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Lidia Derfert-Wolf

Rozdział 14

SySteMy InfoRMatyCZne WSpoMagająCe  
ZaRZąDZanIe bIblIoteką

14.1. technologia informacyjna w zarządzaniu biblioteką

obowiązki bibliotekarzy, a szczególnie kadry zarządzającej są obecnie tak 
ściśle związane z technologiami informacyjnymi, że nie sposób pracować of-
fline, a dzień bez Internetu, nie mówiąc o dniu bez prądu, przynosi określone 
straty. Marek Nahotko porównał stare i nowe czasy, stwierdzając, że „już nie 
gromadzenie będzie podstawowym zadaniem bibliotekarzy cyfrowych, jak to 
było na przełomie XIX i XX w., ani udostępnianie, jak w okresie powojennym, 
ale praca z systemami komputerowymi, pomoc online, pomoc w nawigacji  
w rozproszonych zasobach oraz konwersja danych w informację, a informacji 
w wiedzę” [50]. Bożena Jaskowska i Mariusz Głowacki do podstawowych ele-
mentów funkcjonowania biblioteki w środowisku sieciowym zaliczają: witry-
nę WWW wraz z szeregiem często aktualizowanych informacji, katalog oPAc, 
usługi biblioteczne i informacyjne świadczone drogą online (również w cza-
sie rzeczywistym), bibliotekę cyfrową, rekomendowane zasoby internetowe  
w dostępie komercyjnym i bezpłatnym oraz szkolenia online [27].

opracowanie zagadnienia dotyczącego systemów informatycznych w za-
rządzaniu biblioteką nadaje się z pewnością na odrębną pracę, bardzo obszer-
ną – tak jak obszerna jest problematyka zarówno zarządzania biblioteką, jak  
i systemów informatycznych. Przedmiotem niniejszego opracowania są syste-
my informatyczne, które można ogólnie zdefiniować jako część systemu 
przetwarzania danych, który zawiera się w systemie informacyjnym. sys-
tem informatyczny realizowany jest dzięki technologii komputerowej,  
a jego celem jest wspieranie procesów zarządzania w organizacji. dobrze 
działający system powinien prawidłowo wykonywać zadania w zakresie 
pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania informacji 
[29, s. 28]. Pojęciem, które często stosuje się zamiennie z pojęciem systemu 
informatycznego jest technologia informacyjna (It), stanowiąca całokształt 
zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informa-
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cji [76]. System informatyczny składa się m.in. z oprogramowania i sprzętu. 
Niniejszy materiał będzie dotyczył programów i aplikacji stosowanych w bi-
bliotekach, głównie wspierających zarządzanie, z wykluczeniem zagadnień 
sprzętowych.

Analizując przykładowe ogłoszenia o konkursach na dyrektora czy kie-
rownika polskich bibliotek różnych typów można doszukać się pewnych wy-
magań związanych z aspektami automatyzacji pracy placówki, począwszy od 
biegłej znajomości oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy 
biurowej, poprzez znajomość problematyki będącej przedmiotem działalno-
ści biblioteki, w tym biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego 
centrum kultury i wiedzy oraz informatycznych systemów zarządzania bi-
blioteką. od dyrektorów oczekuje się znajomości informatycznych systemów 
bibliotecznych, wiedzy w zakresie innowacyjnych systemów i technologii in-
formacyjnych stosowanych w bibliotece, a nawet – wiedzy i doświadczenia  
w zakresie innowacyjnych systemów i technologii informacyjnych stosowa-
nych we współczesnym bibliotekarstwie światowym, m.in.: Research Data, 
open Access, linked Data. Zdarza się też, że w ogłoszeniach konkursowych nie 
ma żadnych wzmianek dotyczących znajomości systemów informatycznych. 
Przegląd kilku ogłoszeń o pracę na stanowiska dyrektorów zagranicznych bi-
bliotek pozwala dostrzec podobne, ale również bardziej zaawansowane wy-
magania, sformułowane z myślą o rozwoju, np. znajomość aktualnych praktyk 
i trendów w bibliotekach w zakresie automatyzacji, znajomość bibliotecznych 
aplikacji i technologii cyfrowych, obsługa elektronicznych baz danych, znajo-
mość trendów w informatyce, znajomość pojawiających się technologii do-
starczania zasobów informacyjnych, usług i nauczania akademickiego, a także 
trendów i praktyk w nauczaniu i badaniach naukowych.

Jest rzeczą naturalną, że w ogłoszeniach o pracę czy konkursach na okreś-
lone stanowiska wymagania muszą być sformułowane bardzo ogólnie, jednak 
przykładowe określenie – „znajomość systemów i technologii informacyjnych 
stosowanych w bibliotece” – pokazuje, że zarządzanie tego typu placówką 
zobowiązuje do wykazania się wieloma umiejętnościami z obszaru nowocze-
snych technologii informatycznych i informacyjnych. Dotyczy to zresztą nie 
tylko dyrektorów bibliotek, ale – w przypadku dużych bibliotek – całego ze-
społu zarządzającego.

