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Wstęp
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 6-7 czerwca 2013 roku
w Warszawie konferencję pt „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”. Podczas dwudniowego spotkania wygłoszono 13 referatów  w ramach następujących bloków tematycznych:
I. Biblioteki w społeczeństwie wiedzy, niech żyją sprawności informacyjne.
II. Światowy obieg metadanych.
III. Małe biblioteki kontra giganci sieciowi i znikąd ratunku? Jak przetrwać poza
konsorcjum.
IV. Problemy prawne czy nowe prawo dla obiegu informacji i idei?
V. Integracja zasobów informacyjnych.
Pełny spis wystąpień znajduje się pod adresem: http://www,sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=8013, zaś pod adresem http://www.sbp.pl/galeria/szczegoly?galeria_id=8626 znaleźć można relacje fotograficzną z wydarzenia.
Po dwóch dniach dyskusji w hotelu Golden Tulip uświadomiliśmy sobie chyba, w jak
bardzo innej rzeczywistości biblioteki funkcjonują dziś niż w latach dziewięćdziesiątych, gdy na
dobre zagościła w nich automatyzacja. Niewiele mówiliśmy o programach i sprzęcie komputerowym, więcej o ludzkich oczekiwaniach i kontaktach. W poczuciu, iż usieciowienie bibliotek
to zupełnie inne zjawisko niż komputeryzacja katalogów, choć od niej wszystko się w Polsce
zaczęło, Zarząd Główny postanowił opublikować dorobek konferencji. Niestety, nie wszyscy
autorzy widzieli swoje referaty w Internecie. W końcu udało się pozyskać ich część. Uważamy,
że należy ją udostępnić.
Publikując referaty, zachowaliśmy prezentacje, które im towarzyszyły, uzupełniając je
pełnym zapisem wszędzie tam, gdzie uzyskaliśmy takowy od autora. W jednym wypadku –
niżej podpisanego – część ilustracji przejęta ze slajdów została włączona do pliku tekstowego,
w innym –  autor sam wybrał zapis narracji jako pożądaną postać, w której referat powinien
zostać opublikowany. Prezentacje były na ogół żywe i starannie opracowane; jesteśmy pewni,
że nasi Czytelnicy skorzystają na ich obecności.  
Nie podjąwszy się ingerencji w szatę graficzną prezentacji, redaktor w niewielkim tylko
stopniu ujednolicał teksty, choć zasadniczo objecie wszystkich takim samym stylem składu
byłoby zadaniem obowiązującym w publikacji drukowanej; szkoda może, że zasada ta opornie
przyjmuje się w świecie publikacji elektronicznych. Czytelnicy otrzymują jednak materiał z rzetelnie opracowanym aparatem naukowym i wybaczą różnice konwencji, jaka dzieli poszczególne referaty.    
Zbiór otwiera opracowanie dr hab. Marka Nahotki na temat współdziałania metadanych; od tej problematyki jako swoistego klucza do tego wszystkiego, co dzieje się w systemach
informacyjnych, rozpoczęła się też cała konferencja. Następnie proponujemy innego rodzaju  
całościowe spojrzenie na świat informacji – opracowanie prof. dr hab. Wiesława Babika na
temat ekologii informacji, w którym biblioteka występuje niejako w roli części składowej Internetu. Zobaczmy to jeszcze raz, w innej skali, w opracowaniu Mariusza Gabrysiaka Projekty informatyczne w dolnośląskiej sieci bibliotek publicznych 1995-2013. I jeszcze raz  wprost
o bibliotekach: Danuta Brzezińska w tekście zatytułowanym skromnie Z biblioteki szkolnej
w wielki świat przekuje nas, że biblioteka szkolna może być wielkim światem.   A co właści4

wie w bibliotekach się działo, jeśli chodzi o konkretne działania reformatorskie, opowie nam
Agnieszka Koszowska (Siła technologii, siła współpracy. Jak Program Rozwoju Bibliotek wspiera polskie biblioteki publiczne). I znów o technologii, ale okiem (powiedzmy…) humanisty:
dr Henryk Hollender zastanawia się, jak daleko może postąpić integracja zasobów bibliotecznych; niestety, w czasie wystąpienia nie wiedział jeszcze niczego o nowym nurcie Linked Data,
o którym mówił Marek Nahotko. I wreszcie znany z działalności na wielu forach dr Krzysztof Siewicz przedstawił przegląd problemów prawnych, przed jakimi staja bibliotekarze cyfrowi, wraz
z propozycjami ich rozwiązania, wypracowanymi m. in. w Centrum Cyfrowym Projekt Polska
w ramach zadania Reforma prawa autorskiego dla bibliotek (grant eIFL). W pracach uczestniczyli prawnicy, jak i bibliotekarze.
Czy ten nowy obraz bibliotek, w których wszystko wprawdzie jest możliwe, ale niczego
nie można poruszyć, nie dokonując przesunięć w obrębie całości, jest przekonujący dla Czytelników? Prosimy o uwagi na adres: h.hollender@lazarski.edu.pl. Na pewno dotrą one do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
							
Henryk Hollender
Warszawa, 31 maja 2014   
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Marek Nahotko
Uniwersytet Jagielloński

Współdziałanie metadanych: poziomy współpracy
Biblioteki utraciły dawny monopol na tworzenie katalogów – zbiorów metadanych. Każdy może stworzyć własny katalog; kiedyś ze względu na mały zasięg takich prac nie miało to
znaczenia, teraz w formie elektronicznej każdy zbiór metadanych może być dostępny na cały
świat. Powstaje wiele standardów na wszystkich poziomach metadanych służących różnym
celom, w tym dziesiątki schematów metadanych wraz ich z różnymi mutacjami. W jaki sposób
ten heterogeniczny model funkcjonowania metadanych pogodzić można z globalnym zasięgiem Sieci?
Prace służące rozwiązaniu tych problemów podejmowane były od dawna, wiążą się
one z poszukiwaniem sposobów zapewnienia tzw. współdziałania systemów informacyjnych, zwanego także z angielska interoperacyjnością1  (interoperability). Współczesne systemy informatyczne, w szczególności służące wyszukiwaniu informacji, w tym także naukowej,
bardzo rzadko funkcjonują odrębnie, bez powiązań (przynajmniej organizacyjnych) z innymi
systemami. Stwierdzenie to jest tym bardziej prawdziwe w odniesieniu do systemów informacyjnych dostępnych w Internecie, który powstał po to, aby ułatwiać współpracę między ludźmi
i komputerami oraz dostęp do danych odległych i rozproszonych. Współpraca odbywa się na
wszystkich poziomach systemów informacyjnych, a bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywają metadane zdolne do współdziałania z metadanymi pochodzącymi z innych systemów.
Jak ważne jest to zagadnienie, świadczy opinia Barbary Sosińskiej-Kalaty, która pisze, że metadane i ich współdziałanie są jednym z kilku zasadniczych pól badawczych współczesnej organizacji wiedzy [Sosińska-Kalata 2013, s. 124]. Decydują o tym techniczne uwarunkowania
przetwarzania zasobów wiedzy i informacji utrwalonych w formie cyfrowej i udostępnianych
w Internecie. Efektywna organizacja wiedzy w sieciach rozproszonych wymaga stosowania
metadanych tworzonych tak, aby były czytelne dla programów komputerowych, o których istnieniu twórca metadanych czasem nawet nie wie i zgodne ze standardami zapewniającymi
możliwie pełną przekładalność w globalnej sieci danych.
O współdziałaniu metadanych trudno mówić bez wspominania o współdziałaniu na
wyższym poziomie – systemów informacyjnych. Według Kazimierza Subiety współdziałanie
systemów informacyjnych to „możliwość wymiany danych pomiędzy wieloma systemami,
z różnym sprzętem i oprogramowaniem, strukturami danych i interfejsami z minimalną utratą
treści i funkcjonalności” [Subieta 1999, s. 218]. Zgodnie z tą definicją, współdziałanie jest cechą
systemów komputerowych (informatycznych). Każdy system komputerowy składa się przynajmniej z dwóch współdziałających elementów: sprzętu i oprogramowania. Wraz ze wzro-
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1 Współdziałanie często w literaturze informatycznej i informatologicznej nazywane bywa interoperacyjnością, co jest niezbyt
szczęśliwą kalką terminu w języku angielskim. W artykule używam polskiego terminu współdziałanie, które nie tylko jest poprawne
językowo, ale także właściwie oddaje istotę zagadnienia.

stem liczby współdziałających systemów powstaje potrzeba współdziałania na wielu poziomach.
Wielu autorów wyróżnia poziomy współdziałania systemów informacyjnych. Na przykład rozbudowany model współdziałania systemów informacyjnych przedstawił Miguel Manso-Callejo z zespołem. Na podstawie literatury wyróżnili oni następujące poziomy współdziałania:
•
•
•
•
•
•
•

Techniczny: bity i bajty, pliki, przetwarzanie, protokoły komunikacyjne na poziomie
sprzętu i oprogramowania;
Syntaktyczny: uzgodnione formaty i struktury danych, języki takie jak XML;
Semantyczny: dotyczy znaczenia informacji, obejmuje wspólne słowniki terminów
umożliwiające interpretację ich znaczenia; współdziałanie semantyczne wspomagają standardy i specyfikacje definiujące schematy wymiany informacji;
Pragmatyczny: metody i procedury dla obsługi wymienianych danych, definicje interfejsów;
Dynamiczny: nadzór transferu danych, monitoring sieci i innych systemów;
Konceptualny: modelowanie systemu i danych w standardowej dokumentacji, bez
względu na zastosowany rodzaj modelu;
Organizacyjny: cele biznesowe, polityka dostępu i wykorzystania danych, modelowanie procesów, wzorce postępowania, odpowiedzialności; przydatne podczas oceny
systemu [Manso-Callejo, Wachowicz, Bernabé-Poveda 2009].

