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– DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOĝû
Abstract: The authors, relying on their own experience, present the development of electronic resources, which have become the ground for the information workshop in the Polish
academic libraries during the last years. Moreover, they attempt to create the future image of
information resources. The practical tools and technological solutions presented in the paper will
likely cause the consolidation of the sources available and in consequence will create elaborated
portals of knowledge, which will become the virtual work environment for the librarians and
scientists in the future.
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Rozwój bibliotek akademickich, jaki obserwujemy w ostatnich latach naleĪy uznaü za imponujący. Wizerunek biblioteki zmienił siĊ pod wieloma wzglĊdami, począwszy od architektury budownictwa bibliotecznego, poprzez wyposaĪenie wnĊtrz, personel podnoszący swoje kwalifikacje, aĪ po usługi biblioteczno-informacyjne. Realizowane są nowe projekty, wdraĪane pionierskie pomysły
w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania bibliotek, które w wielu
przypadkach łączą tradycjĊ z nowoczesnoĞcią. Te dwa aspekty bibliotekarstwa
zgoła róĪniące siĊ, w wielu przypadkach uzupełniają siĊ, tworząc nową jakoĞü
i w efekcie podnoszą wartoĞü usług bibliotecznych.
Przykładem rewolucyjnych zmian w bibliotekarstwie moĪe byü macierzysta
biblioteka autorów referatu oraz zorganizowana w niej kolekcja Ĩródeł elektronicznych. Obrazuje ona kształtowanie siĊ warsztatu informacyjnego na przestrzeni ostatnich lat w wiĊkszoĞci polskich bibliotek uczelni technicznych.
Na współczesny warsztat bibliotek akademickich składają siĊ, obok wydawnictw drukowanych, elektroniczne zasoby informacyjne rejestrujące artykuły z czasopism i ksiąĪki, a takĪe dziedzinowe bazy danych. Począwszy od lat
90. odgrywają one coraz waĪniejszą rolĊ i powoli wypierają wydawnictwa
drukowane. W przypadku Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) jest to spowo-
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dowane m. in. profilem uczelni i dynamicznym rozwojem nauk technicznych,
a takĪe zainteresowaniami uĪytkowników rzadko poszukujących materiałów
o wartoĞci historycznej, których opisy są dostĊpne w tradycyjnych wersjach
bibliografii.
Dla czytelników bibliotek technicznych przełomowe znaczenie miało pojawienie siĊ i rozwój elektronicznych Ĩródeł informacji i Internetu. Zapoczątkowało to dynamiczny okres zmian w funkcjonowaniu bibliotek, przede wszystkim
w gromadzeniu i udostĊpnianiu zasobów informacji naukowej. DziĊki ciągłemu,
bardzo szybkiemu rozwojowi Ĩródła elektroniczne stały siĊ równie poĪyteczne,
jak ich odpowiedniki w wersji drukowanej, a pod wieloma wzglĊdami ich
wartoĞü okazała siĊ duĪo wiĊksza.
W zmieniającej siĊ w szybkim tempie rzeczywistoĞci naleĪy podejmowaü
rozwaĪania na temat dalszego rozwoju serwisów i baz danych, aby juĪ dziĞ
przygotowywaü Ğrodowisko bibliotekarskie do ewentualnych i nieuniknionych
zmian, które nastąpią w ciągu najbliĪszych kilku lat. Dlatego analizując rozwój
elektronicznych komercyjnych baz danych i serwisów, warto zaakcentowaü
najwaĪniejsze kierunki ich rozwoju oraz zastanowiü siĊ nad perspektywą
przyszłego warsztatu informacyjnego.

