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Publikacje polskie

wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece/Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid 
Kotuła. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 9788364203848.

Autorzy książki w sposób czytelny i jasny przedstawiają temat aplikacji mobilnych. 
Skupiają się na urządzeniach mobilnych i nowoczesnych technologiach, z których ko-
rzystają na co dzień czytelnicy i bibliotekarze. Omawiają podstawowe, najpopularniej-
sze aplikacje wykorzystywane do: wyszukiwania księgozbioru, czytania, zapisywania, 
służące nauce (e-learning, nauka języków obcych, szybkiego czytania, itd.), tworzeniu 
notatek, prezentacji, nagrywaniu dźwięku, rysowaniu, obróbce zdjęć. Omawiają też 
media społecznościowe. Co istotne, jest to zwarty i kompleksowy wykład, który koń-
czy tabela ocen aplikacji. Zawiera ona wybrane, wyważone kategorie ocen. Parametry 
dotyczą popularności analizowanych aplikacji oraz informacje, gdzie zostały omówio-
ne szerzej. Książka to staranne opracowanie i analiza.

Aspekty prawne działalności bibliotek/Rafał Golat. Warszawa: Wydawnictwo 
SBP, 2016. ISBN 9788364203797.

W książce omówiono podstawowe aspekty prawne dotyczące działalności bibliotek. 
Treści uszeregowano w trzech częściach: 1. System biblioteczny i organizacja bibliotek, 
2. Zbiory i zasoby biblioteczne, 3. Działalność bibliotek.

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana  
/Krystyna Hudzik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 9788365741011.

Książka Krystyny Hudzik przedstawia syntetyczny obraz bibliotekarstwa niemieckiego 
ostatnich lat. Autorka omawia organizację oraz rolę bibliotek w systemie infrastruk-
tury naukowej Niemiec, prezentuje projekty i innowacje podejmowane w ostatnim 
czasie, skupia się też na nowych formach organizacji książnic, wynikających z imple-
mentacji technologii informatycznych, ruchu Open Access, publikowania elektronicz-
nego, powoływania do życia bibliotek hybrydowych.



152 Zarządzanie Biblioteką Nr 1 (9) 2017 

 
Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego/red. Anna Mierzecka, Elżbieta 
Barbara Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 9788364203947.

W książce omówiono organizację instytucji kultury, do których zaliczane są biblioteki, 
muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, filharmonie itp. Autorzy przedstawili dzia-
łalność popularyzującą kulturę, skupiając się zwłaszcza na aktywności społecznej tych 
instytucji oraz konieczności dopasowania się do otoczenia, a także nawiązania z nim 
aktywnego dialogu.

Obszary wiedzy o bibliotekarstwie/Jacek Wojciechowski. Warszawa: Wydawnic-
two SBP, 2017. ISBN 9788364203930.

Co słychać w bibliotekarstwie? Autor przedstawia aktualny stan polskiej rzeczywistości 
bibliotecznej i próbuje diagnozować jej najbliższą przyszłość. W sposób jasny i bar-
dzo klarowny pokazuje oblicza bibliotek, skrywane tajemnice wiedzy bibliotecznej. 
Jest tu pokazana „wiedza po przejściach”, problemy, sukcesy, dokonania i zmagania, 
niedociągnięcia, codzienność, wszystko to, co w bibliotekarstwie się dzieje i co można 
przewidzieć na najbliższą przyszłość.

Zarządzanie jakością w bibliotece/red. Maja Wojciechowska. Warszawa: Wydaw-
nictwo SBP, 2017. ISBN 9788364203855.