Specyficzną cechą współdziałania systemów informacyjnych jest istotna rola metadanych w tym zakresie, znajdują one swoje miejsce w każdym modelu opisującym współdziałanie
systemów. W strukturze przedstawionej powyżej będą one funkcjonować przede wszystkim na
poziomie semantycznym, chociaż na innych poziomach także znajdują zastosowanie. Współdziałanie metadanych można więc uważać za część ogólniejszego zagadnienia współdziałania
systemów informacyjnych. Mikael Nilsson przedstawił następującą definicję współdziałania
metadanych: jest to „zdolność dwóch lub więcej systemów lub ich składników do wymiany
danych opisowych o rzeczach oraz do interpretowania danych opisowych, podlegających wymianie w sposób spójny z interpretacją twórcy danych” [Nilsson 2010, s. 13].
Według Stuarta Weibela wymiana metadanych pomiędzy systemami informacyjnymi
wymaga porozumień na trzech poziomach:
•
•

•

Semantyki: znaczenie nadawane wyrażeniom budowanym przy pomocy metadanych. Semantyka jest domeną ludzi. Uzgadnianie semantyki polega na budowie
uzgodnionej struktury elementów metadanych, takiej na przykład, jak DCMES2.
Syntaktyki: metody kodowania elementów metadanych w taki sposób, aby można je
było przesyłać pomiędzy komputerami, a po przesłaniu odkodowywać i automatycznie przetwarzać, w tym co najmniej wyświetlać dla użytkowników-ludzi. W trakcie
tego przetwarzania semantyka nie powinna ulegać zmianom. W tym celu stosowane są standardy, takie jak RDF i XML.
Struktur, czyli pragmatyki: wymienić można niektóre decyzje niezbędne do uzyskania
poprawnie zbudowanych metadanych:

2 DCMES – Dublin Core Metadata Element Set.
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°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°

Określenie granic dla rekordów metadanych;
Powtarzalność elementów metadanych, ograniczenia powtarzalności;
Struktura i sposób zapisu nazw własnych, w tym głównie osobowych;
Sposób obsługi zagnieżdżania danych;
Sposób zapisu dat;
Sposób identyfikacji schematów kodowania (standardów) dla powyższych;
Sposób identyfikacji przez schemat kodowania (taki jak LCSH lub UKD)
wartości metadanych, z którego pobierane mają być te wartości. Decyzja o obligatoryjności schematu.
Identyfikacja wartości metadanych przez odnośnik (URI), lub ciąg znaków (literał) [Weibel 2008].

Prześledźmy problemy współdziałania metadanych na trzech wymienionych poziomach na przykładzie najczęściej stosowanych schematów metadanych, to znaczy MARC 21
i Dublin Core. Na poziomie semantycznym schematy te wydają się bardzo różne, co utrudnia ich współdziałanie. Już stopień rozbudowy struktury elementów metadanych uwidacznia
te różnice. MARC 21 to ponad 250 pól zmiennej długości, w obrębie których mogą funkcjonować podpola i wskaźniki, modyfikujące znaczenie danych w polach. Natomiast struktura
podstawowego Dublin Core to 15 elementów, które mogą być uszczegóławiane w warstwie
semantycznej przy pomocy kwalifikatorów. Różnice między tymi dwoma schematami nie są
jednak tak duże, jakby się wydawało, a w każdym razie zmniejszają się. Po pierwsze schemat
Dublin Core jest stale rozbudowywany i obecnie tzw. DC Metadata Terms zawiera około 100
elementów służących opisowi źródeł, nie licząc profili aplikacyjnych3 [Brachfogel 2010, s. 72]. Po
drugie bardzo rozbudowane opisy rzadko są naprawdę niezbędne; według polskich przepisów
katalogowania do jednoznacznej identyfikacji opisywanego źródła wystarczy pięć elementów
(pierwszy stopień szczegółowości opisu) [Lenartowicz 1986, s. 3]. Podobnego zdania są chyba
użytkownicy naszych katalogów komputerowych, którzy w 98,5% przypadków do wyszukiwania stosują proste kryteria typu autor/tytuł [Wolniewicz 2008]. Dla zapewnienia współdziałania
metadanych na tym poziomie stosowane są techniki mapowania schematów metadanych.
Na poziomie syntaktycznym również trwają prace nad ograniczeniem różnic utrudniających współdziałanie między dwoma schematami. Powszechnie stosowanym standardem
syntaktyki metadanych MARC 21 jest struktura zgodna z ISO 2709, pierwotnie dostosowana do wymiany danych na taśmach magnetycznym i nie stosowana poza środowiskiem bibliotekarskim, co utrudnia współdziałanie. Jednak realizowane są prace nad zastosowaniem
bardziej współczesnych i powszechnie stosowanych standardów syntaktyki, takich jak XML
(stąd prace nad schematami MARCXML i MODS4). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Dublin Core. Tu od początku pracowano nad uniezależnieniem semantyki schematu od warstwy
syntaktycznej. Dzięki temu stosowane mogą być wszystkie współczesne standardy syntaktyki
metadanych, takie jak HTML, XML, RDF i inne. Problemy z konwersją opisów na poziomie syntaktycznym pojawiają się po utworzeniu rekordów metadanych, chyba, że wcześniej uzgodniony został wspólny standard w tym zakresie.
Rozwiązania stosowane na poziomie pragmatycznym metadanych związane są z tym,
co funkcjonuje na poziomie semantycznym. Jako elementy pragmatyki funkcjonują przepisy
3 Profile aplikacyjne to schematy metadanych powstałe w wyniku łączenia elementów z różnych standardów.
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4 MODS – Metadata Object Description Schema (Library of Congress).

i instrukcje zapełniania danymi wcześniej utworzonych struktur pól i elementów (czyli poziomu semantycznego). Tutaj sytuacja przedstawia się o wiele bardziej korzystnie dla MARC 21,
dla którego przygotowano (lub wykorzystano w nim) bardzo rozbudowane narzędzia tworzone na różnym poziomie, od międzynarodowego (AACR2, ISBD) po krajowy i lokalny (np. zestawy szczegółowych instrukcji tworzonych w Centrum Nukat). Użytkownicy Dublin Core nie
mogą liczyć na taką standaryzację, więc pozostaje im tworzenie własnych zasad pragmatyki
na najniższym poziomie poszczególnych implementacji (np. bibliotek cyfrowych). W rezultacie
rozwiązania te są dalece niestandardowe (choć czasem oparte na ISBD) i bywa, że sprzeczne
z podstawowymi zasadami przyjętymi dla Dublin Core, na przykład z tzw. zasadą Dumb Down5.
Jest to przyczyną wielu kłopotów, utrudniających współdziałanie [Derfert-Wolf 2011, s. 203].
Zmiana sytuacji może wkrótce wyniknąć z przejęcia nowych standardów pragmatyki przez
oba środowiska; mam tu na myśli głównie RDA.
Interesującym nowym zastosowaniem dla zasad współdziałania metadanych jest
Linked Data. Jest to praktyka stosowania identyfikatorów dla obiektów informacyjnych udostępnianych w Web, modelowania przepływu danych dla poszczególnych dyscyplin i zastosowań oraz ontologii do projektowania metadanych funkcjonujących na zasadzie grafu. Chociaż
Linked Data dotyczy wszelkiego rodzaju danych (nie tylko bibliograficznych) publikowanych
w Web, to ożywienie obserwowane w ostatnich latach w zakresie tworzenia nowych aplikacji
i zasobów danych idea ta zawdzięcza włączeniu się do prac osób ze środowiska bibliotekarskiego, które wniosły rozwiązania stosowane od dawna w obszarze metadanych bibliotecznych, w tym słowniki metadanych.
W Linked Data znaczenie metadanych (semantyka) jest oddzielone od ich syntaktyki, dzięki czemu zmiana struktur nie powoduje modyfikacji znaczenia. Nowe standardy mają
jedną bardzo ważną nową cechę – zarówno semantyka, jak i pragmatyka kodowane są przy
pomocy tej samej syntaktyki (głównie XML/RDF, choć istnieją inne serializacje), a w dodatku
jest to syntaktyka, która umożliwia automatyczne przetwarzanie danych (gdyż „rozumiana”
jest przez komputery), bez udziału człowieka. Dzięki tym pracom wielotomowe zestawy drukowanych tablic UKD przestają być potrzebne, gdyż powstaje ich wersja w Linked Data z użyciem
SKOS  (na razie dostępne są tablice skrócone [Hys, Kwiatkowska 2013, s. 6]). Dawne schematy
metadanych nadal są używane (łącznie ze strukturą pól i podpól MARC 21), ale struktury te są
kodowane w RDFS lub OWL (zmianie uległa syntaktyka), przez co mogą stać się ontologiami
umieszczanymi w chmurze zlinkowanych danych. Do każdego symbolu UKD i do każdej relacji
wyrażonej strukturą MARC (a więc do etykiety każdego pola tego formatu) oraz między tymi
symbolami i etykietami można poprowadzić odnośnik (link) kwalifikowany, czyli identyfikujący
relację występującą pomiędzy połączonymi elementami.
W ten sposób zorganizowane środowisko metadanych umożliwia dwojakiego rodzaju
współdziałanie metadanych. Pierwszy sposób na zapewnienie współdziałania związany jest
z istnieniem słowników dwóch rodzajów (schematy metadanych i SOW), przydatnych szczególnie, gdy chcemy łączyć dane z różnych obszarów (dziedzin, zastosowań). Użytkownik Web
może przeglądać jego zasoby bez potrzeby znajomości zastosowanych technologii i wynikających z nich struktur, stanowiących podstawę działania Sieci. Podczas przeglądania swobodnie
przekraczane są granice między zasobami, bez względu na ich fizyczne oddalenie. Na tej samej
zasadzie można w Linked Data przeglądać zbiory danych podążając za odnośnikami od jednego zasobu do innego, nawet gdy są fizycznie umieszczone w różnych miejscach i zapisane
w różnych formatach [Bermes 2011].
5 Zasada Dumb Down dotyczy kwalifikowania elementów metadanych.
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Rys.1. Dwa modele współdziałania w Linked Data (na przykładzie tablic UKD)