ħródła elektroniczne w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
Pierwsze Ĩródła elektroniczne zostały zaprenumerowane przez BibliotekĊ
Politechniki Łódzkiej w 1992 r. Były to dwie serie „Current Contens: Physical,
Chemical and Earth Science with Abstracts”, „Engineering Technology and
Applied Science” otrzymywane w formie dyskietek, udostĊpnianych na
wybranych komputerach. Zakup licencji uĪytkowania wymienionych baz
zapoczątkował proces tworzenia elektronicznego warsztatu informacyjnego,
który w nastĊpnych latach sukcesywnie rozbudowywano o abstraktowe bazy
danych dziedzinowo odpowiadające profilowi uczelni, a nastĊpnie wielodziedzinowe serwisy pełnotekstowe. Zgromadzone zasoby umoĪliwiały sprawne
wyszukiwanie informacji, a ich forma dostĊpu wydawała siĊ wówczas najbardziej optymalna. Wzrost liczby oferowanych baz na przestrzeni lat przedstawiono w tab. 1.
Analizując historiĊ licencjonowanych Ĩródeł elektronicznych oraz kierując
siĊ doĞwiadczeniami Biblioteki Politechniki Łódzkiej zbliĪonymi do doĞwiadczeĔ wiĊkszoĞci bibliotek akademickich w Polsce, wyodrĊbniü moĪna dwa
okresy, ułatwiające charakterystykĊ zaistniałych zmian. Ich dotychczasowy
przebieg stanowi istotną podstawĊ do dalszych prognoz.
Etap pierwszy, obejmujący lata 90. XX w., to okres, w którym biblioteki
zaprenumerowały pierwsze elektroniczne bazy danych. Miały one charakter
bibliograficzny i zawierały jedynie podstawowe informacje o materiałach
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Ĩródłowych wraz z kilkoma słowami kluczowymi, które nie odzwierciedlały
treĞci pełnego tekstu. W niewielkim stopniu zmieniły to bazy bibliograficzno-abstraktowe, w których opisy zostały wzbogacone o kilkuzdaniowe streszczenia. Jednak i one nie zaspokajały oczekiwaĔ odbiorcy, dla którego uzyskane
informacje były tylko początkiem do dalszych Īmudnych i długotrwałych
poszukiwaĔ pełnego tekstu dokumentu.
Tabela 1
Zasoby elektroniczne udostĊpniane w BPŁ w latach 1992–2008
Rok

Liczba Ĩródeł

1992

2

1993

5

1994

7

1995

7

1996

11

1997

21

1998

14

1999

20

2000

20

2001

25

2002

24 + 5 pełnotekstowych

2003

31 + 5 pełnotekstowych

2004

24 + 7 pełnotekstowych

2005

25 + 6 pełnotekstowych

2006

26 + 10 pełnotekstowych

2007

33 + 10 pełnotekstowych

2008

21 + 11 pełnotekstowych

ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BPŁ.

Olbrzymim postĊpem w rozwoju Ĩródeł elektronicznych i jednoczeĞnie początkiem drugiego etapu, było pojawienie siĊ na przełomie XX i XXI w.
serwisów oferujących bezpoĞredni dostĊp do pełnych tekstów dokumentów
pierwotnych. W opinii wiĊkszoĞci naukowców dopiero one stały siĊ w pełni
wartoĞciowym zasobem, który spełnił ich oczekiwania.
Biblioteka Politechniki Łódzkiej zakupiła pierwsze serwisy pełnotekstowe
w 2001 r. Początkowo umoĪliwiały one dostĊp tylko do artykułów z niewielkiej
liczby czasopism. Wraz ze wzrostem zainteresowania czytelników nową formą
dostĊpu do wiedzy Biblioteka PŁ powiĊkszyła pełnotekstową kolekcjĊ o kolejne
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Ĩródła informacji. W ciągu zaledwie kilku lat wydawcy zaczĊli oferowaü
serwisy zawierające, oprócz artykułów z czasopism, teksty referatów, opisów
patentowych, norm, aktów prawnych, a takĪe ksiąĪek.
Tabela 2
Przyrost pełnotekstowych serwisów w zbiorach BPŁ
Liczba
rok

serwisów
czasopism

tytułów
czasopism

serwisów
ksiąĪek

tytułów
ksiąĪek

2001

4

9 420

2002

5

4 815

2003

5

14 361

2004

7

17 924

2005

6

ok. 27 000

2006

8

ok. 27 000

2

750

2007

8

ok. 21 350

2

850

2008

8

21 767

3

1 748

ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BPŁ.