Niniejszy rozdział jest próbą sporządzenia katalogu zagadnień w zakresie 
systemów informatycznych, z którymi muszą się zmierzyć zarządzający bi-
blioteką na różnych szczeblach (dyrektor, kierownik działu itp.) i w różnych 
sytuacjach, począwszy od planowania nowej placówki, poprzez rozwój aktual-
nej oferty funkcjonującej biblioteki, aż po strategiczne planowanie przyszłych 
rozwiązań w świetle aktualnie panujących na świecie i prognozowanych tren-
dów. Klasyfikując oprogramowania starano się uwypuklać ich funkcjonalności, 
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bez oceniania poszczególnych produktów, ani podawania listy wszystkich do-
stępnych na rynku. Wybrane przykłady wymieniono wyłącznie w celu zobra-
zowania zagadnienia i umożliwienia zweryfikowania zjawiska w bibliotekach 
je stosujących.

omawiane dalej systemy informatyczne są typowymi aplikacjami opraco-
wywanymi dla bibliotek i sektora informacji lub programami powszechnie  
w bibliotekach wykorzystywanymi, z racji wypełniania ich podstawowych 
funkcji. Pominięto systemy operacyjne, typowe aplikacje biurowe czy progra-
my, których stosowanie jest zdeterminowane organizacją pracy w instytucji 
nadrzędnej (np. programy księgowe czy kadrowe). Jeśli chodzi o typy biblio-
tek, to stosowanie systemów w niektórych obszarach może być zróżnicowane. 
Są też aplikacje wykorzystywane wyłącznie w bibliotekach szkół wyższych 
albo wyłącznie w bibliotekach publicznych, co jest uzasadnione różnicami 
w świadczonych usługach. Większość wyszczególnionych tutaj systemów 
ma zastosowanie uniwersalne, choć przeważa grupa przeznaczona tylko dla 
bibliotek naukowych, co można uzasadnić większą ilością i różnorodnością 
udostępnianych w nich zasobów elektronicznych. Zgodnie z powyższymi kry-
teriami dokonano wyboru systemów informatycznych i pogrupowano je we-
dług następujących obszarów zarządzania bibliotekami:

zarządzanie zasobami bibliotecznymi (zintegrowane systemy biblio-• 
teczne, platformy usług bibliotecznych, multiwyszukiwarki, systemy do 
zarządzania bibliotekami cyfrowymi i inne);
zarządzanie wiedzą i informacją (bibliografie publikacji pracowników, • 
repozytoria i uczelniane bazy wiedzy);
zarządzanie personelem, komunikacja i zarządzanie wiedzą w organi-• 
zacji;
monitoring, badania i statystyka działalności bibliotecznej;• 
szkolenia dla użytkowników;• 
marketing, promocja i kontakty z użytkownikami;• 
pozostałe obszary zarządzania i systemy wspólne dla wszystkich wyżej • 
wymienionych obszarów.

14.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie  
zasobami bibliotecznymi

Zarządzanie zasobami bibliotecznymi (zbiorami w różnych formach) sta-
nowi niewątpliwie najszerszy obszar, w którym wymagane jest stosowanie 
systemów informatycznych. Ponadto jest to dziedzina, która z historycznego 
punktu widzenia, jako pierwsza objęta została komputeryzacją. Zresztą zinte-
growane systemy biblioteczne (ZSB, ang. integrated library system), nieroze-
rwalnie z tym związane, nazywane są również systemami zarządzania biblio-
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teką (SZB, ang. library management system) albo zintegrowanymi systemami 
zarządzania biblioteką (ang. integrated library management system). Jednak 
analiza ich funkcjonalności pokazuje, że terminologia jest tu bardzo uprosz-
czona i – pomimo traktowania ich w literaturze, jak i w materiałach produ-
centów jako systemy umożliwiające całościowy proces zarządzania biblioteką 
– w rzeczywistości systemy te wspomagają zarządzanie zasobami bibliotecz-
nymi, i to w większości wyłącznie w wersji tradycyjnej. Do analizy tych syste-
mów wrócimy dalej, tu jednak należy podkreślić, że w tej części podrozdziału 
nacisk zostanie położony na omówienie systemów informatycznych służą-
cych zarządzaniu zasobami, które stanowią własność biblioteki lub tych, do 
których biblioteka umożliwia dostęp swoim użytkownikom. Zarządzanie za-
sobami jest w tym przypadku traktowane bardzo szeroko i obejmuje groma-
dzenie, opracowanie, wyszukiwanie, udostępnianie, przechowywanie i zabez-
pieczenie materiałów bibliotecznych we wszystkich formach i na wszystkich 
nośnikach. Systemy wspierające zarządzanie innego rodzaju zasobami – np. 
tworzonymi i wykorzystywanymi w instytucji macierzystej, poza biblioteką 
i zarządzanymi przez bibliotekarzy – omówione zostaną w części dotyczącej 
zarządzania wiedzą i informacją. tutaj przedstawiony zostanie wybór syste-
mów informatycznych obejmujący: zintegrowane systemy biblioteczne, ich 
najnowsze wersje – tzw. systemy nowej generacji – oraz programy przydatne 
do zarządzania zasobami bibliotecznymi, jako komplementarne do tradycyj-
nego ZSB multiwyszukiwarki (serwisy typu discovery), systemy zarządzania 
bibliotekami cyfrowymi i inne.

Zintegrowane systemy biblioteczne są podstawowymi systemami in-
formatycznymi, niezbędnymi do zarządzania biblioteką. Każdy dyrektor bi-
blioteki musi planować zakup ZSB lub wdrożenie systemu typu open source 
albo – jeśli biblioteka użytkuje taki system od wielu lat, powinien zapewnić 
spełnianie współczesnych wymagań, pomyśleć o zmianie jego wersji na now-
szą czy wręcz zastąpieniu go systemem nowszej generacji. I choć w średnich  
i dużych bibliotekach zatrudnia się specjalistów It, to kadra zarządzająca musi 
mieć orientację w panujących trendach w zakresie systemów bibliotecznych.

Wydawałoby się, że trudno sobie dziś wyobrazić bibliotekę bez katalogu 
dostępnego w sieci i bez podstawowych udogodnień typu możliwość zdalne-
go zamawiania książek, jednak statystyki krajowe mówią, że np.:

program biblioteczny użytkuje 75% bibliotek publicznych, 73% biblio-• 
tek naukowych i 95% bibliotek pedagogicznych;
katalog online udostępnia 63% bibliotek publicznych, 69% bibliotek na-• 
ukowych i 92,6% bibliotek pedagogicznych;
zdalne zamawianie materiałów bibliotecznych umożliwia 29,5% biblio-• 
tek publicznych i 48% bibliotek naukowych1 [69].