Zasobami danych tego rodzaju są także zawartości słowników obu wcześniej wymienionych rodzajów. Umożliwiają one współdziałanie dzięki temu, że używane są jako centra
przełącznikowe, umieszczane w chmurze danych, łączące dane wyrażone zgodnie z różnymi,
lokalnie definiowanymi semantykami danych. Centrum przełącznikowe umożliwia w Linked
Data nawigację od jednego zbioru metadanych do innego, przez podążanie za odnośnikami,
czyli URI, nawet, jeżeli dane podłączone do centrum są heterogeniczne. Wyobraźmy sobie na
przykład, że istnieją dwa zasoby metadanych, w których znajdują się m.in. symbole UKD. Bez
względu na to, jakie miejsca w różnych strukturach metadanych (polach, elementach) przeznaczone zostały dla tych symboli, znajdują się w nich odesłania przy pomocy URI do ontologii
UKD, wykonanej w SKOS6 i dostępnej w Internecie, we wspomnianej chmurze danych (rys. 1).
Dzięki temu po pierwsze następuje ujednolicenie znaczenia (semantyki) metadanych, po drugie możliwe jest wyszukiwanie podobnych danych poprzez proste podążanie za odnośnikami
URI. Sposób ten pozwala na unikanie niejednorodności dzięki porozumieniu ontologicznemu
[Heath, Bizer 2011, s. 24].
Jako centrum przełącznikowe w Linked Data może funkcjonować dowolny zasób udostępniony dla użytkowników. Nie istnieje jedno, główne centrum, ale wiele takich centrów, połączonych ze sobą odnośnikami. Podążanie od centrum do centrum za odnośnikami łączącymi
dane, które tam się znajdują, pozwala na odnajdywanie nowej informacji w sposób intuicyjny. Jest to druga metoda zapewnienia współdziałania metadanych, nazwana „podążaniem za
własnym nosem”. Suma zasobów metadanych stosujących RDF i URI stanowi globalny graf
informacyjny, który może być w sposób nieograniczony przeglądany przez użytkowników (ludzi) i automatyczne aplikacje podążające za odnośnikami URI. Do opisu (rekordu) identyfikującego osobę można na przykład przyłączyć obiekty, miejsca, inne osoby itp. przy pomocy takich
relacji, jak na przykład miejsce urodzenia, studiowania, bycie autorem, pracownikiem, ojcem/
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6 SKOS – Simple Knowledge Organization System jest modelem danych dla rozpowszechniania Systemów Organizacji Wiedzy
(SOW).

matką, mieszkańcem, fanem i innych. Stwarza to nowe, interesujące możliwości zapewniania
współdziałania zasobom metadanych rozproszonych w Internecie.
Jako wniosek, można zauważyć, że współdziałanie systemów we współczesnym, heterogenicznym środowisku informacyjnym jest niezbędne, ale w 100% nieosiągalne; jest to więc
stan idealny, do którego należy dążyć, zdając sobie sprawę z nie do końca zadawalających
efektów tych starań. W trakcie realizacji prac należy mieć na uwadze zapewnienie praktycznej
współpracy systemów informacyjnych na założonym poziomie. Dotyczy ono każdego elementu systemu, w tym również metadanych opisowych.
Współdziałanie metadanych to zagadnienie wielowymiarowe: wymaga uzgodnienia semantyki, syntaktyki i pragmatyki metadanych na poziomie schematów, rekordów i/lub baz
danych. Na poziomie schematu najważniejszą rolę odgrywa semantyka; na poziomie rekordu
– pragmatyka; zaś na poziomie baz danych – syntaktyka metadanych.
Zastosowanie Linked Data powoduje poważne zmiany w sposobie pracy osób katalogujących i funkcjonowania katalogów, co charakteryzuje żartobliwe określenie czynności wykonywanych przez katalogerów jako „katalinkowanie” zamiast katalogowania. Jeżeli bowiem
zasady Linked Data znajdą powszechne zastosowanie, opracowanie zbiorów w znacznej mierze polegać będzie na tworzeniu odnośników do słowników umieszczonych w chmurze danych.
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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Uniwersytet Jagielloński

Ekologia informacji w Internecie i bibliotece

Wprowadzenie
Ekologia informacji to metafora traktująca przestrzeń informacyjną jako ekosystem/
infosystem [Babik 2001]. Termin ten wyraża związek między ideami ekologii (środowiska przyrodniczego) a cechami i dynamiką rozwoju tradycyjnej i cyfrowej przestrzeni informacji, stąd
w opisie i analizie problemów informacyjnych ekologia informacji posługuje się językiem ekologii środowiska przyrodniczego (przyrody).
Celem artykułu jest przedstawienie roli ekologii informacji w rozwiązywaniu informacyjnych problemów w świecie komunikacji sieciowej i działaniach bibliotek. Spojrzenie na Internet
i bibliotekę z punktu widzenia ekologii informacji pozwala dostrzec ich istotną rolę w środowisku informacyjnym współczesnego człowieka. W artykule zostaną zasygnalizowane problemy
informacyjne współczesności. Zostanie również przedstawiona ekologia informacji, jej geneza,
kierunki rozwoju a także próba jej implementacji w bibliotekarstwie.

1.

Problemy informacyjne w Internecie

Problemy informacyjne dotyczą przede wszystkim informacji i jej cech. Informację
w Internecie cechuje efemeryczność (dostępna jest teraz, ale później nie wiadomo, czy będzie), niepewność co do jej prawdziwości i wiarygodności (zwykle brak autoryzacji informacji),
przeważnie gorsza jakość, niż w tradycyjnych źródłach informacji, brak konkretnego adresata
(informacja jest dla wszystkich, co często znaczy dla nikogo), rozproszenie, co powoduje, że
nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie ustalić jej źródło, globalność a także bardzo często
multiplikacja.
Do niewątpliwych zalet informacji w Internecie należą: multimedialność, interaktywność, niski koszt publikowania, krótki czas dostępu, brak wyprzedzającego recenzowania. Największymi wadami informacji w Internecie są jej nadmiar i niska jakość. W Internecie pojawia
się też informacja toksyczna w postaci pornografii, rasizmu, przemocy, nietolerancji, apoteozy
skrajnych poglądów (politycznych, religijnych) i in.
Badania naukowe Internetu pokazują, że „ludzie często z przyzwyczajenia nastawiają
się na jak najmniejszy wysiłek w przetwarzaniu informacji/wiedzy, bo wszystko lub prawie
wszystko można znaleźć w Internecie. Oczekują czegoś gotowego i to ma być właśnie w Internecie. W niedawnych badaniach gimnazjalistów okazało się, że większość nie wie ile rok ma
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dni. Wydaje się to aż niewiarygodne, ale dla nich to nie ma znaczenia, bo po co mają sobie zapychać pamięć taką informacją, jeśli wszystko jest w Internecie” [Krzysztofek 2013, dok. elektr.].
Użytkownicy Internetu poszukują przede wszystkim informacji, kontaktu i rozrywki.
Poza tym szukają przyjemności, tożsamości, zaistnienia, informacji związanych z własnym
hobby; bieżących wiadomości (aktualności), materiałów i opracowań naukowych, darmowych
programów/sterowników do urządzeń, informacji o produktach, cen produktów i usług,  informacji o firmach, danych adresowych, informacji  finansowych/giełdowych, nowinek, sensacji,
ofert pracy, informacji o pogodzie. W tych celach wykorzystują pocztę elektroniczną, komunikatory, serwisy społecznościowe, ściągają muzykę, gry komputerowe, filmy, czytają prasę,
słuchają radia, dokonują zakupów, korzystają z forów internetowych.
Do najczęstszych zagrożeń w Internecie należą oszustwa na aukcjach, kradzież kont
bankowych, niechciane spamy, dialery, treści pornograficzne, sadystyczne i brutalne,  programy szpiegowskie, wirusy, piractwo komputerowe, hakerzy, pedofile na czatach [Nowakowski
2005]. Przedstawiony katalog zagrożeń trzeba jeszcze uzupełnić o takie zagrożenia, jak agresja, kradzież własności intelektualnych, kradzież danych osobowych, piractwo, przestępstwa
w sieci, uzależnienia od Internetu (internetoholizm, siecioholizm),   wykluczenie informacyjne,
stres informacyjny. Niepożądane treści wyświetlają się często mimowolnie.
Pozytywnym zjawiskiem związanym z informacją w Internecie jest traktowanie Internetu jako narzędzia komunikacji interpersonalnej, miejsca społecznego zaistnienia, powszechnego   dostępu do informacji, czynnika integracji społecznej, wolnego rynku informacyjnego.
Wymienione cechy informacji i zjawiska informacyjne stanowią tworzywo problemów informacyjnych w Internecie. Sposoby ich rozwiązania oferuje ekologia informacji, która – obok
architektury informacji – jest jedną z najnowszych specjalności nauk informacyjnych (nauki
o informacji).
2.