Ostatnie lata to okres przejĞciowy, w którym bazy i serwisy ulegały przemianom pod wzglĊdem treĞciowym i formalnym. Obecnie umoĪliwiają one
dostĊp do wszystkich rodzajów dokumentów, które posiadają drukowaną postaü
wydawniczą. Dodatkowo poprawił siĊ komfort ich uĪytkowania. Z wiĊkszoĞci
baz i serwisów oferowanych przez BibliotekĊ Politechniki Łódzkiej moĪna
korzystaü juĪ nie tylko w bibliotece czy w sieci uczelnianej, ale takĪe w domu
i w kaĪdym miejscu, gdzie odbierany jest sygnał Internetu. DziĊki zastosowaniu
narzĊdzia identyfikacyjnego wystarczy jedynie zalogowaü siĊ, aby móc swobodnie korzystaü z wiĊkszoĞci licencjonowanych zasobów elektronicznych udostĊpnianych za poĞrednictwem biblioteki. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej
zastosowano zdalny dostĊp oparty na autoryzacji uĪytkowników za poĞrednictwem systemu HAN – Hidden Automatic Navigator1, dziĊki któremu pracownicy naukowi, niezaleĪnie od zawodowych zainteresowaĔ i miejsca pobytu
mogą odnaleĨü potrzebne informacje w elektronicznych zasobach. W polskich
bibliotekach akademickich dostĊpny jest takĪe konkurencyjny system oparty na
mechanizmie translacji uprawnieĔ – OneLog2. SpoĞród ankietowanych w 2007 r.
1

WiĊcej informacji o systemie autoryzacji HAN moĪna znaleĨü na stronie: http://www.hhsoftware.com.
2
WiĊcej informacji o systemie OneLog moĪna znaleĨü na stronie: http://www.its.com.pl/
index.php?s=11. System OneLog stosuje m. in. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka
Uniwersytetu ĝląskiego.
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24 bibliotek akademickich połowa uĪytkowała systemy zdalnej identyfikacji
czytelników3.
Nigdy wczeĞniej uĪytkownicy nie mieli tak łatwego i szybkiego dostĊpu do
informacji o najnowszych osiągniĊciach nauki.
Serwisy oferujące pełnotekstowe wersje materiałów wydają siĊ byü optymalnym rozwiązaniem w zakresie zdobywania informacji. Ich zasób, sposób
organizacji, działanie i dostĊpnoĞü zapewniają uĪytkownikom komfortowe
warunki do rozwoju zawodowego i wzbogacania warsztatu naukowo-badawczego. Nakłady pracy wydawców oferujących coraz bardziej rozbudowane
serwisy, ze stale wzrastającą iloĞcią materiałów róĪnego typu przynoszą oczekiwane efekty dla rozwoju nauki. Jednak w zdecydowanej wiĊkszoĞci są to tylko
odpowiedniki materiałów opublikowanych w formie drukowanej. TreĞü pozostaje ta sama, zmieniła siĊ tylko forma – z drukowanej na elektroniczną.
Przy dzisiejszym tempie postĊpu technologicznego, ale i społecznego otwierają siĊ zupełnie nowe moĪliwoĞci. Kształtowanie siĊ portali społecznoĞciowych
z funkcjami samodzielnego umieszczania treĞci w postaci tekstu, obrazu,
dĨwiĊku, komentowania czy telefonii internetowej, pokonują bariery w komunikacji, a tym samym sprzyjają swobodnej wymianie informacji, publikacji,
raportów z badaĔ itd. Funkcje te moĪna by wykorzystaü do dalszego, dynamicznego rozwoju Ĩródeł elektronicznych, które mogłyby zostaü zaoferowane
zainteresowanym naukom odbiorcom.
Efektem obserwowanych zmian i początkiem trzeciego okresu byłoby powstanie kompleksowego elektronicznego zasobu – multimedialnego portalu
wiedzy, którego wartoĞü treĞciowa i funkcjonalnoĞü zaspokoiłyby najbardziej
wyszukane oczekiwania uĪytkowników.
T. Białobłocki i J. Mroz zwracają uwagĊ, Īe przy tak dynamicznym rozwoju
elektronicznych mediów, obowiązujące zasady organizacji przestają wystarczaü
i niezbĊdne jest opracowanie nowych rozwiązaĔ, które umoĪliwią „kompleksowe Ğwiadczenie czĊsto róĪniących siĊ miĊdzy sobą rozwiązaĔ […]. NiemoĪliwe
staje siĊ ciągłe nadbudowywanie dodatkowych platform, tworzonych pod kaĪdą
usługĊ osobno. Konieczne jest stworzenie jednego rozwiązania, które umoĪliwi
Ğwiadczenie szerokiego wachlarza usług”4.
W przypadku Ğrodowisk naukowych jednym z moĪliwych rozwiązaĔ byłoby
powstanie zaawansowanych, miĊdzynarodowych dziedzinowych portali wiedzy,
które stałyby siĊ wirtualnymi oĞrodkami badawczo-naukowymi.
Zaawansowane technologicznie, dziedzinowe portale wiedzy jako platformy
skupiające oferowane do tej pory Ĩródła elektroniczne wzbogacone zostaną
dodatkowo o materiały własne naukowców i szeroko rozumiane prezentacje
3

