych w 

systemach SOWA, obsługujących czytelników oraz do bibliotekarzy 

systemowych i osób odpowiedzialnych za wizerunek bibliotek (PR)

Na szkoleniach dominują bibliotekarze publiczni, ale ich formuła 

pozwala również na zaproszenia skierowane do bibliotek 

pedagogicznych, akademickich, szkolnych i specjalistycznych

Od 2017 r. szkolenia mają charakter syntezujący dotychczasową 

wiedzę. Stają się też okazją do przedstawienia własnych propozycji 

i eksperymentów w zakresie stosowania nowego języka inf.-wysz.

2015-2018



Przedstawiane są sposoby pozyskiwania nowych haseł z kartoteki 

dBN, a także metody adaptacji jednostek leksykalnych w hasłach 

przedmiotowych prostych i rozwiniętych

Omawiane są możliwości katalogowania dokumentów w nowym 

formularzu MARC21 posiadającym dostęp do zaimplementowanych 

słowników dBN (pola: 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338 oraz 658)

w trakcie szkoleń (1)

rodzaj i gatunek

dzieła

odbiorca

przeznaczenie

cecha jęz.-etniczna 

dzieła (przynależność)

czas powstania dzieła

forma dzieła
zakres geogr.

dzieła

zakres chron. 

dzieła

przedmiot dzieła

klasa treściowa dzieła



245 10 Nienachalna z urody / Maria 

Czubaszek. 

650 4 ^aDziennikarze ^zPolska ^yod 1944 r.

650 4 ^aPisarze polscy ^yod 1944 r.

651 4 ^aPolska ^xpolityka ^yod 1989 r. 

655 4 ^aPublicystyka polska ^y21 w.

245 10 Nienachalna z urody / Maria Czubaszek. 

388 1  ^a2001-

648  4 ^a1901-2000 

648  4 ^a1945-1989 

648  4 ^a1989-2000 

648  4 ^a2001-

651 4 ^aPolska

386 ^mPrzynależność kulturowa ^aLiteratura polska 

Bibliotekarze zapoznają się z możliwościami przekształcania rekordów 

opracowanych według dotychczasowych przepisów do nowych 

zasad opartych na zaleceniach BN w zakresie adaptacji wybranych 

zagadnień formatu RDA



Podkreśla się znaczenie dokonywanych zmian oraz syntetycznie omawia 

zawartość wybranych katalogów bibliotek

Przytacza się schematy konwersji jhp BN do dBN i omawia na przykładzie 

instrukcji do opracowania zbiorów w formacie MARC21

Dużym zainteresowaniem cieszy się „synteza niewiedzy”, tzn. błędy w 

katalogach bibliotek. Jest to okazją do wskazania przykładów poprawnego 

„tematowania” dokumentów w oparciu o dostępne źródła informacji, 

odmiany gatunkowe w literaturze, itp.

w trakcie szkoleń (2)



Szkolenia owocują zauważalnymi zmianami 

w katalogach polskich bibliotek 

wykorzystujących systemy SOWA (ponad 

2000 placówek), których zasoby 

informacyjne są dziś przedstawione w 

bardziej przyjaznej dla użytkownika 

formie



rozwój oprogramowania



Wraz z rozwojem wiedzy, nastąpił rozwój oprogramowania 

bibliotecznego w obszarach dostosowania narzędzi do nowych 

zasad opracowania (katalogowanie) oraz architektury informacji 

i organizacji treści (OPAC)

dla bibliotekarzy - dostosowanie do nowych zasad opracowania

• formularze i nowe formatki zgodne z MARC21 i RDA

• nowe, zaktualizowane słowniki metadanych i ich walidacja 

• mechanizmy konwersji metadanych do dBN i melioracja KHW

nowe kanały komunikacji i współpraca z BN

• serwer protokołu OAI-PMH (w.bibliotece.pl)

rozwój oprogramowania (1)





Wymiana wiedzy użytkowników Sowy
Wybrane, dyskutowane tematy:

• 385 i 386 - uzupełnienie słowników dBN

• deskryptor osobowy - postacie fikcyjne

• publikacje dla niewidomych (DAISY)

• wspólny rekord KHW

• …

Instrukcje systemu:
• zapytania w systemie SowaSQL

• grupowe dodawanie deskryptorów

• kolekcje "nowości" i tematyczne

• dodanie ikony na smartfonie

• wypożyczanie czytników e-booków



dla użytkowników - OPAC:

inteligentna eksploracja i nawigacja fasetowa:

• samodzielne punkty dostępu (dBN) i wyszukiwanie pełnotekstowe

• podpowiedzi - autouzupełnianie list rozwijanych (sugestie) 

• algorytmy z dziedzin NLP

• sortowanie wyników wg jakości dopasowania odp. do zadanego pytania

• definiowalne filtry

rozwój oprogramowania (2)



Bibliografia Małopolski (system SowaSQL)
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Bibliografia Małopolski (system SowaSQL)Google.com



dla użytkowników - OPAC:

organizacja treści:

• metadane (MARC21) w OPAC widoczne dla robotów indeksujących treść WWW

• mOPAC i responsywny interfejs WWW (RWD) 

• menu hamburgerowe dopasowujące się do ekranów urządzeń mobilnych

• ukrywany panel faset oraz menu wyboru baz danych zmieniające się 

w kafelki na smartfonach 

• przyjazny (zalecenia WCAG 2.0: kontrast + czcionki; formularze HTML5)

wyższy poziom bezpieczeństwa – RODO:

• mechanizmy zabezpieczeń i autoryzacji reCaptcha

• szyfrowana wersja HTTPS (certyfikat SSL)

rozwój oprogramowania (3)





efekty, możliwości i perspektywy



Narrator porządkuje książki i 

rzeczy pozostawione przez 

zmarłą matkę.



100 1 aWicha, Marcin d(1972- ). eAutor

245 10 aRzeczy, których nie wyrzuciłem / cMarcin Wicha.

655 4 aSzkice literackie polskie y21 w.

Szkice literackie polskie 21 w.

- 63 wyniki w OPAC

Książka opracowana wg „starych zasad”

Hasła rzeczowe odsyłające 

do innych rekordów w OPAC

Wybór encji w dalszym etapie poszukiwania



Książka opracowana wg „nowych zasad”

100 1 aWicha, Marcin d(1972- ). eAutor

245 10 aRzeczy, których nie wyrzuciłem / cMarcin Wicha.

380 aKsiążki

380 aLiteratura faktu, eseje, publicystyka

386 mPrzynależność kulturowa aLiteratura polska

388 1 a2001-

600 14 aWicha, Marcin d(1972- )

648 4 a1901-2000

648 4 a1945-1989

648 4 a1989-2000

650 4 aLiteratura

650 4 aMatki i synowie

650 4 aPrzedmioty użytku codziennego

650 4 aŻałoba

655 4 aEsej



Literatura – 14 509 wyników

Matki i synowie – 33 wyniki

Przedmioty użytku codziennego – 39 wyników

Żałoba – 62 wyniki

Esej – 277 wyników

Książka opracowana wg „nowych zasad”

Hasła rzeczowe odsyłające 

do innych rekordów w OPAC

Wybór encji w dalszym etapie poszukiwania

Esej + nowe punkty dostępu



85 zamówień na 8 egz.
inna BP w Warszawie:

•56 na 4 egz.

42 zamówień na 7 egz.
inna BP w Warszawie:

•6 na 1 egz.



Katalog Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Ochota m.st. Warszawy, 18.10.18, g. 20.20; 

53 oczekujących na wypożyczenie książki

https://warszawa-ochota.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&id=U552979

Katalog Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy, 18.10.18, g. 20.20; 

80 oczekujących na wypożyczenie książki 

+ audiobook

https://warszawa-ochota.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&id=U552979


100 1 aMróz, Remigiusz d(1987- ). eAutor

245 10 aTestament / cRemigiusz Mróz.