Ekologia informacji wyzwaniem XXI wieku

Na pojęcie ekologii informacji składa się wiele oddziałujących na siebie i wzajemnie zależnych podsystemów społecznych, kulturowych i politycznych oraz technologicznych, które
wpływają na  procesy tworzenia, przepływ i wykorzystywanie informacji. Ekologia informacji
to nowe pole badawcze nauki o informacji. „Zaczęła się rozwijać pod naporem i przeciw dominacji technologicznych aspektów projektowania i eksploatacji systemów informacyjnych
w rozległych sieciach komputerowych na przełomie XX i XXI wieku” [Sitarska 2005, s. 16]. A. L.
Eryomin, jeden z twórców ekologii informacji zdefiniował ją jako „Sumę ocen jakości, zarządzania, produktów i wartości informacji, jak również ocenę usług i potrzeb informacyjnych. (...) to
dyscyplina wiedzy, której zadaniem jest odkrywanie praw rządzących przepływem informacji
w biosystemach, włącznie z człowiekiem, społeczeństwem, ich wpływem na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanie odpowiednich metodologii mających na celu
kształtowanie środowiska informacyjnego. [Eryomin 1998, s. 252].
Przedmiotem zainteresowań ekologii informacji są: rozwój środowiska informacyjnego
człowieka (antropoinfosfery), proces informacyjny, jakość informacji, kultura informacyjna, zagrożenia informacyjne, choroby informacyjne, bariery informacyjne, profilaktyka informacyjna.
Genezy ekologii informacji można doszukiwać się już w starożytnym bibliotekarstwie, które ze
swej istoty pomagało w opanowaniu informacji przez człowieka. Ekologia informacji jako taka
jest kojarzona z ideami i pracami A. L. Eryomina [Eryomin 1998], T. Davenporta i L. Prusaka
[Davenport, Prusak 1997], którzy o ekologii informacji piszą od lat 70. XX wieku w USA i w Rosji
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(dawniej w ZSSR). Jest to koncepcja badawcza, zaproponowana przez wymienionych twórców ekologii informacji, postulująca badanie procesów informacyjnych (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji) w sposób analogiczny do badań procesów ekologicznych
prowadzonych przez biologów. W tej koncepcji są istotne także badania czynników wpływających na stan środowiska informacyjnego człowieka (antropoinfosferę). Nadmiar informacji,
przejawiający się m.in. w przeciążeniu informacyjnym, jest jedną z przyczyn tzw. ekologicznego kryzysu informacyjnego (ekologicznego kryzysu środowiska informacyjnego), polegającego
na niezrównoważonym rozwoju różnych sfer człowieka: intelektualnej, wolitywnej, afektywnej
i in. Panowanie nad informacją i środowiskiem informacyjnym (jego stanem) jest postrzegane
jako zjawisko naturalne, w przeciwieństwie do dominacji informacji nad człowiekiem, co następuje w okresie kryzysu ekologicznego. Ekologia informacji proponuje wizję funkcjonowania
człowieka i społeczeństwa w harmonii z jego/ich naturalnym środowiskiem informacyjnym,
to jest takim, które jest dostosowane do jego potrzeb i jest dostrojone do potrzeb naturalnych
zrównoważonych ekosystemów. Pozwala to uniknąć rozdarcia między sztuczną i nienaturalną
produkcją/wytwarzaniem w środowisku człowieka informacji, w tym  wytwarzaniem ogromnych ilości śmieci informacyjnych, powodujących zanieczyszczenie tego środowiska i choroby informacyjne a naturalnym stanem antropoinfosfery. Ekologia informacji dba o „naturalny
przekaz informacji”. Informacja ekologiczna to informacja przyjazna dla człowieka i nieszkodząca „naturalnemu” środowisku informacyjnemu człowieka.
Zadaniem ekologii informacji jest przede wszystkim służba człowiekowi poprzez  ochronę jego środowiska informacyjnego, zagrożonego przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Środkami realizacji tego zadania są:
•
•
•
•
•
•
•

dbanie o jakość informacji (ze względu na człowieka, gdyż zła jakość informacji negatywnie wpływa na człowieka);
niedopuszczanie do generowania informacji, które nie spełniają norm jakościowych,
stanowią swoista ‘truciznę’ zanieczyszczająca środowisko informacyjne społeczeństwa i gospodarki;
usuwanie informacji, które trwale i całkowicie utraciły swoja użyteczność a także
utylizację informacji, czyli przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego
nadają;
zapewnienie wartościowego, bezpiecznego i dobrze zorganizowanego dostępu do
wiedzy i informacji, w tym usuwanie barier informacyjnych;
kształtowanie środowiska informacyjnego człowieka;
rozwijanie odpowiednich metodologii mających na celu poprawę i usprawnienie
funkcjonowania człowieka w tym środowisku, w tym badanie procesów percepcji
i recepcji informacji;
wprowadzanie stanu równowagi i harmonii w antropoinfosferze.

Ekologia informacji usilnie dąży do zrównoważonego rozwoju człowieka w społeczeństwie informacji i wiedzy. Idea zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy
to próba udzielenia odpowiedzi na zespół zagrożeń wynikających z niekontrolowanego generowania informacji i wiedzy i ich negatywnego wpływu na człowieka. Zrównoważony rozwój
to taki rozwój, który nie zakłóca naturalnych eko(info)systemów tworzących antropoinfosferę,
w której funkcjonuje człowiek [Babik 2012].
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Praktyczne działania na rzecz ekologii informacji skupiają się wokół:
•
•
•

•
•
•

działań zmierzających do zwiększenia świadomości informacyjnej człowieka jako
podmiotu w procesach informacyjnych;
ochrony człowieka przed jego uprzedmiotawianiem za pomocą informacji (manipulacje);
rozwijania kompetencji informacyjnych człowieka umożliwiających mu racjonalne
zarządzanie informacją, panowanie nad nadmiarowością informacji, uniezależnianie
się od niepożądanych wpływów informacji, zwłaszcza od manipulacji za pomocą informacji ludzkimi postawami i zachowaniami;
wychowania/edukacji do odpowiedzialności za tworzenie/generowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji;
równoważenia rozwoju człowieka w świecie techniki, technologii i informacji;
edukacji w zakresie umiejętnego wykorzystywaniu informacji do budowania indywidualnej i zbiorowej wiedzy dla indywidualnego i wspólnego dobra ludzkości.

3. Biblioteka jako ekologia informacji
Czego oczekuje się od bibliotek na początku XXI wieku? Porządkowania i selekcji informacji, odtruwania środowiska informacyjnego, czynienia tego środowiska przyjaznym dla człowieka – użytkownika informacji, higieny informacyjnej, czyli działań typowo infoekologicznych.
Misją bibliotekarzy i pracowników informacji jest zapewnienie użytkownikom informacji stałego, powszechnego i równego dostępu do informacji wysokiej  jakości. Biblioteka z magazynu
informacji staje się wrotami do informacji, jednym z ogniw sieci rozproszonych źródeł informacji.
Próby opisu biblioteki w kategoriach ekologii informacji dokonały dwie Amerykanki
B.  Nardi i V. O’ Day. Według nich bibliotekę cechuje: systemowość, różnorodność, koewolucja,
elementy kluczowe, specyfika miejsca [Nardi, O’ Day 1999]. W tym kontekście ekologia informacji jest dziedziną badań różnych ekologii to jest ekologicznych środowisk, które dbają (mają
dbać!) o jakość informacji. Niektórzy uważają tę koncepcję za utopijną, gdyż biblioteka jest postrzegana jako miejsce pozbawione kłopotów, w którym wszyscy uczestnicy szczerze chcą się
uczyć oraz zdobywać wiedzę w celu współpracy z systemem, co zapewni wszystkim satysfakcję
z korzystania z informacji. W rzeczywistości tak jednak nie jest.
W tym kontekście ekologia informacji rozumiana jest jako rodzaj działalności polegającej
m.in. na ochronie i selekcji informacji. To jedno z kluczowych zadań współczesnych bibliotek,
które powinny uczyć jak rozumnie/rozsądnie, świadomie, z umiarem tworzyć, rozpowszechniać, odbierać, korzystać i wykorzystywać informacje.
Biblioteka to bibliosfera i infosfera. Ekologia informacji to dziedzina w dużej mierze normatywna, posługująca się określoną aksjologią. Podkreśla wielość informacji, różną jej wartość,
dostrzega często jej bezwartościowość. Ponieważ „ekologiczny” w tym kontekście oznacza
„czysty, zdrowy, przyjazny dla organizmu” ulubionym przedmiotem ekologii informacji są różnorodne zagrożenia jakie niesie generowanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie,
rozpowszechnianie i korzystanie z informacji. Ekologia informacji oferuje nową perspektywę
spojrzenia na bibliotekę oraz świeże podejście do aktualnej sytuacji użytkownika informacji.
Ekologia bibliotek i placówek informacji czeka na gruntowne opracowanie. Edukacja informa16