1 Stan z 31.12.2016 r.
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Szczegółowej analizy komputeryzacji bibliotek w Polsce dokonała Izabela 
Swoboda, poczynając od pionierskich zastosowań komputerów w końcu lat 
60. ubiegłego wieku, poprzez wdrażanie pierwszych zintegrowanych syste-
mów bibliotecznych w latach 90. XX w. Scharakteryzowała ZSB analizując ich 
cechy, opisy modułów, jak również funkcjonalność oPAc i oPAc 2.0 [70, s. 434-
448]. Efektem komputeryzacji procesów bibliotecznych w Polsce są wdroże-
nia komercyjnych programów krajowych (np. lIBRA, MAK+, MAtEUSZ, Mol, 
Prolib, PAtRoN, Sowa), zagranicznych (np. Aleph, Horizon, Innopac, Sympho-
ny, Virtua tinlib, Q-Series) oraz najbardziej rozpowszechnionego oprogramo-
wania typu open source – Koha [12; 70; 71]. Nie jest celem by w niniejszym 
tekście charakteryzować wymienione systemy. ocena pozostaje w gestii użyt-
kowników [53] lub autorów profesjonalnych raportów czy rankingów [9; 10], 
warto jednak podsumować cechy i funkcjonalność łączące ZSB, które zostały 
zaprojektowane w celu zarządzania zbiorami drukowanymi i automatyza-
cji podstawowych procesów bibliotecznych (gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie, wyszukiwanie i udostępnianie). Izabela Swoboda wymienia 
następujące cechy ZSB:

kompleksowość – możliwość opracowania jednego opisu każdego doku-• 
mentu z danymi bibliograficznymi wprowadzanymi na poszczególnych 
etapach (zamówienie, rejestracja w katalogu online, rejestracja wypo-
życzeń);
zintegrowanie – działanie poszczególnych podsystemów (modułów)  • 
w oparciu o wspólną bazę danych;
parametryzacja – możliwość dostosowania parametrów systemu do po-• 
trzeb konkretnej biblioteki, bez interwencji producenta;
budowa modułowa – oparta na modułach, w pełni ze sobą zintegrowa-• 
nych i dotyczących: gromadzenia, katalogowania, czasopism, udostęp-
niania, wypożyczeń międzybibliotecznych, administrowania [70, s. 438-
443].

Należy podkreślić, że nie wszystkie systemy posiadają tak określone mo-
duły, ale mają ich odpowiedniki, pozwalające na objęcie programem wymie-
nionych wyżej funkcji. Ponadto niektóre systemy umożliwiają implemen-
tację dodatkowych modułów pozwalających np. na tworzenie bibliografii 
albo zarządzanie zasobami dydaktycznymi uczelni (moduły obsługi lektur)  
[70, s. 438-443]. ZSB pozwalają też na zbieranie niektórych danych statystycz-
nych, przydatnych do ewaluacji i zarządzania, np. liczby zamówień, skatalogo-
wanych książek, wypożyczeń [39].

Istotnymi problemami w wykorzystywaniu ZSB do skutecznego i faktycz-
nie zintegrowanego zarządzania zasobami bibliotecznymi jest wspomniany 
już fakt, że zaprojektowano je w celu zarządzania tylko zbiorami drukowa-
nymi oraz ograniczenie do jednego tylko formatu opisu danych, bazującego 
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na MARc 21 [56; 70, s. 442]. Ponadto ZSB może być uruchomiony na różno-
rodnym sprzęcie, z użyciem różnych systemów operacyjnych, jednak każda 
nowa wersja wymaga szeregu czasochłonnych testów angażujących zarówno 
dostawców, jak i klientów [13]. Dalszy rozwój systemów, a właściwie ich wy-
miana na inne pozwala na wprowadzenie funkcji zarządzania zasobami elek-
tronicznymi, w tym digitalizacji kolekcji bibliotecznych. Zmiany są też wymu-
szone brakiem możliwości dalszego udoskonalania ZSB [38].

omówione wcześniej zintegrowane systemy biblioteczne zastępowane 
są od drugiej dekady XXI w. przez programy określane systemami następnej 
generacji (ang. next generation library management systems) lub platforma-
mi usług bibliotecznych (ang. Library Services Platform, lSP) [8; 23; 38; 41; 
52; 56; 59]. Jest to spowodowane głównie nowymi technologiami, zmianami 
potrzeb użytkowników oraz rosnącą liczbą zasobów elektronicznych, któ-
rymi zarządzanie w spójny sposób wraz z zasobami drukowanymi wymaga 
stosowania nowych narzędzi. Platformami usług bibliotecznych są na razie 
zainteresowane biblioteki akademickie, gdyż w bibliotekach publicznych do-
minującymi zbiorami pozostają książki drukowane i nawet przy rosnącym 
zainteresowaniu e-bookami ZSB są dla nich wystarczające. choć w Polsce 
nowe systemy jeszcze nie zaistniały (poza Sierrą wdrożoną w 2013 r. przez 
Bibliotekę Narodową, która w 2018 r. zostanie zastąpiona systemem Alma), 
a także na świecie znaczna część bibliotek nadal wykorzystuje ZSB [10], warto 
jednak przybliżyć podstawowe cechy i funkcjonalności platform usług biblio-
tecznych, gdyż jest to niewątpliwie dominujący trend rozwojowy systemów 
zarządzania zasobami bibliotecznymi.

