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WstĊp
Intensywny rozwój technik teleinformatycznych w szybkim tempie zmienia
obraz współczesnego społeczeĔstwa. ĩyjemy obecnie w postindustrialnym
społeczeĔstwie informacyjnym (e-society). Biblioteki funkcjonujące w takim
Ğrodowisku muszą podejmowaü nowe zadania, aby sprostaü oczekiwaniom
i potrzebom swoich uĪytkowników. Wymagania czytelników bibliotek zmieniają siĊ szybko wraz z intensywnie rozwijającą siĊ techniką teleinformatyczną.
Sieü Internetu bĊdąca gigantyczną „bazą danych” staje siĊ powoli głównym
Ĩródłem pozyskiwania i przetwarzania informacji. Obecnie biblioteki przestają
byü postrzegane jedynie jako instytucje kultury umoĪliwiające dostĊp do
dziedzictwa kulturowego, a coraz czĊĞciej jako oĞrodki zapewniające dostĊp do
potrzebnej informacji w kaĪdej dziedzinie. DziĊki nowym technologiom
biblioteka moĪe intensyfikowaü działalnoĞü informacyjną. Współczesne
technologie pozwalają na gromadzenie, przechowywanie i udostĊpnianie
informacji w postaci dostĊpnych obiektów cyfrowych. Efektem tych zmian są
powstające biblioteki cyfrowe, repozytoria, bazy danych, systemy sieciowego
udostĊpniania naukowych baz danych. Pojawienie siĊ w sieci Web 2.0 wprowadza czytelnika w jeszcze bardziej zmodyfikowaną i zaawansowaną technologicznie przestrzeĔ informatyczną. UĪytkownicy Web 2.0 uczestniczą w tworze-
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niu zasobu i usług udostĊpnianych poprzez serwisy bibliotek cyfrowych.
Biblioteki 2.0 umoĪliwiają dostĊp do komunikatorów, blogów, wiki, tagów,
publicznych i prywatnych profilów. Tworzona jest wirtualna przestrzeĔ wzajemnego oddziaływania bibliotekarzy i czytelników1.
Przykładem takiego serwisu jest „Federacja Bibliotek Cyfrowych” (FBC).
Serwis ten udostĊpnia zaawansowane usługi sieciowe oparte na zasobach cyfrowych dostĊpnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. Zasoby te są
współtworzone przez róĪne instytucje naukowe jak: biblioteki, archiwa, muzea
czy oĞrodki badawcze. Obecnie zasób FBC zawiera ponad 210 000 dostĊpnych
publikacji2. Zapotrzebowanie na szybką i wyselekcjonowaną, ogólnie dostĊpną
informacjĊ ogromnie wzrasta. Biblioteka w procesie komunikacji społecznej jest
nie tylko poĞrednikiem pomiĊdzy czytelnikami a zasobami bibliotecznymi
i Ĩródłami informacji, ale równieĪ nadawcą i doradcą. Wyszukuje, selekcjonuje,
tworzy i przekształca informacjĊ naukową3.
WaĪnym i czĊsto wykorzystywanym składnikiem warsztatu informacyjnego
biblioteki są bibliografie. Podejmując prace nad takim projektami, realizowane
są zadania funkcji informacyjnej, jaką powinna pełniü biblioteka naukowa na
rzecz Ğrodowiska akademickiego uczelni. UdostĊpnianie baz danych w publicznej sieci Internetu stwarza moĪliwoĞci powszechnego i łatwego dotarcia do
danych bibliograficznych wszystkim zainteresowanym uĪytkownikom. Przykładem takiej bazy funkcjonującej w sieci jest Bibliografia prac dyplomowych
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w GdaĔsku tworzona przez
BibliotekĊ Główną AWF4.

Ankieta biblioteczna
W pierwszym etapie prac została przeprowadzona anonimowa ankieta. Respondentami ankiety byli uĪytkownicy biblioteki Akademii Sztuk PiĊknych
w Łodzi. Badanie trwało ok. 3 tygodni. W tym czasie w ankiecie wziĊło udział
300 osób. Ankieta zawierała dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmiało:
1. Z jakich form wyszukiwania dostĊpnych w bibliotece korzysta Pan (Pani)
najczĊĞciej?
a. elektroniczne bazy danych (katalogi, bazy bibliograficzne itp.),
b. katalogi kartkowe.
1