cyjna i medialna, kultura informacyjna, budowanie zaufania do informacji, pomoc w zagospodarowaniu potrzeb intelektualnych i duchowych czytelników i   profilaktyka informacyjna to
„ekologiczne” zadania współczesnych bibliotek.
Podsumowanie
Ekologia informacji to teoria nadbudowana nad działalnością praktyczną w dziedzinie
informacji. Działalność, o której tu mowa, to w interesie człowieka szeroko rozumiana działalność informacyjna ale i ochrona informacji, m.in. przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami,
a więc dbałość o czystość informacji. Ekologia informacji dostarcza nowej perspektywy badania i rozwiązywania problemów związanych z informacją w Internecie i bibliotece. Aby tak
się stało niezbędna jest wiedza o cechach i rodzajach  informacji, o procesie informacyjnym
a także o ich potencjalnych zagrożeniach. W tym zakresie niezbędna jest odpowiednia edukacja informacyjna zmierzająca do uświadomienia jej użytkownikom konieczności selekcji informacji na każdym (nie tylko jej odbioru) z etapów jej obiegu. Zadaniem ekologii informacji
jest zrównoważony rozwój środowiska informacyjnego człowieka (antropoinfosfery), to jest
to utrzymanie naturalnej  równowagi pomiędzy nadmiarem a deficytem (brakiem) informacji.
Działania ekologiczne w Internecie i bibliotece mają na celu zapobieganie anomaliom informacyjnym, przez co stają się katalizatorem rozwoju człowieka. Ekologia informacji to cywilizacyjne wyzwanie dla społeczeństwa informacji i wiedzy XXI wieku, w tym dla Internetu i współczesnego bibliotekarstwa [Babik 2002].
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Pojekty informatyczne w dolnośląskiej sieci bibliotek
publicznych 1995-2013

>> pobierz prezentację <<
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Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Z biblioteki szkolnej w wielki świat...
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Agnieszka Koszowska
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Siła technologii, siła współpracy.
Jak Program Rozwoju Bibliotek wspiera polskie biblioteki
publiczne
W referacie przedstawiono dorobek Programu Rozwoju Bibliotek ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu programu na rozwój sieci bibliotek publicznych w Polsce oraz współpracy bibliotek i bibliotekarzy.
Podstawowe informacje o Programie Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek to pierwszy w Polsce kompleksowy program wsparcia
bibliotek publicznych działających w małych miejscowościach - w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program rozpoczął się w 2009 roku,
a środki finansowe na jego realizację przeznaczyła Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest częścią inicjatywy Global Libraries, realizowanej przez Fundację Billa i Melindy Gatesów na całym świecie. Inne kraje europejskie,
w których działają bądź działały analogiczne do PRB programy, to: Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Mołdawia i Turcja.   
Pierwotnie Program Rozwoju Bibliotek został zaplanowany na lata 2009-2014 i podzielony na dwie tzw. „rundy”, lecz dodatkowy wkład finansowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz racjonalne wykorzystanie grantu Fundacji Billa i Melindy Gatesów umożliwiły
przedłużenie programu do roku 2015 i zorganizowanie dodatkowej trzeciej rundy. Całkowity
budżet Programu Rozwoju Bibliotek wynosi 33 miliony dolarów. Program realizuje Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – organizacja pozarządowa utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Łączna liczba bibliotek biorących udział we wszystkich
trzech rundach PRB to 3808 placówek bibliotecznych z 1256 gmin.
Najważniejszym celem Programu Rozwoju Bibliotek jest modernizacja i zwiększenie
znaczenia bibliotek publicznych w małych miejscowościach – po to, by mogły one bardziej
skutecznie pomagać lokalnym społecznościom w ich rozwoju poprzez dostęp do technologii
i informacji oraz odpowiadającą potrzebom mieszkańców ofertę kulturalną i edukacyjną. Biblioteki uczestniczące w programie otrzymują wsparcie bezpośrednie (sprzęt komputerowy
i multimedialny z oprogramowaniem, ofertę szkoleń, granty na realizację własnych projektów,
doradztwo i pomoc ekspertów, oferty wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi),
a także pośrednie, realizowane poprzez działania wzmacniające system biblioteczny w Polsce. Działania te obejmują między innymi nawiązywanie partnerstw na rzecz rozwoju bibliotek
na poziomie krajowym i regionalnym, wsparcie finansowe i rzeczowe wojewódzkich bibliotek
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publicznych i Biblioteki Narodowej, dotacje dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz dla
uczelni wyższych prowadzących studia z zakresu bibliotekoznawstwa.
Do bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek trafiło ponad 11 000 różnych urządzeń, w tym:
•
•
•
•
•
•

3396 komputery z oprogramowaniem
2487 urządzeń wielofunkcyjnych
706 drukarek A3
430 laptopów
430 projektorów i ekranów
3808 aparatów cyfrowych

Szkolenia dla bibliotekarzy, plany rozwoju, konkursy grantowe, współpraca
z organizacjami pozarządowymi
Przygotowując ofertę szkoleń w Programie Rozwoju Bibliotek realizatorzy programu korzystali z doświadczeń innych krajów biorących udział w inicjatywie Global Libraries, przeprowadzili też szereg badań i analiz: społeczności lokalnych w małych miejscowościach, polskich
bibliotek publicznych, instytucji i organizacji systemu bibliotecznego oraz wcześniej zrealizowanych w Polsce programów wspierających biblioteki. Wiedza zebrana w trakcie przygotowywania programu pozwoliła oszacować rolę, jaką polskie biblioteki publiczne już odgrywają
w życiu mieszkańców małych miejscowości i jaki jeszcze mają potencjał w tym obszarze. Dlatego w założeniach oferty szkoleniowej w programie znalazło się badanie potrzeb społeczności
lokalnych oraz tworzenie przez biblioteki strategicznych planów działania uwzględniających
zdiagnozowane potrzeby.
Oferta edukacyjna dla bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek składa
się z trzech rodzajów szkoleń. Są to: warsztat planowania rozwoju biblioteki, szkolenia specjalistyczne wybierane przez biblioteki zgodnie z preferowanym kierunkiem rozwoju oraz szkolenia informatyczne dotyczące wykorzystywania sprzętu i oprogramowania dostarczonego
w ramach programu. Tematyka szkoleń specjalistycznych obejmuje zagadnienia związane
z ofertą biblioteki dla wybranych grup odbiorców (młodzież, dorośli, osoby starsze i niepełnosprawne) lub ze specyficznymi tematami w działalności informacyjnej bibliotek (np. e-administracja, udostępnianie informacji lokalnych).   
Warsztat planowania rozwoju biblioteki to obowiązkowe 10-dniowe szkolenie, kończące się przygotowaniem trzyletnich planów rozwoju bibliotek. Na realizację działań, które
znalazły się w planach rozwoju, biblioteki mogły otrzymać granty w wysokości do 5 000 złotych – taką możliwość oferował konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka”, zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W dwóch edycjach konkursu, przeprowadzonych w latach
2011-2013 dla bibliotek uczestniczących w pierwszej i drugiej rundzie PRB wzięły udział 622
biblioteki, które złożyły 861 wniosków. Zrealizowano 357 projektów o łącznej wartości 2,5 mln
zł, w których uczestniczyło ponad 46 tysięcy osób. W chwili pisania referatu trwa weryfikacja
wniosków złożonych przez biblioteki uczestniczące w trzeciej rundzie PRB.
W trybie konkursowym wyłoniono 10 organizacji pozarządowych, które przedstawiły
bibliotekom biorących udział w pierwszej i drugiej rundzie PRB oferty wspólnej realizacji projektów (program „Organizacje pozarządowe bibliotekom”). Tematyka projektów dotyczyła działań bibliotek adresowanych do specyficznych grup odbiorców (małe dzieci i ich rodzice, osoby
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bezrobotne) lub konkretnych zagadnień (edukacja zdrowotna, konsultacje społeczne, kultura
i animacja, sport i zdrowy styl życia, digitalizacja lokalnej historii). Wspólnie z organizacjami
pozarządowymi biblioteki uczestniczące w pierwszej i drugiej rundzie Programu Rozwoju bibliotek zrealizowały ponad 500 projektów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferty organizacji pozarządowych dla bibliotek z pierwszej i drugiej rundy PRB
Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców (Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (Fundacja Ośrodka KARTA)
Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla bibliotek (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)
Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
Biblioteka – lokalne centrum praktycznej wiedzy (Fundacja Nowe Media)
Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy (Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych)
Pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności. Edukacja zdrowotna w bibliotece (Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie)
Prosto i przystępnie o domowych finansach (Fundacja Wspomagania Wsi)
Ruszaj się i odkrywaj świat (Fundacja Volunteers for Sport)
Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych (Fundacja Civis Polonus)