Jak wygląda rzeczywista działalność polskich bibliotek? Jak dąży się do lepszych 
rozwiązań i udogodnień dla użytkowników? Zarządzanie jakością to od lat znana  
i nieustannie zmieniająca się podstawa w pracy współczesnych bibliotek. Autorzy arty-
kułów (pracownicy naukowi i bibliotekarze praktyktycy) pokazują zmiany pojawiające 
się w bibliotekach na przestrzeni lat, nowości w metodyce działań i praktycznie wy-
korzystywanych narzędziach pracy. Zagadnienia zawarte w książce podzielono na trzy 
części: 1. Rekomendacje (prezentacja najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne 
i terminologiczne). 2. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych, przykłady 
dobrych praktyk, podwyższanie jakości usług na podstawie przeprowadzonych ana-
liz). 3. Studia przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania, wdra-
żania i ewaluacji systemów jakości). Książka może stanowić interesującą lekturę dla 
teoretyków bibliologii, bibliotekarzy bibliotek różnych typów oraz studentów biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej pozyskujących wiedzę z zakresu jakości usług 
bibliotecznych.



153Zarządzanie Biblioteką Nr 1 (9) 2017 

Publikacje zagraniczne

wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Librarian as Communicator: Case Studies and International Perspectives/red. He-
len Fallon, Graham Walton. London: Routledge, 2017. ISBN 978-1138634121.

W miarę postępującego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa infor-
macyjnego oraz pojawiania się nowych lub przeobrażenia się tradycyjnych platform 
informacyjnych zmienia się także znaczenie i funkcje bibliotek akademickich. Ich rolą 
powinno być upowszechnianie informacji o zachodzących zmianach, ich wdrażanie, 
a także częściowe wyjaśnianie przy pomocy aktualnych narzędzi i naturalnie w ko-
munikatywny sposób. Zadaniem bibliotekarzy powinno być angażowanie twórców 
tych zmian i ich odbiorców w proces jasnego i przejrzystego komunikowania o ich 
istocie. Książka opisuje różnorodne strategie komunikacyjne dla różnych grup użyt-
kowników, biorąc pod uwagę zmieniający się krajobraz informacji oraz zastosowanie  
i konsekwencje rozwoju mediów społecznościowych. Główną siłą napędową szkolnic-
twa wyższego jest zmiana modelu komunikacji naukowej, w której takie inicjatywy, 
jak otwarty dostęp (Open Access), repozytoria instytucjonalne (institutional reposito-
ries) i zarządzanie danymi stanowią wyzwanie dla dotychczasowej praktyki, oferując 
jednocześnie nowe możliwości. Te rozwiązania komunikacyjne są źródłem potencjału  
w pracy bibliotekarzy akademickich o czym traktuje książka.

Mastering Digital Librarianship: Strategy, Networking and Discovery in Academ-
ic Libraries/Alison Mackenzie, Lindsey Martin. London: Facet Publishing, 2017. 
ISBN 9781783303090.

W książce opisana została zmieniająca się rola bibliotekarza w coraz bardziej rozwinię-
tym „świecie cyfrowym”. Zawarte są w niej rozważania, jak praca w środowisku cyfro-
wym na nowo kształtuje wyzwania związane z tworzeniem nowych ścieżek rozwoju, 
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz zachowań niezbędnych do efektywnej 
pracy. Eksperci i osoby opiniotwórcze z całego świata omawiają wyzwania i sukce-
sy związane z dostosowaniem istniejących praktyk, wprowadzaniem nowych usług  
i współpracą z nowymi partnerami w środowisku, które nie uznaje już tradycyjnych 
granic i odgraniczania ról. Książka składa się z trzech, tematycznie odrębnych czę-
ści. Pierwszą poświęcono na omówienie strategicznych ujęć i praktyk, które wyko-
rzystują media społecznościowe w działaniach komunikacyjnych i marketingowych 
w rozwoju usług bibliotecznych. Druga część to opis wiedzy zawodowej wymaganej 
od bibliotekarzy, którzy angażują się w nowe praktyki akademickie, którzy uczą się 
w bogatych cyfrowo środowiskach nauczania, uczenia się i badań oraz wspierają je.  
W ostatniej części przeanalizowano wykorzystanie strategii w celu zmaksymalizowania 
dostępu do zasobów i usług sieciowych, a zwłaszcza wykorzystania danych systemo-
wych do usprawnienia zarządzania gromadzeniem, projektowania i zarządzania mo-
bilnymi „przyjaznymi” przestrzeniami edukacyjnymi oraz dostarczania wirtualnych 
zasobów i usług dla środowiska akademickiego
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Public Library Collections in the Balance: Censorship, Inclusivity, and Truth 
/Jenifer Downey. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2017. ISBN 978-
1440849640.