Marshall Breeding zdefiniował platformy usług bibliotecznych jako syste-
my umożliwiające bibliotekom gromadzenie i zarządzanie swoimi zasobami 
w wielu formatach, w tym głównie zasobami drukowanymi i elektronicznymi, 
stanowiącymi własność biblioteki, jak również udostępnianymi w ramach li-
cencji czy prenumeraty oraz pochodzącymi z tzw. otwartego dostępu. Systemy 
te oferują korzystanie z różnorodnych standardów formatu opisu dokumentów, 
głównie z rodziny MARc i Dublin core. Platforma usług bibliotecznych może 
być zintegrowana z serwisem typu discovery lub obsługiwać odrębny interfejs 
discovery, udostępniając wszystkie potrzebne API (Application Programming 
Interface) i wspierając protokoły komunikacyjne zapewniające interoperacyj-
ność. Systemy są oferowane dla wielu użytkowników (klientów), zapewniając 
wszystkie funkcje dla pracowników i użytkowników biblioteki poprzez inter-
fejsy bazujące na przeglądarce internetowej. Platformy usług bibliotecznych 
mogą też zawierać bazy wiedzy reprezentujące zasoby spoza typowej kolekcji 
bibliotecznej [8]. Wśród komercyjnych systemów nowej generacji wymienia 
się następujące produkty: Alma (Ex libris, a ProQuest company), WorldSha-
re Management Services (oclc), Sierra (Innovative Interfaces Inc.), Intota 
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(ProQuest), open Skies (VtlS), BlUEcloud (SirsiDynix) czy specjalnie de-
dykowany dla bibliotek publicznych Quria (Axiell) [10; 38; 56; 78]. Breeding  
w Library Systems Report z maja 2018 r. zalicza do tych systemów już tylko 
Alma i WorldShare [10].

Rozwijając powyższą definicję platform usług bibliotecznych można wy-
mienić najistotniejsze cechy i funkcjonalności tych systemów (niektóre  
w fazie projektowania), poza dostępnymi w zintegrowanych systemach bi-
bliotecznych narzędziami do gromadzenia, opracowywania, wyszukiwania  
i udostępniania (w tym wypożyczania międzybibliotecznego) zasobów trady-
cyjnych. Są to:

wykorzystanie architektury systemów rozproszonych, zorientowanej na • 
usługi dla użytkownika (ang. Service-Oriented Architecture, SoA), obej-
mującej zestaw metod organizacyjnych i technicznych, mających na celu 
powiązanie celów organizacji z jej zasobami informatycznymi;
udostępnianie oprogramowania w chmurze obliczeniowej (na serwe-• 
rach wielkiej mocy dostawcy usługi) w modelu SaaS (oprogramowanie 
jako usługa – ang. Software as a Services) w architekturze multi-tenancy 
(korzystanie z tej samej aplikacji sieciowej przez wiele podmiotów czy 
organizacji, z których każda posiada swoich pracowników i klientów – 
końcowych użytkowników aplikacji); instalacja, zarządzanie i aktualiza-
cja oprogramowania należy do obowiązków jego dostawcy, a pracownik 
i użytkownik biblioteki może korzystać z aplikacji w dowolnym miejscu 
i czasie, na dowolnym urządzeniu;
posiadanie certyfikatu ISo 27001 (międzynarodowa norma dotyczą-• 
ca zarządzania bezpieczeństwem informacji) lub SAS 70 (amerykański 
standard dotyczący bezpieczeństwa oferowanych usług, głównie infor-
matycznych);
zarządzanie zasobami elektronicznymi (ang. • Electronic Resource Ma-
nagement, ERM) – obsługa doboru, zakupu/prenumeraty/uzyskiwania 
licencji, dostępu, konserwacji, wypożyczania, oceny, magazynowania, 
eliminowania duplikatów oraz ubytkowania elektronicznych zasobów 
informacyjnych – w ramach różnych platform dostarczanych przez 
wielu dostawców, takich jak czasopisma elektroniczne, e-booki, media 
strumieniowe, bazy danych, cD-RoM i oprogramowanie komputerowe; 
ERM współdziała również z tzw. bazą wiedzy (ang. Knowledge Base), za-
wierającą informacje o tytułach czasopism i książek, prenumerowanych 
pakietach, odnośnikach z dostępem do zawartości, itp.;
multiwyszukiwanie•  (ang. discovery) – jednoczesne przeszukiwanie róż-
norodnych zasobów (katalogu biblioteki, czasopism elektronicznych, 
e-booków, baz danych, repozytoriów, bibliotek cyfrowych, itp.), które bi-
blioteka posiada, do których umożliwia dostęp lub sprawdzonych źródeł 
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w otwartym dostępie i związane z tym wspieranie powiązanych danych 
(ang. Linked Data) do tworzenia połączeń między danymi pochodzącymi 
z różnych zbiorów i zapewnienia wspólnego interfejsu pomiędzy wielo-
ma serwisami;
możliwość opisywania zasobów w różnych formatach zunifikowanymi • 
metadanymi, np. w MARc 21, Dublin core, zgodnie z RDA;
integrowanie różnych usług za pośrednictwem zestawu otwartych in-• 
terfejsów programowania aplikacji API – dzięki temu platformy usług 
bibliotecznych są w pełni interoperacyjne i mogą współdziałać z ze-
wnętrznymi aplikacjami, np. uczelnianym systemem finansowym, sys-
temem kont studenckich czy systemem zarządzania kształceniem (ang. 
learning management systems), umożliwiając powiązanie zasobów biblio-
teki z programami nauczania;
tworzenie bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów instytucjonalnych, • 
które mogą pełnić funkcję uczelnianych baz wiedzy, z możliwością za-
rządzania danymi badawczymi i publikowania;
dostosowanie do specyfiki urządzeń mobilnych – poza dostępnymi już • 
zewnętrznymi aplikacjami umożliwiającymi korzystanie z katalogu bi-
bliotecznego i zasobów licencjonowanych czy zamawianie/prolongatę 
książek, systemy następnej generacji zintegrują więcej usług i zapew-
nią interakcję z użytkownikiem (np. w sieciach społecznościowych), aby 
umożliwić im udział w tworzeniu i zarządzaniu zasobami bibliotecz-
nymi, świadczenie usług związanych z lokalizacją dla użytkowników 
mobilnych w oparciu o RFID czy GPS oraz przeprowadzanie analizy za-
chowań użytkowników za pomocą technologii Data Mining w celu indy-
widualizacji usług;
pełna sprawozdawczość w zakresie wszystkich procesów bibliotecz-• 
nych, pracy bibliotekarzy i wykorzystania zasobów;
efektywne kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów zarówno we • 
współpracy z użytkownikami (ang. Patron-Driven Acquisition, PDA) 
poprzez udostępnianie w katalogu bibliotecznym potencjalnej listy 
zakupów, jak i z dostawcami wydawnictw poprzez integrację systemu  
z ich ofertą i zakupy (wraz z opisami bibliograficznymi) bezpośrednio  
z aplikacji;
zarządzanie imprezami (ang. • Event Management) – możliwość zarzą-
dzania projektami festiwali, konferencji, uroczystości, koncertów, itd.  
[8; 13; 23; 36; 38; 41; 56].