Dla bibliotek uczestniczących w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek ofertę
organizacji pozarządowych połączono z ofertą szkoleń specjalistycznych. Wybrano (również
w trybie konkursowym) cztery organizacje pozarządowe specjalizujące się w działaniach na
rzecz określonych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tzw. wieku produkcyjnym i seniorów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Szkolenia specjalistyczne zostały
uzupełnione o konsultacje i doradztwo, wykorzystano też formę webinariów – szkoleń online,
za pomocą których przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali bibliotekom
swoje oferty. Organizacje pozarządowe współpracujące z bibliotekami z trzeciej rundy PRB
to: Fundacja Civis Polonus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju
Dzieci im. J. A. Komeńskiego i Fundacja TUS.
Poza obligatoryjnymi szkoleniami dla bibliotekarzy z bibliotek uczestniczących w PRB,
oferowane są też szkolenia dodatkowe, pogłębiające bądź rozszerzające wiedzę zdobytą podczas szkoleń w ofercie podstawowej lub przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie
zdiagnozowane w trakcie realizacji programu. W 2013 roku zrealizowano dwa specjalne programy edukacyjne dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek: szkolenia z rzecznictwa (program „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”) oraz szkolenia z organizacji
spotkań w bibliotekach (program „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?”). W każdym z tych programów wzięło udział ok. 800 osób. Ponadto od 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
realizowany jest kurs e-learningowy „Login: BIBLIOTEKA”, dostępny na platformie Moodle dla
wszystkich zainteresowanych bibliotekarzy (nie tylko z bibliotek uczestniczących w PRB). Z tej
propozycji dotychczas skorzystało ponad 700 osób, a ponad 480 pomyślnie ukończyło kurs.
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Partnerstwa, współpraca, rozwój sieci bibliotek i bibliotekarzy – lokalnie
Ważnym elementem w Programie Rozwoju Bibliotek jest tworzenie partnerstw na poziomie lokalnym oraz inicjowanie lub rozwijanie przez biblioteki współpracy z innymi bibliotekami i innymi instytucjami bądź organizacjami działającymi w gminie.
W pierwszej i drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek biblioteki uczestniczyły w roli
„biblioteki wiodącej” albo „biblioteki partnerskiej”. Zadaniem „biblioteki wiodącej” w procesie
rekrutacji do programu było nawiązanie współpracy z dwiema innymi bibliotekami i wspólne aplikowanie w grupie partnerskiej. Biblioteki wiodące zyskały w programie większe wsparcie i odniosły więcej korzyści z udziału w nim niż biblioteki partnerskie, lecz miały też więcej
zobowiązań, m.in. przekazanie wiedzy zdobytej na szkoleniach pracownikom bibliotek partnerskich. Na organizację spotkań partnerskich były przeznaczone środki finansowe z grantu
„Podaj dalej” utworzonego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Aplikowanie do programu
w grupach partnerskich, wspólne uczestnictwo w szkoleniach wyjazdowych czy organizacja
spotkań w celu przekazania wiedzy bibliotekarzom, którzy z danej oferty szkoleniowej nie mogli skorzystać, były czynnikami sprzyjającymi integracji środowiska bibliotekarzy z małych bibliotek. Dzięki nim bibliotekarze mogli bliżej poznać zasoby swoich bibliotek i rozpoznać możliwości współpracy również poza Programem Rozwoju Bibliotek, a także pogłębić i poszerzyć
posiadaną wiedzę. Miało to szczególne znaczenie zwłaszcza dla pracowników filii bibliotecznych w małych miejscowościach, którzy mają zwykle mniejszy dostęp do oferty doskonalenia
zawodowego niż pracownicy bibliotek głównych.
Wśród zobowiązań bibliotek „wiodących” w pierwszej i drugiej rundzie PRB oraz wszystkich bibliotek w trzeciej rundzie (gdzie zrezygnowano z podziału na biblioteki „wiodące” i „partnerskie”) było utworzenie partnerstwa lokalnego (w I rundzie nazywanego też „gminną koalicją”). Partnerstwo to grupa współpracujących ze sobą instytucji i organizacji działających na
terenie gminy (bibliotek, szkół,  organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców
itp.), podejmujących wspólne działania na rzecz gminy i jej mieszkańców. W Programie Rozwoju Bibliotek partnerstwa lokalne wspierane są za pomocą różnych instrumentów, takich
jak specjalny program wsparcia dla partnerstw bibliotek z pierwszej i drugiej rundy PRB, doradztwo ekspertów przy przygotowywaniu spotkań partnerskich, materiały edukacyjne (także
w postaci cyklu webinariów) czy możliwość udziału w szkoleniach PRB przedstawicieli instytucji i organizacji partnerskich.
Partnerstwa, współpraca, rozwój sieci bibliotek i bibliotekarzy – regionalnie
W Programie Rozwoju Bibliotek zainicjowano tworzenie partnerstw wspierających biblioteki publiczne na szczeblu regionalnym. W latach 2009-2010 we wszystkich 16 województwach zostały podpisane trójstronne porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju bibliotek,
których sygnatariuszami byli marszałkowie, wojewodowie i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek. Przystępując do partnerstw samorządy regionalne zadeklarowały wsparcie informacyjne i promocyjne dla Programu Rozwoju
Bibliotek, pomoc wojewódzkiej bibliotece publicznej w jej działaniach na rzecz sieci bibliotek
w regionie oraz podejmowanie działań wspierających biblioteki i utrwalających efekty PRB.
Program Rozwoju Bibliotek realizowany jest w bliskiej współpracy z wojewódzkimi
bibliotekami publicznymi, które koordynują działania programowe na terenach swoich województw. Wszystkie WBP otrzymały w ramach programu wsparcie finansowe, rzeczowe (wy-
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posażenie pracowni komputerowych) oraz w postaci szkoleń dla pracowników działów instrukcyjno-metodycznych. Środki finansowe dla wojewódzkich bibliotek publicznych zostały
wykorzystane m.in. na organizację spotkań informacyjnych dla bibliotek i konferencji regionalnych, przeprowadzenie konkursów dla partnerstw lokalnych, sfinansowanie kosztów administracyjnych i wizyt monitorujących w bibliotekach uczestniczących w programie. W każdej
wojewódzkiej bibliotece publicznej zostało utworzone stanowisko koordynatora regionalnego
Programu Rozwoju Bibliotek.
Z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowała także inną inicjatywę towarzyszącą Programowi Rozwoju Bibliotek, lecz
sfinansowaną z innego źródła (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweski Mechanizm Finansowy) – projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. W ramach projektu przeprowadzono m.in. warsztaty budowania strategii
dla kadry zarządzającej wojewódzkich bibliotek publicznych i zorganizowano wizytę studyjną
do Norwegii. Efektem projektu są strategie rozwoju wszystkich 18 wojewódzkich bibliotek publicznych.
Partnerstwa, współpraca, rozwój sieci bibliotek i bibliotekarzy – centralnie
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek powstało także Krajowe Partnerstwo na rzecz
Rozwoju Bibliotek. Partnerstwo zainicjowano po to, by zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej bibliotekami oraz ich ofertą. Tworzą je znane osobistości świata kultury, nauki i biznesu, są wśród nich znani pisarze, reżyserzy, profesorowie, przedsiębiorcy i politycy.
Przykładem współpracy nawiązanej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, której efektem jest pomoc dla bibliotek publicznych w całej Polsce, jest Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych, podpisane przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telekomunikację
Polska S.A / Orange S.A oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Porozumienie
zostało zawarte w sierpniu 2009 roku pierwotnie na okres trzech lat, a następnie w lipcu 2012
roku przedłużono je do 31 lipca 2015 roku. Dzięki porozumieniu wszystkie biblioteki publiczne
w Polsce (nie tylko biblioteki biorące udział w Programie Rozwoju Bibliotek) mają możliwość
otrzymania refundacji kosztów dostępu do Internetu we wszystkich swoich placówkach oraz
przeprowadzenia projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje cyfrowe mieszkańców.
Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych to kolejny, obok wyposażenia bibliotek w sprzęt komputerowy, element Programu
Rozwoju Bibliotek wynikający z przekonania zarówno realizatorów PRB, jak i grantodawców
(Fundacji Billa i Melindy Gatesów), że biblioteka publiczna jako miejsce kontaktu z nowymi
technologiami oraz zdobywania niezbędnych we współczesnym świecie kompetencji pomaga
zniwelować zjawisko wykluczenia cyfrowego i sprzyja szeroko rozumianemu rozwojowi lokalnemu. Przekonania te znalazły potwierdzenie w raporcie „Po co Polakom biblioteki”, z badań
przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Z badań
wynika, że biblioteka publiczna jest dla mieszkańców małych miejscowości dogodnym miejscem spotkań, a także miejscem, w którym szukają potrzebnych informacji, zdobywają wiedzę
i umiejętności, załatwiają codzienne sprawy.
Podobnym celom służą koordynowane w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego coroczne kampanie „Tydzień z Internetem”, stanowiące część europejskiej inicjatywy Get Online Week. W czasie kampanii biblioteki (a także inne instytucje udostęp24