I. S ó j k o w s k a, F. P o d g ó r s k i, Elektroniczne Ĩródła informacji naukowej w bibliotekach szkół wyĪszych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1, s. 52.
4
T. B i a ł o b ł o c k i i in., SpołeczeĔstwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania, Warszawa
2006, s.131.
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multimedialne zachowując obecną funkcjonalnoĞü, charakterystyczną dla wiĊkszoĞci portali oraz łącząc ją z funkcjonalnoĞcią portali społecznoĞciowych.
Inicjatorami i głównymi koordynatorami przedsiĊwziĊcia powinny pozostaü
firmy obecnie oferujące bibliotekom elektroniczne serwisy. Dysponują one,
prawdopodobnie jako jedyne, odpowiednimi Ğrodkami, wiedzą i zasobami, by
zorganizowaü i stworzyü tak zaawansowane narzĊdzie, które scali dostĊpne narzĊdzia i umoĪliwi swobodny przepływ wiedzy miĊdzy naukowcami i wzmocni
ich współpracĊ.
Zadaniem producentów portalu wiedzy bĊdzie zapewnienie naukowcom
narzĊdzia, kontrola poprawnoĞci jego działania i bieĪąca rozbudowa funkcjonalnoĞci, by zapewniü jak najlepszy komfort tworzenia i uĪytkowania.
BĊdzie to platforma otwarta, której rzeczywistymi twórcami bĊdą naukowcy
korzystający z niej. To oni bĊdą jednoczeĞnie autorami i odbiorcami zamieszczanych treĞci. Od ich aktywnoĞci, kreatywnoĞci i chĊci dzielenia siĊ wiedzą
uzaleĪniony bĊdzie poziom prezentowanych materiałów i perspektywy portalu.
Pracownicy naukowi bĊdą mogli na łamach portalu zamieszczaü materiały
zarówno dydaktyczne wzbogacone np. o filmy z przebiegu doĞwiadczeĔ,
prezentacje szczegółowo obrazujące dane zagadnienie, które udostĊpniane studentom mogłyby zastąpiü np. skrypty. Drugim typem materiałów byłyby prace
przyczyniające siĊ do rozwoju nauki, którymi autorzy chcieliby podzieliü siĊ
z pracownikami innych uczelni i jednostek badawczych. Upowszechnienie tego
typu materiałów wpłynĊłoby na popularyzacjĊ prowadzonych badaĔ i ograniczyło dublowanie podobnych eksperymentów.
Poza pracami naukowymi portal wiedzy umoĪliwiałby zamieszczanie materiałów informacyjnych o konferencjach, planowanych i realizowanych badaniach, praktycznym wykorzystaniu zrealizowanych projektów. OgólnodostĊpnoĞü tych informacji umoĪliwi pracownikom naukowym nawiązanie współpracy
miĊdzy zespołami badawczymi z róĪnych zakątków Ğwiata, a takĪe z instytucjami komercyjnymi reprezentującymi przemysł. Ponadto zapewni właĞciwszą
organizacjĊ pracy, poznanie wzajemnych doĞwiadczeĔ, a takĪe lepsze wykorzystanie dotychczasowych osiągniĊü innych osób.
Wszystkie dostĊpne materiały bĊdą tworzyły szczegółowo skatalogowany
kompleksowy zasób. BĊdzie moĪna przeszukiwaü go według dowolnych
kryteriów, posługując siĊ jĊzykiem naturalnym, wykorzystując jedno narzĊdzie
scalające zarówno dostĊpne materiały komercyjne, jak i te zamieszczane przez
samych uĪytkowników.
Walorem portalu poza ogólnodostĊpnoĞcią i bogatą, multimedialną biblioteką bĊdą takĪe moĪliwoĞci komunikacyjne miĊdzy uĪytkownikami. Oferowane
przez portal narzĊdzia (czaty, fora, grupy dyskusyjne, blogi) umoĪliwią prowadzenie indywidualnych i grupowych rozmów, co sprawi, Īe w przyszłoĞci portal
stanie siĊ wirtualnym Ğrodowiskiem pracy dostĊpnym dla wszystkich naukow-
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ców niezaleĪnie od osiągniĊü, stopni naukowych i rzeczywistego miejsca pracy.
„Przy współczesnych moĪliwoĞciach komunikacji moĪna prowadziü badania na
odległoĞü […] To jedyna szansa na poszerzenie horyzontów, na kontakt z naukowcami z całego Ğwiata i na dostĊp do laboratoriów o klasĊ lepszą niĪ nasze”5.
KaĪda osoba, która podziela zainteresowania i chĊü rozwoju w danej dziedzinie
bĊdzie mogła siĊ przyłączyü i braü udział w prowadzonych pracach.
Warto zastanowiü siĊ – jaką rolĊ pełniü bĊdzie akademicka biblioteka naukowa wobec portalu wiedzy? Z pewnoĞcią portal przyczyni siĊ do uporządkowania i poszerzenia oferty biblioteki, a wiĊc jej znaczenie wzroĞnie. Z drugiej
strony bĊdzie on ogólnodostĊpny, zatem biblioteka moĪe okazaü siĊ zbĊdna.
W przypadku sprawdzenia siĊ zaprezentowanych prognoz biblioteka, poza
organizacją dostĊpu do serwisów i zasobów wirtualnej ksiąĪnicy, ma szansĊ staü
siĊ we współpracy z pracownikiem naukowym, twórcą i zarazem korektorem
portalu i materiałów tam zamieszczanych. Bibliotekarz bĊdzie swego rodzaju
asystentem pracownika naukowego odpowiedzialnym za materiały od strony
formalnej. Przygotowany przez autora materiał bĊdzie dostosowywał pod
wzglĊdem formy do potrzeb portalu, opracowywał zgodnie z normami, a nastĊpnie przesyłał do redakcji portalu w celu recenzji. Po akceptacji lub w razie
nieĞcisłoĞci i wymaganych poprawek, materiały bĊdą zwracane do bibliotekarza,
który po konsultacji z autorem dokona ewentualnych korekt. JeĪeli materiał
został pozytywnie zaopiniowany, bibliotekarz bĊdzie go ostatecznie redagował
i umieszczał w portalu. W przypadku materiałów audiowizualnych pracownik
biblioteki bĊdzie takĪe przygotowywał odpowiednie warunki w celu jak najlepszego zapisu planowanego eksperymentu, a nastĊpnie montował film i uzupełniał go o zalecany przez autora komentarz.
Bibliotekarz bĊdzie takĪe m. in. redagował i na bieĪąco aktualizował informacje podawane w bazie teleadresowej pracowników, uzupełniając bądĨ
zmieniając dane kontaktowe, przebieg pracy zawodowej, wykaz publikacji.