D. O s t r o w s k a, Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz” 2008, nr 3, s. 12.
Federacja Bibliotek Cyfrowych, [dostĊp: 12. 04. 2009], http://fbc.pionier.net.pl/owoc
3
R. T o m a s z e w s k a, M. P o l a r c z y k, Wybrane aspekty komunikacji społecznej
w bibliotece akademickiej, [dostĊp: 14.04.2009], http://www.cbr.edu.pl/konf2005mat/html/
tom_pol.html.
4
Bibliografia prac magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w GdaĔsku od
r. 2000, [dostĊp: 14. 04 2009], http://www.awfgda.expertus.com.pl/e/.
2
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Zadając takie pytanie respondentom, chcieliĞmy ustaliü procentowy udział
tych dwóch form wyszukiwania wĞród ankietowanych korzystających z biblioteki. PoniewaĪ pytanie miało formĊ półotwartą, tzn. nie wymagało wskazania
zdecydowanie jednoznacznej odpowiedzi, uzyskaliĞmy dodatkowo jeszcze jedną
grupĊ odpowiedzi zawierającą obie formy wyszukiwania, tzn. katalogi kartkowe
i elektroniczne bazy danych.
Dane uzyskane w tej czĊĞci ankiety prezentowane są na rys. 1.

Rys. 1. Z jakich form wyszukiwania dostĊpnych w bibliotece korzysta Pan (Pani) najczĊĞciej?
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badaĔ ankietowych 2009.

Analizując wyniki pierwszej czĊĞci ankiety widzimy wyraĨnie, Īe najwiĊkszą grupĊ respondentów (77% badanych) stanowią czytelnicy, którzy jednoznacznie okreĞlili, Īe korzystają najczĊĞciej z elektronicznych baz danych.
Wynik ten w zasadzie potwierdził nasze przypuszczenia i doĞü jednoznacznie
odzwierciedla preferencje czytelników. Druga grupa, stanowiąca 18% badanych,
odpowiedziała, Īe korzysta najczĊĞciej z tradycyjnych katalogów kartkowych.
Trzecia grupa (5% badanych) zaznaczyła obie formy wyszukiwania, czyli
katalogi kartkowe oraz bazy elektroniczne. Ten wynik wymagałby dodatkowego
komentarza. Wydaje siĊ prawdopodobne, Īe wynika to z faktu iĪ czĊĞü zasobu
biblioteki nie została jeszcze wprowadzona (z róĪnych przyczyn) do katalogu
elektronicznego. Ta czĊĞü ksiĊgozbioru opracowana jest tylko w katalogach
kartkowych. Korzystanie zatem z obu form wyszukiwania zwiĊksza skutecznoĞü
dotarcia do poszukiwanej literatury.
Drugie pytanie miało za zadanie wyodrĊbnienie grup wiekowych wĞród respondentów oraz uzyskanie danych, w jakim stopniu formy wyszukiwania są
wykorzystywane w obrĊbie danej grupy wiekowej. UstaliliĞmy 3 przedziały
wiekowe :
1) do 25 lat,
2) 26–40 lat,
3) powyĪej 41 lat.
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W obrĊbie poszczególnych grup wiekowych korzystanie przez czytelników
z róĪnych form wyszukiwania prezentuje siĊ nastĊpująco na wykresach opisowych podanych poniĪej (rys. 2, 3, 4).

Rys. 2. Grupa wiekowa a. do 25 lat
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badaĔ ankietowych 2009.

Pierwsza grupa (respondenci do 25 lat) reprezentuje tzw. „pokolenie sieciowe”. WyraĨnie widaü, Īe uĪytkownicy w tej grupie wiekowej preferują
zdecydowanie korzystanie z baz elektronicznych. Pewnym zaskoczeniem jest
wystąpienie 9% grupy deklarującej korzystanie najczĊĞciej z katalogu kartkowego. MoĪe to wynikaü z braku dostatecznych umiejĊtnoĞci korzystania z narzĊdzi
elektronicznych.

Rys. 3. Grupa wiekowa b. 26–40 lat
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badaĔ ankietowych 2009.

W tej grupie mieszczą siĊ zarówno przedstawiciele pokolenia sieciowego
jak równieĪ osoby przyzwyczajone do tradycyjnych Ĩródeł wyszukiwania
(Ğrednie pokolenie).
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Zaznacza siĊ tu niewielki spadek uĪytkowników baz elektronicznych, ale
wzrost blisko dwukrotny korzystających z tradycyjnych katalogów kartkowych.

Rys. 4. Grupa wiekowa c. powyĪej 41 lat
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badaĔ ankietowych 2009.