niające mieszkańcom komputery i Internet) są zachęcane do organizacji zajęć edukacyjnych
i integracyjnych wykorzystujących zasoby Internetu. Aby ułatwić przeprowadzenie zajęć, co
roku przygotowywane są scenariusze zajęć, zawierające szczegółowe opisy działań i wzory
dokumentów. Działania w Programie Rozwoju Bibliotek, propagujące edukacyjną rolę bibliotek
publicznych w  odniesieniu do edukacji cyfrowej i medialnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu osób starszych, zyskały uznanie Komisji Europejskiej, która w 2011 roku uhonorowała Program Rozwoju Bibliotek nagrodą e-Inclusion Award za działania w zakresie integracji
cyfrowej.
W ramach PRB podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, które
jako ważna organizacja systemu bibliotecznego w Polsce otrzymało wsparcie na rozwój swojej
oferty. W ramach współpracy sfinansowano prace nad strategią rozwoju SBP, budowę portalu
SBP oraz bazy wszystkich bibliotek w Polsce.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zrealizowano projekt
„Kierunek: biblioteka”, w ramach którego opracowano i udostępniono wszystkim zainteresowanym bibliotekom w Polsce system identyfikacji wizualnej bibliotek publicznych obejmujący
projekty oznakowania biblioteki w przestrzeni publicznej lub poszczególnych elementów wyposażenia biblioteki w jej pomieszczeniach. Projekt „Kierunek: biblioteka” jest jednym z działań
prowadzonych przez realizatorów Programu Rozwoju Bibliotek, służących przedstawianiu biblioteki publicznej jako miejsca atrakcyjnego i nowoczesnego oraz  wzmocnieniu pozytywnego
wizerunku zawodu bibliotekarza. Inne działania prowadzone w tych celach to m.in. realizacja kampanii społecznej „Spotkajmy się w bibliotece”, obejmującą m.in. emisję telewizyjnych
spotów reklamowych czy przygotowanie serii filmów animowanych „10 rzeczy które możesz
zrobić w bibliotece”, pokazujących w przystępny i nieszablonowy sposób ofertę bibliotek publicznych w małych miejscowościach.
Integracja i „sieciowanie” bibliotekarzy
Działania pomocowe w Programie Rozwoju Bibliotek mają na celu wspieranie nie tylko
bibliotek czy innych instytucji bądź organizacji świata bibliotecznego, lecz także samych bibliotekarzy. Corocznie w ramach PRB organizowany jest kongres bibliotek publicznych – wydarzenie dzięki któremu bibliotekarze z całej Polski mogą uczestniczyć w inspirujących warsztatach
i spotkaniach, nawiązywać kontakty i wymieniać się doświadczeniami.
Stworzono też LABiB – przedsięwzięcie o charakterze programu liderskiego, dzięki któremu wyłoniona w konkursie grupa bibliotekarzy liderów otrzymała specjalną ofertę rozwijającą kompetencje liderskie (szkolenia, wizyty studyjne, konkurs na eksperymentalne projekty),
a wszyscy chętni bibliotekarze mogą dzielić się pomysłami i doświadczeniami poprzez portal
społecznościowy labib.pl.
Źródła:
•
www.biblioteki.org (serwis internetowy Program Rozwoju Bibliotek)
•
www.labib.pl (portal społecznościowy dla bibliotekarzy)
•
www.frsi.org (serwis internetowy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
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Henryk Hollender
Uczelnia Łazarskiego

Think big! Integracja publicznych zasobów informacji
o dokumentach
Dobrze zdać sobie sprawę, jak głęboko zmieniały się metody wyszukiwania informacji.
W epoce rękopisu docieraliśmy do konkretnego zapisu, dysponując intelektualnymi, społecznymi  i fizycznymi narzędziami dostępu, ale nim mogliśmy je  zastosować, potrzebna była jednoznaczna lokalizacja dokumentu, który go zawierał. Dokument ten był materializacją, zajmującą konkretne miejsce w określonym zasobie; zasób oznaczał najczęściej książnicę, do której
peregrynowaliśmy, nie mając nawet pewności, że znajdziemy tam to, czegośmy oczekiwali.
Książnica też miała swoje unikalne miejsce. Ograniczenie miejscem było podwójne – nawet
znalazłszy zbiór, nie mogliśmy mieć gwarancji, że okryje nam on całą swoją zawartość. O faktycznej możliwości dotarcia do tekstu decydowały rozmaite nieprzejrzyste czynniki.  
Książnica zawierająca książki drukowane też była konkretnym miejscem, do którego
należało dotrzeć, dotarłszy zaś, można było nie znaleźć narzędzi, aby pozyskać konkretny dokument. Książnic jednak było wiele i mogły one zawierać identyczne dokumenty. Malało zatem
znaczenie miejsca, w którym je znajdowano, relatywnie wzrastało znaczenie narzędzi. Odmowa udostępnienia księgi, niemożność jej odszukania w zbiorze, brak oświetlenia czy niedostatki  naszego wzroku mogły obrócić wniwecz trud peregrynacji. Istniała jednak szansa, że wyszukiwania, bezskuteczne w jednym miejscu, przyniesie wyniki w innym. Coraz lepiej wiedziano,  
czego szukać, i coraz mocniej zdawano sobie sprawę, że zbiory pokaźniejszych bibliotek mają
te same podstawowe dzieła.
A w epoce elektronicznej – jeszcze inaczej. Przyniosła ona zjawisko zdalnego dostępu
do dokumentu, co oznacza, że lokalizacja stawała się niczym. Wszystkim zaś były – i są nadal
– narzędzia. Nie obcujemy z dokumentem bezpośrednio, pomiędzy nimi a fizycznym człowiekiem wyrosła warstwa pośrednictwa technicznego, która czyni cuda, jeśli działa, ale okazuje się
barierą nie do pokonania, jeśli nad nią w pełni nie panujemy czy nie dbamy o jej aktualizację.
W świecie cyfrowym stajemy oko w oko z tekstem, jeśli potrafimy go otworzyć. Nie
interesuje nas biblioteka ani archiwum, które w sensie  instytucjonalnym udostępniają nam
dokument.  Zapoznając się z treścią utworu, nie mamy często świadomości, do jakiej należy on
jednostki bibliograficznej, i jakiej kolekcji częścią jest ta jednostka. Nie, czasem nawet nie rozpoznajemy utworu, postrzegając jedynie ciągi znaków, które zawierają interesujące nas frazy.
Nie ma zatem i czasopisma. Kiedy rozmaite kolekcje – na przykład zagregowane zbiory czasopism – przeszukujemy „na raz”, nawet agregator i jego wytwór może łatwo zniknąć nam z polu
widzenia, pozostając w domenie zmartwień bibliotekarza, który musi coś zaprenumerować czy
zainstalować, dostarczyć haseł, zdeduplikować itd. Serwisy oparte na multiwyszukiwarkach
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unicestwiają wszelka strukturę piśmiennictwa, pozostawiając czytelnika sam na sam z niekończącym się zwojem. Do którego są – lub ich nie ma – narzędzia dostępu.
Dla przykładu, na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej czytamy:
Multiwyszukiwarka to platforma, która daje możliwość zintegrowanego, jednoczesnego
przeszukania:
•
Centralnego Katalogu Zasobów Bibliotek PW
•
Biblioteki Cyfrowej PW
•
e-zasobów  
większości licencjonowanych baz udostępnianych w PW, jak i wybranych ogólnodostępnych źródeł.
Multiwyszukiwarka nie uwzględnia zawartości bazy e-książek ibuk.pl, bazy bibliograficzno-abstraktowej BazTech, jak również polskich centralnych katalogów1.
Widać, że posługując się multiwyszukiwarką, doznajemy komfortu pożytecznych scaleń,
do jakich przyzwyczaja nas nasza cywilizacja. Skojarzenia są natychmiastowe:
•
•
•
•
•
•
•

Jeden bilet na różne środki komunikacji
Jedno okienko w (jednym?) urzędzie
Jeden lekarz (rodzinny)
Jedno miejsce zakupów (hipermarket)
Jeden komputer (bez względu na zastosowaną technologię i rozmiary), za pośrednictwem którego utrzymujemy potrzebne kontakty pracownicze, obywatelskie i prywatne
Jedno narzędzie do komunikowania, wyszukiwania, tworzenia (przyszły tablet czy
smartfon)
Być może nawet, – choć tego wcale nie musimy pragnąć, uważając to za uwstecznienie – jedno narzędzie wyszukiwania/źródło informacji („Google box”).  

Jest oczywiste, że w obecnej wersji Google box szukamy tylko znaków, które same
z siebie nie mają treści, dopóki im jej nie nadamy; ściślej – które znaczą tylko siebie. Ciąg znaków
„aachen” to w Google 15 milionów wyników, w wielkim katalogu WorldCat – zaledwie 2182562
i jeszcze możemy ten wynik niemal w nieskończoność zawężać, stosując wyszukiwanie fasetowe. A cóż to jest aachen, znamy nawet kota, który tak się wabi; można mu poświęcić poemat
i opublikować  pod tytułem, który dla wyszukania informacji o historycznym mieście w Nadrenii
byłby wielce mylący jako wynik wyszukiwania. Rzecz jasna, że filtrowanie wymaga umiejętności i dyscypliny, ale jakoś lubimy ten „one stop shopping”,  uważając je za narzędzie oszczędne
i ergonomiczne, choć być może ono na to nie zasługuje. Jest jasne, że szczodrze napełnione
systemy  gwarantują rezultaty, a my przecież na ogół nie lubimy i nie umiemy budować strategii wyszukiwania i poruszać się według rozgałęzień jakichś taksonomii. Ale prawdopodobnie
nie wiemy na ogół, co tracimy: proszę zauważyć, że specjalistyczne bazy danych pozostają
taksonomiczne.
Na czym właściwie polega scalająca moc „jednego okienka”? W pytanie to wprowadza
następujący schemat (ilustracja 1):
1 http://www5.bg.pw.edu.pl/summon.html, notowane 31 maja 2014 r.
2 wyszukiwanie przeprowadzone 31 maja 2014 r.
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Ilustracja 1: Co scalają serwisy integrujące wyszukiwanie?