ZakoĔczenie
WspółczeĞnie funkcjonujący w polskich bibliotekach akademickich warsztat informacji naukowej oparty na Ĩródłach elektronicznych Ğwiadczy o duĪym
znaczeniu nowoczesnych form dostĊpu do wiedzy. Rozwój Ĩródeł, jaki dokonał
siĊ w ciągu ostatnich 20 lat pozwala przypuszczaü, iĪ niebawem warsztat
informacyjny wzbogacony zostanie o omawiany w kontekĞcie przyszłoĞciowym
portal wiedzy. Zaprezentowany w referacie portal jest tylko prognozą zmian,
jaka nasunĊła siĊ autorom, bibliotekarzom-praktykom, w wyniku ich codziennej
pracy.
5

A. A u g u s t y n, Mądrzy trzydziestoletni, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 34, s.10.
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Obserwacja dynamicznego rozwoju elektronicznych serwisów, a takĪe
współpraca z pracownikami naukowymi uczelni przynosi refleksjĊ, Īe zarówno
tradycyjne rozwiązania, jak i najnowoczeĞniejsze mają swoje miejsce i znaczenie. Historia i tradycja w bibliotekach są waĪne z punktu widzenia utrwalania
dorobku i uwidaczniania zmian, które doprowadziły do obecnego stanu nauki
i techniki, jednak rosnące oczekiwania uĪytkowników wydają siĊ byü najwaĪniejsze, poniewaĪ stymulują rozwój i poszukiwania coraz to nowszych rozwiązaĔ w zakresie Ğwiadczenia usług informacyjnych.
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