Ciekawa i pouczająca pozycja dla bibliotekoznawców, bibliotekarzy i studentów bi-
bliotekoznawstwa. Zawiera praktyczne informacje i profesjonalne wskazówki do ba-
dania aktualnych problemów związanych z cenzurą i bibliotekami. Umożliwia także 
czytelnikom rozważenie własnych opinii na temat wolności intelektualnej i cenzury. 
Może być również pomocna w lepszym zrozumieniu kwestii wolności intelektualnej  
i najczęściej pojawiających się w pracy bibliotekarza kontrowersji związanych z cenzu-
rą. Jej zaletą jest szerokie, wszechstronne podejście do analizy wielu aspektów cenzury 
(pojawia się tu rzadko omawiana kwestia autocenzury) oraz przedstawienie informacji 
na temat alternatywnych źródeł recenzji i wydawców, aby stworzyć dobrze wszech-
stronne i wyczerpujące kolekcje.

Rural and Small Public Libraries: Challenges and Opportunities/red. Brian Real. 
Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017. ISBN 9781787431126.

Wiejskie i małe publiczne biblioteki miejskie pełnią dużą rolę wobec swoich społecz-
ności. Działają w obszarach pozbawionych lub słabiej nasyconych innymi instytucja-
mi kultury. Biblioteki publiczne pomagają zlikwidować lub przynajmniej złagodzić 
skutki niekorzystnych różnic w dostępności do instytucji kulturalnych. Jednak pra-
cujący w nich bibliotekarze nie zawsze są w stanie zrobić wiele, gdyż są finansowani 
z lokalnych, często niewielkich, dochodów. Nie mogą i nie są w stanie funkcjonować 
tak jak bibliotekarze w większych, bogatszych społecznościach. Książka poświęcona 
jest wyzwaniom stojącym przed bibliotekami wiejskimi – zwłaszcza przeszkodom  
i ograniczeniom w ich rozwoju. Autorzy omawiają pomysły na wzmocnienie kapitału 
społecznego, wykorzystujące go biblioteki wiejskie i małe biblioteki publiczne jako 
centra dla lokalnych działań na rzecz dziedzictwa kulturowego. Autorzy tego tomu 
prezentują rozwiązania, które pomogą bibliotekarzom wiejskim i ich współpracowni-
kom lobbować za większym wsparciem i wprowadzeniem zmian, które przyniosłyby 
korzyści obsługiwanych przez nie społecznościom.

Transdisciplinarity Revealed: What Librarians Need to Know/Victoria Martin. 
Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2017. ISBN 978-1440843471.

Książka poświęcona jest roli transdyscplinarności w pracy bibliotekarza. Autorka wyja-
śnia, w jaki sposób odnosi się ona do usług bibliotecznych i kolekcji, a także identyfi-
kuje praktyczne strategie wspierania badań interdyscyplinarnych prowadzonych przez 
wykładowców i studentów. Podejmuje także tematy związane z nowymi sposobami 
tworzenia wiedzy i przejściem do transdyscyplinarności w środowisku badawczym. 
Wyjaśnia pilną potrzebę zrozumienia przez bibliotekarzy jej znaczenia i skutecznego 
zastosowania tej koncepcji w swojej pracy. Zawarte są w niej także praktyczne porady 
dla bibliotekarzy akademickich w zakresie pracy z wydziałami, wskazujące, jak promo-
wać umiejętności niezbędne do prowadzenia badań transdyscyplinarnych.