Należy tu spostrzec, że takim serwisem jest również tradycyjny katalog centralny. Czy
jest coś, czego nie może zawierać katalog centralny – ten w wersji „fizycznej (NUKAT) i tej
w wersji „rozproszonej” (KaRO)?  Czymże różni się scalanie w katalogu od scalania w, na przykład, Federacji Bibliotek Cyfrowych? Jeśli katalog scala zasoby krajowe, to czemu tego nie może
zrobić inne narzędzie? Czy łatwiej zmusić katalog, żeby wyszukiwał wszystko, czy zmusić multiwyszukiwarkę, żeby obsługiwała różnorodne źródła informacji? A co z narzędziami wyszukiwawczymi bibliotek cyfrowych? Czy taka np. Federacja Bibliotek Cyfrowych (http://www.fbc.
pionier.net.pl/) mogłaby być równocześnie funkcjonować jako katalog wszystkich pełno tekstowych dokumentów opublikowanych w Polsce – tych zdigitalizowanych i tych narodzonych
tekstowo?
Jak wiadomo, od bibliotek cyfrowych oczekujemy, że będą umożliwiały nam pełnotekstową penetrację zgromadzonych dokumentów. Federacja Bibliotek Cyfrowych – mniejsza
o to, że wybiórczo i powoli – z zasady tego nam nie daje, tak jak nie daje Europeana ani piękny serwis australijski Trove  (http://trove.nla.gov.au, ilustracja 2); one widzą tylko metadane
i trzeba przejść do konkretnego repozytorium, żeby włączyć tryb pełno tekstowy.
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Ilustracja 2. Narzędzia wyszukiwawcze w Trove też są pozbawione opcji pełnotekstowej.

Wyobraźmy sobie zatem, że pragniemy utworzyć jedno prawdziwie scalające narzędzie, które poza zwykłymi „bibliotecznymi” trybami wyszukiwania dawałoby nam wgląd w pełne teksty. Jeśli wyobrazimy je sobie w ten sposób (ilustracja 3),

Ilustracja 3. Jedna biblioteka cyfrowa zamiast „federacji”, czyli federated serach?3

to nasuwa się nam byt już istniejący, który powstał jako jedyna „ogólna” czy „krajowa”
biblioteka internetowa, nie osiągnąwszy zresztą zbyt wiele; dobrze, że pamięć o nim – o Polskiej Bibliotece Internetowej – może posłużyć jako pewna perspektywa i wyznacznik poziomu
oczekiwań.
Ale w pewnym sensie takie  biblioteki istnieją. Są to wielkie „discovery services”, oparte
na technikach określanych w Polsce zwykle jako multiwyszukiwarki4. Jeśli spojrzymy na ich
funkcjonalności, spostrzegamy, że niektóre ich – w zależności zarówno od zastosowanych
technologii, jak i przeprowadzonego indeksowania – rejestrują pełnotekstowe zasoby obsługi-

3 Wizualną symboliką Federacji Bibliotek Cyfrowych posługujemy się tutaj dla przykładu i pobudzenia wyobraźni, bez porozumienia z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i bez związku z jego polityka rozwijania FBC.
4 W chwili, gdy publikujemy ten tekst, kol. Krzysztof Lityński zapowiada, że się zabierze za tę terminologię w referacie Multiwyszukiwarka, metawyszukiwarka, wyszukiwarka zintegrowana? Uporządkujmy słownictwo, zapowiedzianym na VI Konferencję
Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach” w dn. 23-25 czerwca 2014 r.
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wanych (scalanych) kolekcji. I tu dopiero, jak się zdaje, osiągamy scalenie katalogu bibliotecznego – z jego bibliograficzną i lokalizacyjną precyzją – i biblioteki cyfrowej.
Generalnie patrzymy na nie z pewną nieufnością, znużeni przeciągającymi się dyskusjami na temat tego, co nasza biblioteka zdoła obsłużyć, jeśli sobie kupimy multiwyszukiwarkę –
chodzi tu zwłaszcza o kosztowne zasoby licencjonowane, do których dostęp jest przedmiotem
konkurencji między dostawcami multiwyszukiwarek. W cieniu tych dyskusji pozostaje pytanie,
czy rzeczywiście potrzebujemy narzędzi aż tak wszechogarniających. Jako przykład możemy
tu podać praktycznie każdy ciąg znaków; tym razem wyobraźmy sobie, że szukamy Cieszyna.
Ta nazwa też jest wieloznaczna, ponieważ poza geografami, historykami, etnografami, krajoznawcami, archeologami, inwestorami, urbanistami  czy nawet ekonomistami, mamy również
licznych badaczy przyrody, którzy ze względu na występujące w interesujących ich tekstach
nazewnictwo mogą także zechcieć poszukiwać tego ciągu znaków. Google to ponad 5 mln trafień dla ciągu „cieszyn” i ponad pół miliona dla ciągu „teschen”, a na przykład multiwyszukiwarka dużego niemieckiego uniwersytetu to ponad 400 trafień  dla pierwszego z tych słów i ponad
900 dla drugiego5. I teraz zobaczmy,  jaki to rozrzut tematyczny – od dawnych map Cieszyna
po tytuły takie jak “Dolomites and dolomites” in Mesozoic platform carbonates of the Southern
Apennines: Geometric distribution, petrography and geochemistry czy Über Rhynchosaurier
und andere Reptilien aus den Gondwanaablagerungen Südamerikas. Mało tego, narzędzie berlińskiego uniwersytetu (obsługujące zasoby Kooperativer Bibliotheksverbund
Berlin-Brandenburg, KOBV) doprowadzi nas także do niemieckiego wydania książki Jerzego Pilcha Inne rozkosze (Andere Lüste), które w katalogu bibliotecznym otrzymało zasłużenie jako jeden ze schlagwortów termin Teschen. Kto naprawdę poszukuje takiego spektrum
dziedzin, tematów, gatunków piśmienniczych?
Jest prawdą, że doskonaląc narzędzia wyszukiwania fasetowego, możemy bardzo łatwo
skłonić użytkownika, by od razu tak sobie wyznaczył pole operacji, by niepotrzebne dokumenty
nie pojawiły mu się na ekranie. Nie jest to może argument do końca przekonujący, cześć użytkowników wolałby wysiłek włożony w takie ustawianie zamienić na wybór swojego odrębnego
narzędzia – katalogu, bazy danych, biblioteki cyfrowej itp. Możemy tym się tu jednak nie zajmować, ponieważ na razie chcemy raczej tylko zachęcić na spojrzenie na tzw. multiwyszukiwarki
jako na narzędzia dostępu do dowolnie zdefiniowanych „całości” zasobów; granice tych całości
są nieistotne, usuwając z naszego spojrzenia zarówno odrębność poszczególnych podmiotów
gromadzących, jak i przedmiotów gromadzenia (ilustracja 1). A zwłaszcza – łącząc zdefiniowane przez bibliotekarza metadane i stosowane dla nich (ewentualnie) indeksy ze swobodnymi
terminami z dowolnego miejsca w dokumencie. We wzmiankowanej w przypisie 5 bibliotece widzimy już zasoby pełnotekstowe bibliotek cyfrowych HathiTrust czy Projektu Gutenberg;
jest to zgodne z wcześniejszymi deklaracjami dostawcy oprogramowania6. To jeszcze daleko
do jednolitego indeksowania wszystkich posiadanych pełnych tekstów, to jednak przełomowa
wiadomość tak dla Google, Inc., jak i dla OCLC. A może także i dla Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.  
W ten sposób, poza zawartością tradycyjnych katalogów bibliotecznych i bibliotek cyfrowych, w jeden dogodnie przeszukiwany zasób mogą nam się zespolić repozytoria naukowe
(w tym – prac  doktorskich, bazy cytowań, bibliografie naukowe, archiwa fotograficzne i filmo5 Dopóki Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie nie udostępni możliwości wyszukiwania w swojej multiwyszukiwarce użytkownikom spoza społeczności UW, podawanie którejś z polskich uczelni jako przykładu zróżnicowania piśmiennictwa w multiwuszukiwarkach będzie bezcelowe. Tu: Uniwersytet Humboldtów, http://primo.kobv.de/.
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6 Primo Central Index to Provide Full-Text Search in Renowned HathiTrust Collection, Jerusalem, Israel –January 20, 2012,
w: Press Releases – PRIMO [online], http://www.exlibrisgroup.com/default.asp?catid=%7B45B7B8F9-C9B2-4C1F-AFCE-CCD62D4950D7%7D&details_type=1&itemid=%7BDB17CFF9-D46B-4820-B70A-32DF89AD0C29%7D, notowane 31 maja 2014.

we, archiwa audycji radiowych itp. A także – zbiory muzealne i archiwalne. Bez reorganizacji
instytucji, bez przeprowadzek; zgoła bez restrukturyzacji strumieni finansowania, nie licząc
wydatków na samo stworzenie tak wszechogarniającego serwisu i przeprowadzenie w jego
obrębie głębokiego indeksowania zasobów.
Jak się zdaje, istotą racjonalnie założonej multiwyszukiwarki jest jej konsorcjalny charakter. Jeśli jednak może ona łączyć większą grupę bibliotek, i równocześnie wiele grup dokumentów, charakteryzujących się różnymi drogami do postaci cyfrowej, to trudno tu sobie
wyobrazić jakieś zasadnicze, systemowe ograniczenia. Mając katalogi centralne, sfederowane
biblioteki cyfrowe, systemy informacyjno-wyszukiwawcze wdrażany w rozmaitych instytucjach kultury i pamięci, nie możemy nie wzbudzić zainteresowania różnych resortów i interesariuszy. Wielka międzynarodowa wyszukiwarka pełnych tekstów – czy też raczej ciągów znaków – już powstała. Wielkie krajowe narzędzie krajowego konsorcjum, które widzi ciągi znaków,
ale także obsługuje metadane… dlaczego nie w Polsce, na dwudziestopięciolecie 4 czerwca?
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Problemy prawne bibliotek w rzeczywistości cyfrowej
i propozycje ich rozwiązania
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