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NOWA EDYCJA ISO 11620:2008: INFORMATION AND DOCUMENTATION
– LIBRARY PERFORMANCE INDICATORS. ANALIZA PRZYCZYN I ŹRÓDEŁ
NOWELIZACJI NORMY

SŁOWA KLUCZOWE: Biblioteki. Wskaźniki funkcjonalności. ISO 11620 : 2008 Information
and Documentation – Library Performance Indicators.
ABSTRAKT: W artykule przedstawiono zalety oraz rozwój normy ISO 11620: Information
and Documentation – Library Performance Indicators. Szczególnie przeanalizowano jej nową
edycję z 2008 r. w poszukiwaniu źródeł nowych wskaźników i ich układu.
Scharakteryzowano podręczniki oraz międzynarodowe i krajowe standardy wskaźników
funkcjonalności mające wpływ na kształt omawianego wydania normy. Przedstawiono
analizę różnic pomiędzy kolejnymi edycjami normy ISO 11620.
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ANALIZA STANU ZBIORÓW ELEKTRONICZNYCH
I WARUNKÓW ICH ARCHIWIZOWANIA
W POLSKICH INSTYTUCJACH BIBLIOTECZNYCH
I WYDAWNICZYCH

SŁOWA KLUCZOWE: Publikacje elektroniczne. Długoterminowa archiwizacja publikacji
elektronicznych. Polskie biblioteki. Biblioteka Narodowa. Biblioteka Jagiellońska.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Polskie wydawnictwa publikacji elektronicznych. Sekcja Wydawnictw
Elektronicznych.
ABSTRAKT: W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku,
dotyczących zasobów elektronicznych polskich instytucji bibliotecznych. Celem tych badań
było ustalenie, w jakiej kondycji są materiały elektroniczne zgromadzone w bibliotekach
tradycyjnych i cyfrowych oraz jaki jest poziom świadomości i nastawienie przedstawicieli
polskich instytucji tworzących, gromadzących i zarządzających polskimi bibliotecznymi
zasobami elektronicznymi odnośnie do kwestii zabezpieczenia ich długoterminowej
użyteczności. Omówiono również wnioski z rozmów na temat zapewnienia długoterminowej
archiwizacji elektronicznych zasobów bibliotecznych z pracownikami Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego.
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ARCHITEKT INFORMACJI - KREATOR PRZESTRZENI
INFORMACYJNYCH
SŁOWA KLUCZOWE: Architektura informacji. Przestrzeń informacyjna. Projektowanie.
Moduły architektury informacji. Trop informacji.
ABSTRAKT: Przestrzeń informacyjna (PI) jest rodzajem środowiska informacyjnego
składającego się m.in. z treści, danych i komunikatów zorganizowanych w celu zaspokojenia
potrzeb informacyjnych. Ludzie stykają się z PI zarówno w świecie wirtualnym, jak i
rzeczywistym. Problemami zarządzania zasobami w PI oraz ułatwianiem ich przeszukiwania
zajmują się architekci informacji. Ich celem jest uczynienie dostępu do poszukiwanej
informacji możliwie najszybszym i wygodnym. Architektura informacji jest wszechobecna,
występuje tam, gdzie istnieją zasoby informacyjne. Środowiska informacyjne projektuje się z
uwzględnieniem następujących potrzeb: kupowania, szukania informacji, komunikowania
się, znajdowania drogi itp. Z punktu widzenia AI przestrzeń informacyjna definiowana jest
jako przestrzeń składająca się z trzech oddziałujących na siebie elementów: treści,
kontekstu i użytkownika. Proces tworzenia PI obejmuje: planowanie, analizę, projektowanie,
testowanie i udoskonalenie.
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PRÓBA IMPLEMENTACJI BENCHMARKINGU W ZAKRESIE
FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK
SŁOWA KLUCZOWE: Benchmarking. Jakość usług. Zarządzanie biblioteką. Wskaźniki
funkcjonalności.
ABSTRAKT: Benchmarking jest jedną z najczęściej stosowanych metod pozwalających na
usprawnianie organizacji. Dążeniem jest dorównanie najlepszym, a często nawet
przewyższenie wydajności osiąganej przez konkurencję. Sposób ten może stać się jednym z

zasadniczych, stosowanych w bibliotekach, dążących do osiągnięcia jak najlepszej
wydajności w celu zaspokojenia potrzeb swoich użytkowników. Benchmarking wymusza
proces ciągłego doskonalenia, który czerpie swoje wzorce z działań liderów w określonej
grupie i pozwala na przetworzenia nowych rozwiązań, inspirację i zastosowanie ich we
własnym środowisku. W artykule przedstawiono płaszczyzny i etapy zastosowania
benchmarkingu w bibliotekach. Zaprezentowano takie zagadnienia, jak: istota
benchmarkingu, rodzaje, etapy prowadzenia projektu, dobór partnerów, zasady
pozyskiwania informacji oraz wskaźniki, które mogą podlegać ocenie.