Platformy usług bibliotecznych oferują wiele korzyści, z których najczę-
ściej wymienia się eliminowanie wielu zadań wykonywanych dotąd przez in-
formatyków zatrudnionych w bibliotekach, takich jak zarządzanie siecią, ad-
ministrowanie serwerami czy tworzenie i magazynowanie kopii zapasowych. 



280 281

Niebagatelną zaletą jest obniżenie kosztów sprzętu i długoterminowej ochro-
ny cyfrowych zasobów biblioteki, choć – jak podkreśla Aleksander Radwań-
ski: „wyprowadzenie systemu bibliotecznego do «chmury» nie zmniejszy 
znacząco kosztów jego utrzymania, gdyż technologia nie likwiduje proble-
mów technicznych, tylko przenosi je poza obręb biblioteki. Biblioteka chcąc 
korzystać z usługi, będzie musiała partycypować w kosztach jej wytworze-
nia. [...] oszczędności mogą pojawić się jedynie w uproszczeniu zarządzania 
biblioteką, gdzie pracować będą głownie bibliotekarze wykonujący swoją 
codzienną pracę. It ograniczy się do dbałości o to, by stanowiska łączyły się 
sprawnie z systemem” [64]. Radwański zauważa też, że wdrożenie systemu 
następnej generacji wymaga dostępu do szybkich i niezawodnych łącz, poko-
nania ograniczeń prawnych wynikających z przetwarzania danych osobowych 
oraz przełamania lęku przed utratą danych, wytwarzanych często przez wie-
le lat [64]. carl Grant upatruje niebezpieczeństwa w zakupie komercyjnych 
platform, twierdząc, że biblioteki mogą się uzależnić od jednego dostawcy 
[23]. Pewnym rozwiązaniem może być wdrażanie platform typu open source, 
z których najbardziej interesującą inicjatywą jest program FolIo o budowie 
modularnej, która umożliwi indywidualnym bibliotekom rozwijanie aplikacji 
o różnych funkcjach, tworząc razem spójną platformę. Wsparcie dla projektu 
zapewniły: EBSco, Index Data, SirsiDynix, ByWater, Bibliolabs, konsorcjum 
bibliotek akademickich open library Environment (olE) oraz wiele innych 
organizacji i osób [7; 9; 10; 56].

Podsumowując charakterystykę najnowszej generacji systemów zarządza-
nia zasobami – platform usług bibliotecznych – należy się zgodzić z Witoldem 
Kozakiewiczem, który stwierdza, że „Nowoczesny system biblioteczny to sys-
tem, który na pierwszym miejscu stawia zarządzanie informacją oraz dostar-
czenie jej do użytkownika. Ma zapewniać dostęp do wszystkich źródeł, jakie 
ma w swoim zasięgu biblioteka. Nowoczesna wyszukiwarka to także infor-
macje o zasobach księgarń internetowych z opcją współdecydowania o zaku-
pach przez czytelnika. Dostęp do wyników czytelnik ma mieć w każdej chwili  
i z każdego miejsca, również z urządzeń mobilnych” [36].

Kolejnym typem programów wspierających bibliotekę i organizację jej pra-
cy są serwisy typu discovery, czyli multiwyszukiwarki. Znaczący przyrost 
zasobów elektronicznych, do których biblioteka – szczególnie akademicka – 
ułatwia dostęp poprzez swoją witrynę internetową, spowodował konieczność 
poszukiwania udogodnień dla użytkowników, aby nie musieli przeszukiwać  
z osobna bardzo wielu serwisów. Zwłaszcza, że ci sami użytkownicy przyzwy-
czajeni są do wyszukiwania „w jednym okienku” Google’a czy Google Scholar 
i oczekują podobnych możliwości dostępu do zasobów biblioteki [43]. W za-
istniałej sytuacji na rynku pojawiły się narzędzia organizujące dostęp do in-
formacji i pozwalające jednocześnie przeszukiwać różnego rodzaju e-zasoby 
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biblioteki, w tym zasoby lokalne (np. katalog online, bazy danych i kolekcje 
cyfrowe tworzone w bibliotece), zasoby licencjonowane (czasopisma elek-
troniczne i bazy danych), zasoby tworzone w modelu open access oraz inne, 
wybrane zasoby sieciowe. Rodzaj i liczba przeszukiwanych źródeł zależy od 
oferty dostawcy oprogramowania oraz od wyboru dokonanego przez daną 
bibliotekę. Wspólną cechą różnych produktów tego typu jest jeden interfejs 
(jedno okienko) służący do przeszukiwania wszystkich zasobów. Pierwszym 
rozwiązaniem informatycznym spełniającym te wymagania były systemy wy-
szukiwania zintegrowanego (ang. federated serach), a obecnie wykorzystywa-
nymi powszechnie narzędziami są serwisy typu discovery, o przyjętej w Pol-
sce nazwie – multiwyszukiwarki (ang. discovery services) [20; 43]. tego typu 
programy oferują wyszukiwanie w metadanych od producentów różnych baz  
i czasopism, indeksowanych centralnie w metaindeksie dostawcy usługi. Za-
pytanie użytkownika biblioteki wysyłane jest do tego metaindeksu, z możli-
wością ograniczenia wyszukiwania do wskazanych baz. Rezultaty wyszuki-
wania są uporządkowane według trafności, z opcją ich dalszego grupowania 
i ograniczania. Na rynku jest dostępnych kilka komercyjnych serwisów typu 
discovery, wdrożonych w polskich bibliotekach, np.: EBSco Discovery Service 
(EDS), Naviga (Softweco Group), Primo (Ex libris) i Summon (Proquest). Wy-
bór systemu zależy od wielu czynników, w tym od możliwości finansowych 
biblioteki, źródeł indeksowanych przez dostawcę, czy dostępnych funkcji wy-
szukiwawczych. omówione wcześniej platformy usług bibliotecznych mają 
wkomponowaną usługę multiwyszukiwania, zatem biblioteki posiadające te 
systemy nie mają problemu z dodatkowym zakupem serwisu typu discovery, 
jednak są wtedy zdane na tego samego dostawcę.