Trzecia grupa reprezentuje tzw. pokolenie Biblii Gutenberga. Zdecydowanie
korzysta najczĊĞciej z tradycyjnej formy katalogów kartkowych, ale wykazuje
teĪ duĪą gotowoĞü do korzystania ze Ĩródeł elektronicznych.
Dane ankietowe doĞü wyraĨnie obrazują preferencje czytelników. Najmłodsi w zdecydowanej wiĊkszoĞci korzystają z narzĊdzi elektronicznych. W grupie
osób powyĪej 41 roku Īycia odsetek osób deklarujących korzystanie z takich
narzĊdzi spada ponad dwukrotnie. Dosyü ciekawie prezentują siĊ dane dotyczące
osób deklarujących korzystanie z obu form wyszukiwania. W pierwszej najmłodszej grupie uĪytkowników jest to minimalny odsetek. MoĪna pokusiü siĊ
o taką refleksjĊ, Īe jeĪeli informacja jest niedostĊpna w sieci to dla tej grupy
czytelników praktycznie nie istnieje. Nie wykazują potrzeby poszukiwania jej
w inny dostĊpny sposób. W nastĊpnej grupie, 26–40 lat, wykorzystanie obu form
wyszukiwania roĞnie o 100%, a w ostatniej grupie o 200%. Te grupy czytelników nie poprzestają na elektronicznych narzĊdziach wyszukiwawczych, ale
starają siĊ dotrzeü do poszukiwanej informacji takĪe w inny dostĊpny sposób,
korzystając z tradycyjnego katalogu kartkowego.
Analizując wyniki ankiety, łatwo moĪemy zauwaĪyü jakie mechanizmy
w dziedzinie poszukiwania informacji mają współczeĞnie najwiĊksze szanse
rozwoju i z jakich narzĊdzi czytelnik (jednoczeĞnie uĪytkownik sieci) bĊdzie
korzystał najczĊĞciej. Zdecydowanie preferowane są narzĊdzia elektroniczne.
Rozproszenie informacji znacznie utrudnia dotarcie do niej. Dane uzyskane
w wyniku przeprowadzonej ankiety potwierdzają potrzebĊ tworzenia elektronicznych baz bibliograficznych, jako Ĩródła pozyskiwania informacji. Bibliograficzne bazy danych stanowią szybką ĞcieĪkĊ w obiegu informacji naukowej.
Dynamizują obieg tej informacji. Stworzenie elektronicznej bazy bibliograficz-
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nej w planowanym projekcie pozwoli zebraü oraz uporządkowaü dane bibliograficzne, a tym samym skróciü czas poszukiwania i podnieĞü jego efektywnoĞü.
ŁatwoĞü dostĊpu do bazy oraz odpowiednio opracowany system indeksacji
danych pozwolą efektywnie wykorzystywaü bazĊ przez wszystkie grupy
uĪytkowników (czytelników biblioteki).

Charakterystyka bazy bibliograficznej
„Bibliografia prac magisterskich i licencjackich studentów Akademii Sztuk
PiĊknych w Łodzi” jest bibliografią specjalną. Przedmiotem opracowania jest
zbiór 800 prac zgromadzony przez bibliotekĊ w latach 1984–1998. Są to prace
niepublikowane. Uporządkowany i zinwentaryzowany zbiór znajduje siĊ
w magazynie Biblioteki ASP. Opracowana baza danych jest bibliografią
retrospektywną. ZasiĊg chronologiczny obejmuje lata 1984 do 1998 r. Zakres
tematyczny wiąĪe siĊ ze wszystkimi specjalizacjami nauczania w uczelni
i obejmuje takie zagadnienia: sztuka, malarstwo, grafika, rzeĨba, fotografia,
tkanina unikatowa, sztuka uĪytkowa, projektowanie ubioru, biĪuterii, tkaniny,
form przemysłowych, projektowanie graficzne, edukacja wizualna. Jest ograniczony do zagadnieĔ zawiązanych ze sztuką w jak najszerszym rozumieniu tego
pojĊcia. Opisy bibliograficzne są sporządzane z autopsji (bibliografia prymarna).
Pod wzglĊdem doboru materiałów jest to bibliografia selekcyjna.
Rekord bibliograficzny, zasady rejestracji
Rejestracja danych bibliograficznych odbywa siĊ w elektronicznym systemie bibliograficznym „Expertus”, w formacie USMARC5. Ogólny wykaz
elementów opisu bibliograficznego rejestrowanych w tym systemie:
– tytuł oryginału,
– tytuł angielski,
– nazwiska, imiona i jednostki organizacyjne autorów,
– informacja o redaktorach,
– hasła klasyfikacji przedmiotowej,
– rok publikacji,
– Ĩródło,
– uwagi,
– szczegóły,
– charakterystyka opisu,
5

Z. Z a k r z e w s k i, Tworzenie baz katalogowych – Vademecum dla początkujących, EBIB
„Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 1999, nr 6 [paĨdziernik], [dostĊp:
13.04.2009 r.], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib06/3_zakrzewski.html.
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– jĊzyk publikacji,
– abstrakt.