655 4 aPowieść kryminalna

655 4 aPowieść polska y21 w.

Powieść kryminalna - 1694 wyników w OPAC

Powieść polska 21 w. - 5513 wyników w OPAC

Książka opracowana wg „starych zasad”

Hasła rzeczowe odsyłające 

do innych rekordów w OPAC

Wybór encji w dalszym etapie poszukiwania



Książka opracowana wg „nowych zasad”

100 1 aMróz, Remigiusz d(1987- ). eAutor

245 10 aTestament / cRemigiusz Mróz.

380 aKsiążki

380 aProza

386 mPrzynależność kulturowa aLiteratura polska

388 1 a2001-

600 04 aJoanna Chyłka c(postać fikcyjna)

600 04 aKordian Oryński c(postać fikcyjna)

650 4 aGinekolodzy

650 4 aPrawnicy

650 4 aReprywatyzacja

650 4 aSpadek

651 4 aWarszawa (woj. mazowieckie)

655 4 aPowieść

655 4 aSensacja



Joanna Chyłka (postać fikcyjna) 

- 16 wyników w OPAC 

Kordian Oryński (postać fikcyjna) 

- 16 wyników w OPAC

Ginekolodzy - 8 wyników w OPAC

Prawnicy - 67 wyników

Reprywatyzacja - 12 wyników

Spadek - 33 wyniki

Warszawa (woj. mazowieckie) - 1983 wyniki

Powieść - 49 141 wyników

Sensacja - 1246 wyników

Książka opracowana wg „nowych zasad”

Hasła rzeczowe odsyłające do 

innych rekordów w OPAC

Wybór encji w dalszym etapie poszukiwania

Prawnicy + nowe punkty dostępu



70 zamówień na 9 egz.
inna BP w Warszawie:

•53 na 7 egz.

35 zamówień na 15 egz.
inna BP w Warszawie:

•18 na 2 egz.



wnioski



• Wykorzystanie deskryptorów dla literatury pięknej, przy stosowanej 

nawigacji fasetowej, ma wpływ na wyniki wyszukiwania i dalsze kwerendy 

w OPAC

• Biblioteki „tematujące” w OPAC elementy świata przedstawionego, tj. czas

akcji [648], miejsce akcji [651], bohaterowie [600], treść (wydarzenia, 

problematyka, …) [650] odnotowują więcej rezerwacji online od tych 

bibliotek, którego tego nie stosują

• Zauważalny wpływ recenzji dzieł w rekordach, które również podlegają 

indeksacji w OPAC (słowa kluczowe)

• Opisy bibliograficzne opracowane w BN zazwyczaj nie są rozbudowywane 

przez bibliotekarzy, którzy je pobierają do swoich katalogów

• Opisy bibliograficzne tworzone przez regionalne biblioteki, a których nie 

opracowano w BN, mają więcej deskryptorów (temat, gatunek), niż gdyby 

je stworzono w BN

• W bibliotekach problematyczne jest określanie odmian gatunkowych dzieł 

dla literatury pięknej, np. Kryminał, Sensacja, Thriller, Horror



• szybki i bezpośredni dostęp do katalogu dezyderata

• z desktopa, smartfona, tabletu, z Google

• bariera: ukryty (link) lub nierozpoznawalny dostęp na stronie WWW

• do OPAC nie powinno prowadzić więcej niż jedno, maks. dwa kliknięcia

• należy unikać niezrozumiałej terminologii, bibliotecznych skrótów i pojęć

• ważna jest prezentacja nowości i najpoczytniejszych 

zbiorów w OPAC (nie wszyscy wyszukują)

• atomizacja baz danych (podziały ze względu na typy 

formalne, zakres chronologiczny) - utrudnia wyszukiwania

• ebooki w OPAC zwiększają e-czytelnictwo

dezyderata



53https://www.facebook.com/wbibliotecepl/

https://www.facebook.com/wbibliotecepl/


Dziękuję za uwagę

100 1 aKowalewski, Wojciech d(1978- )