Poza wyborem najbardziej odpowiedniej dla danej biblioteki multiwyszuki-
warki, zarządzający staną przed problemem jej prezentacji i udostępniania na 
witrynie internetowej. Dotyczy to np. miejsca, kształtu, rozmiaru, jak również 
elementów wpływających na użyteczność serwisu. Z badań przeprowadzo-
nych przez Małgorzatę Florianowicz i in. wynika m.in., że multiwyszukiwarka 
– o dużym rozmiarze prostokątnego okna wyszukiwawczego, ułożonego ho-
ryzontalnie – powinna być najistotniejszym elementem strony startowej ser-
wisu WWW biblioteki, należy także stosować zakładki ułatwiające dotarcie 
do wybranego typu zasobu (np. wszystkie zasoby, katalog, czasopisma elek-
troniczne, repozytorium) oraz elementy przyciągające uwagę użytkownika 
(aktywne pola wprowadzania hasła) i nakierowujące go na pożądane przez 
aplikację czynności (podpowiedź w polu wprowadzania hasła) [20].

Następną grupę programów stanowią systemy do zarządzania bibliote-
kami cyfrowymi. Biblioteka cyfrowa jest definiowana i rozumiana rozmaicie 
– od pojmowania jej jako kolekcji zdigitalizowanych materiałów danej biblio-
teki, poprzez archiwum cyfrowe dokumentów instytucji (np. całej uczelni, 
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prowadzone przez bibliotekę), jako synonim repozytorium instytucjonalnego, 
a niekiedy określana jest nawet jako platforma usług uczelnianych (baza wie-
dzy). Ponieważ celem niniejszego rozdziału nie jest przedstawienie dyskusji 
terminologicznej, dla potrzeb wywodu, biblioteka cyfrowa będzie rozumiana 
jako technologia umożliwiająca gromadzenie elektronicznych zasobów (obiek-
tów), ich cyfrowe opracowanie, sieciowe udostępnianie i zabezpieczenie. Za-
wiera ona zazwyczaj zdigitalizowane wersje dokumentów rękopiśmiennych  
i drukowanych ze zbiorów własnych biblioteki (np. książki, czasopisma, mapy, 
zdjęcia, grafiki, obiekty audio i wideo, itp.) lub prace utworzone jako elektro-
niczne (ang. born digital). Biblioteka cyfrowa składa się z obiektów cyfrowych 
opisanych metadanymi, obsługiwana jest przez specjalistyczne oprogramo-
wanie do zarządzania tymi obiektami i opisami oraz ich przeszukiwania,  
a potem właściwego dostępu do treści.

Ze względów organizacyjnych i finansowych biblioteki cyfrowe peł-
nią niekiedy funkcję repozytoriów instytucjonalnych (lub odwrotnie), jeśli 
poza wymienionymi zasobami gromadzą też publikacje naukowe powstałe  
w macierzystej instytucji. Każda z bibliotek cyfrowych posiada indywidualną 
strukturę, zawartość, koncepcję opisu obiektów (zgodną ze standardami), do 
zarządzania którymi wybiera się jeden z wielu dostępnych systemów infor-
matycznych. Produktem dominującym na rynku krajowym jest oprogramo-
wanie dlibra, opracowane i rozwijane od 1996 r. przez Poznańskie centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe (PcSS). Kilka bibliotek próbowało tworzyć ko-
lekcje cyfrowe za pomocą oprogramowania typu open source – Greenstone. 
Innym popularnym w Polsce otwartym programem jest DSpace, który jest wy-
korzystywany do budowania repozytoriów instytucjonalnych, omówionych  
w dalszej części materiału.