Rys. 5. Formularz rejestracyjny danych bibliograficznych

Na przedstawionym formularzu (rys. 5) poszczególne elementy opisu bibliograficznego są rejestrowane z wykorzystaniem nastĊpujących pól zawierających:
#150 – tytuł, dodatek do tytułu, nazwisko i imiĊ autora, nazwisko i imiĊ
promotora,
#153 – miejsce i rok powstania pracy,
#154 – opis fizyczny dokumentu,
#172 – uwagi (bibliografia, indeksy, abstrakty itp.),
#180 – adnotacje (wydział, na którym powstała praca, nazwisko i imiĊ recenzenta),
#181 – sygnatura (nr inwentarzowy, miejsce przechowywania oryginału
dokumentu).
W polu charakterystyka formalna okreĞlamy typ dokumentu uĪywając 2-literowego kodu charakteryzującego daną pracĊ pod wzglĊdem piĞmienniczo-formalnym. Kod PN oznacza prace niepublikowane. W polu jĊzyk okreĞlamy
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jĊzyk dokumentu, uĪywając skrótu POL – polski. W polu klasyfikacja przedmiotowa polska rejestrujemy hasła klasyfikacji przedmiotowej. Opisy bibliograficzne posiadają drugi stopieĔ szczegółowoĞci.
Wyszukiwanie danych moĪna prowadziü na dwa sposoby, poprzez indeks
i wyszukiwanie bezpoĞrednie. PoniĪej na rys. 2 przedstawiono przykład dostĊpnych indeksów. Szczegółowa instrukcja wyszukiwania danych w bazie znajduje
siĊ na stronie internetowej6.

Rys. 6. Indeksy wyszukiwawcze

Pola wyszukiwawcze są nastĊpujące: autor; tytuł; tytuł – dowolne słowa;
Ĩródło; Ĩródło – dowolne słowa; temat; temat – dowolne słowa; typ publikacji;
jĊzyk publikacji; autor i jednostka; jednostka organizacyjna autora; wydział;
dowolne słowa opisu.
MoĪna dokonaü wyboru formatu prezentacji odnalezionych rekordów:
– pełny,
– uproszczony.
Oprogramowanie internetowe jest uniwersalne pod wzglĊdem platformy
systemowej i moĪe działaü na serwerach WWW wykorzystujących róĪne
procesory i systemy operacyjne. Baza bĊdzie ogólnodostĊpna w Internecie.

6
Bibliografia Akademii Sztuk PiĊknych im. Wł. StrzemiĔskiego w Łodzi, [dostĊp: 14.04.2009],
http://expertus.asp.lodz.pl/.
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Zadania bazy
Podstawowym załoĪeniem tworzenia takiej bibliografii jest jej szerokie
udostĊpnianie.
Baza gromadzi w sposób odpowiednio uporządkowany i sklasyfikowany
materiał dokumentujący działalnoĞü dydaktyczną uczelni. Stwarza moĪliwoĞü
dostĊpu do danych bibliograficznych, które dotychczas z róĪnych przyczyn
(technicznych, formalnych itp.) były niedostĊpne dla uĪytkowników biblioteki.
Baza spełnia nastĊpujące zadania:
– udostĊpnia i upowszechnia informacjĊ bibliograficzną;
– wspomaga pracĊ dydaktyczną i działalnoĞü naukową uczelni. Baza moĪe
słuĪyü do sporządzania róĪnego rodzaju statystyk oraz badaĔ i analiz naukowych;
– archiwizuje i przechowuje dane bibliograficzne.
Podsumowując: baza bĊdzie stanowiła nowe dodatkowe Ĩródło danych bibliograficznych dla uĪytkowników biblioteki, a dziĊki łatwemu dostĊpowi do
bazy moĪe byü wykorzystywana przez wszystkie grupy czytelników.
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