Warto zwrócić uwagę, że planując tworzenie biblioteki cyfrowej należy 
zrobić rozeznanie w tworzonych tego typu serwisach i podjąć decyzję, czy 
opłaca się podejmować inicjatywę indywidualnie, czy korzystniej dołączyć do 
istniejących projektów, gdyż w Polsce budowane są biblioteki cyfrowe insty-
tucjonalne (np. Biblioteka cyfrowa KUl), jak również w ramach konsorcjów 
(np. śląska Biblioteka cyfrowa). Wybór oprogramowania czy konsorcjum po-
winien zależeć m.in. od rodzaju udostępnianych dokumentów, liczby poten-
cjalnych odbiorców, rozmiarów biblioteki. Do najistotniejszych cech syste-
mów do zarządzania kolekcjami cyfrowymi należą:

stosowanie standardów dla opisu bibliograficznego, np. Dublin core, • 
MARc;
stosowanie standardów wymiany metadanych, np. protokół oAI-PMH, • 
format MEtS, umożliwiających interoperacyjność i widoczność zasobów 
w sieci wraz z dobrym ich pozycjonowaniem w standardowych wyszu-
kiwarkach;
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obsługa dokumentów w dowolnych formatach (tekstowych, graficznych, • 
interaktywnych, multimedialnych, aplikacji);
zaawansowane mechanizmy wyszukiwawcze, w tym wyszukiwanie peł-• 
notekstowe;
unikalna i stała identyfikacja obiektów cyfrowych i możliwość tworze-• 
nia cytowań do nich w kilku stylach do wyboru;
wbudowane mechanizmy informacyjne (RSS, powiadomienia e-mail)  • 
i statystyczne;
wsparcie dla długoterminowego przechowywania obiektów cyfrowych;• 
możliwość konfiguracji architektury infor macji (np. struktura kolekcji, • 
obiekty cyfrowe proste i złożo ne);
możliwość personalizacji ustawień [31; 45, s.•  355-357].

tworzenie biblioteki cyfrowej to złożony proces wymagający zaangażo-
wania środków w dodatkowe programy informatyczne poza specjalistycznym 
systemem do zarządzania serwisem. chodzi tu przede wszystkim o oprogra-
mowanie do obsługi konkretnego sprzętu digitalizacyjnego, umożliwiające 
prezentację obiektów cyfrowych czy zarządzanie procesem two rzenia cyfro-
wych kopii dokumentów.

Inne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami biblio-
tecznymi to:

systemy RFID do zabezpieczenia i kontroli księgozbioru oraz realizacji • 
samoobsługi dla użytkowników (wypożyczenia, zwroty) – spośród kra-
jowych dostawców tej technologii można wymienić: ARFIDo, HADAtAP, 
coNEctIA oraz Mol [37];
listy A-Z zasobów elektronicznych (czasopism i/lub e-booków) prenu-• 
merowanych przez bibliotekę, umożliwiające przeglądanie listy (według 
alfabetu albo dziedziny), wyszukiwanie (według słowa z tytułu, ISSN, 
wydawcy) i współdziałające z narzędziami linkującymi (ang. link reso-
lver) integrującymi zasoby licencjonowane przez daną bibliotekę – do 
najczęściej wykorzystywanych w Polsce produktów należą narzędzia 
EBSco oraz Ex libris;
systemy zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicz-• 
nych – najczęściej stosowanym w polskich bibliotekach systemem ko-
mercyjnym, umożliwiającym raportowanie wykorzystania zasobów  
i inne dodatkowe usługi, jest HAN (H+H Software GmbH); do pozosta-
łych rozwiązań, opartych głównie na otwartych licencjach, należą do-
stępy poprzez serwer proxy, EZ-proxy czy VPN (Virtual Private Net- 
work) [17].
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14.3. Systemy informatyczne wspierające zarządzania  
wiedzą i informacją

Zarządzanie wiedzą w organizacji rozumiane bywa jako:
proces, w którym wykorzystuje się wiedzę i doświadczenie pracowni-• 
ków biblioteki do podnoszenia sprawności działania placówki poprzez 
tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej na dzielenie się wiedzą 
oraz uczenie się organizacji lub
system informatyczny, który zapewnia dostęp do wiedzy zgromadzo-• 
nej w bazie danych, rozumianej także jako repozytorium lub bank wie- 
dzy [82].

Pierwszy aspekt będzie rozpatrywany w kontekście systemów informa-
tycznych wspierających zarządzanie personelem oraz komunikację w bi-
bliotece i zostanie szerzej przedstawiony w dalszej części tekstu. Natomiast 
tutaj analizowane będzie drugie ujęcie zarządzania wiedzą, rozumiane jako 
budowanie baz informacyjnych i baz wiedzy – zawierających różnego rodzaju 
materiały służące celom dydaktycznym, naukowym i informacyjnym – przez 
bibliotekarzy we współpracy z użytkownikami, pracownikami naukowymi  
w uczelni, informatykami [82]. Wskazane zostaną tu takie systemy jak: biblio-
grafie publikacji pracowników instytucji, repozytoria instytucjonalne, bazy 
wiedzy.

bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych, rejestrujące do-
robek piśmienniczy na podstawie oryginałów publikacji, omówiła szczegó-
łowo Maria Garczyńska, zwracając uwagę, że są to zazwyczaj inicjatywy bi-
bliotekarzy, nie wynikające z żadnych uregulowań prawnych, ani nie poparte 
ogólnokrajowymi wytycznymi [22]. Z czasem bibliografie, jako bazy danych, 
stały się podstawą wewnętrznej oceny pracowników naukowych, analiz bi-
bliometrycznych, a od kilku lat cennym materiałem wykorzystywanym do 
oceny parametrycznej jednostek na podstawie systemu Pol-on, którego  
częścią jest Polska Bibliografia Naukowa (PBN) [4]. Do tworzenia baz do-
robku naukowego stosowane są w Polsce różne oprogramowania, z których 
najwięcej wdrożeń ma Expertus (Splendor Systemy Informacyjne). Biblioteki 
wykorzystują do tego celu również swoje zintegrowane systemy biblioteczne 
(np. Aleph, Prolib, SoWA), własne oprogramowania (np. system DoNA w Po-
litechnice Wrocławskiej czy Dorobek w Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-
kowie) lub Bibliografię publikacji pracowników (BPP) – system dostępny na 
otwartoźródłowej licencji MIt (wsparcie komercyjne IPl Michał Pasternak). 
Instytucje, które nigdy nie tworzyły tego typu baz danych mogą wykorzystać 
Moduł Repozytoryjny PBN do rejestrowania dorobku publikacyjnego swoich 
pracowników. Wybierając oprogramowanie dla swojej biblioteki należy brać 
pod uwagę takie możliwości, jak: indeksowanie różnych typów publikacji, 
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tworzenie raportów, rankingów i analiz bibliometrycznych, przekazywanie 
danych do PBN, automatyczne wprowadzanie impact factor i punktów na pod-
stawie aktualnych list czasopism MNiSW, eksport danych do serwisów typu 
discovery, obsługa protokołu oAI-PMH.

Drugą grupę systemów wspierających zarządzanie wiedzą stanowią repo-
zytoria instytucjonalne powstające w uczelniach wraz z rozwojem otwarte-
go dostępu (ruchu open access). Są cyfrowymi archiwami materiałów i me-
tadanych deponowanych przez autorów na zasadzie autoarchiwizacji (ang. 
self-archiving), zgodnie z prawami autorskimi. W repozytoriach przechowuje 
się dokumenty utworzone jako elektroniczne (ang. born digital), w różnych 
formatach, a wśród nich: cyfrowe artykuły z czasopism (nierecenzowane 
preprinty, jak i recenzowane postprinty), referaty i prezentacje z konferencji, 
raporty techniczne, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 
materiały szkoleniowe i inne [30; 46; 66]. Serwisy te realizują tzw. zieloną 
drogę otwartego dostępu, polegającą na archiwizowaniu opublikowanych 
lub przygotowanych do publikacji tekstów naukowych. Jak słusznie zauwa-
żają Elżbieta Skubała i Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska „propagowanie 
idei open access odbywa się z aktywnym udziałem bibliotekarzy. Nie ma 
wprawdzie w chwili obecnej obligacji ustawowej do budowy repozytoriów  
w szkołach wyższych, ale wiele uczelni już dostrzega konieczność ich instytu-
cjonalnego posiadania. często ten element działalności jest dodatkowo punk-
towany i tym samym może znacząco wpływać na całościową ocenę oraz loka-
tę szkoły wyższej w rankingach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych”  
[66, s. 204]. Zdecydowana większość repozytoriów uczelnianych jest tworzona  
i zarządzana przez biblioteki.

Należy tu przypomnieć, że niektóre instytucje, do archiwizowania publi-
kacji naukowych swoich pracowników, wykorzystują stworzone wcześniej 
biblioteki cyfrowe, jednak wówczas nie zawsze spełniony jest warunek auto-
archiwizacji. I odwrotnie – istnieją takie repozytoria, które oprócz publikacji 
naukowych zawierają zabytki dziedzictwa kulturowego. Na rynku dostępnych 
jest sporo programów do obsługi repozytoriów instytucjonalnych, w tym dar-
mowe typu open source (DSpace, EPrints, Bepress, Fedora, oPUS) oraz komer-
cyjne (Digitool, Digital commons i krajowe produkty – dlibra oraz oMEGA-
PSIR2) [72]. Kryteria doboru oprogramowania są różne, począwszy od kosztów, 
poprzez dostępne wsparcie techniczne i popularność narzędzia w kraju, aż po 
specyficzne dla tego rodzaju programów wymagania, np.: minimalny zestaw 
usług (deponowanie, wyszukiwanie, pobieranie), przechowywanie danych  
w różnych formatach, zapewnienie ciągłości i stałości, zapewnienie otwartego 

2 oMEGA-PSIR ma szersze zastosowanie i jest platformą do tworzenia baz wiedzy oma-
wianych w dalszej części.
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dostępu do metadanych i tekstów, zapewnienie interoperacyjności (standard 
oAI-PMH) i identyfikacji obiektów cyfrowych (handle system), możliwość im-
portu i eksportu metadanych z/do baz zewnętrznych, możliwość tworzenia 
hierarchicznej struktury bazy. Przy wyborze platformy warto posiłkować się 
statystykami Directory of open Access Repositories (DoAR), według których 
największą popularnością cieszy się program DSpace3. Również w Polsce naj-
częściej wykorzystywanym oprogramowaniem jest DSpace, a niebagatelne 
znaczenie ma fakt, że w Interdyscyplinarnym centrum Modelowania Mate-
matycznego i Komputerowego UW (IcM UW) działa Polskie Forum Użytkow-
ników DSpace, które udostępnia pakiet repozytoryjny ułatwiający tworzenie 
otwartych repozytoriów instytucjonalnych – zarówno od strony infrastruk-
turalnej, jak i prawnej – zawierający, gotowe do instalacji oprogramowanie 
DSpace w polskiej wersji językowej4. Warto też wspomnieć o powstających 
w ostatnich latach repozytoriach danych badawczych – instytucjonalnych, 
ogólnokrajowych czy międzynarodowych. W przypadku, gdy „klasyczne” re-
pozytorium nie jest w stanie obsłużyć archiwizowania tego typu danych lub 
organizacja chce mieć odrębne archiwum dla danych badawczych, tworzone 
są dedykowane serwisy (np. RepoD w IcM UW), często z wykorzystaniem wy-
mienionych już programów, np. DSpace albo dane można deponować w istnie-
jących repozytoriach publikacji naukowych, np. Repozytorium Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika Rumak.

Kolejnym etapem rozwoju baz dorobku pracowników uczelni są rozbudo-
wane uczelniane bazy wiedzy czyli kompleksowe systemy zarządzania na-
uką, gromadzące dane o prowadzonych badaniach, realizowanych projektach 
naukowych, patentach, wdrożeniach czy dorobku publikacyjnym pracow-
ników. Marcin Szymczak podkreśla, że taka baza to nie tylko repozytorium 
osiągnięć naukowych, ale system pozwalający na odkrywanie nieoczywistych 
związków pomiędzy autorami, wydarzeniami oraz jednostkami naukowymi 
[74]. Najbardziej rozwinięte bazy wiedzy pretendują do miana systemów typu 
cRIS (current Research Information System) [40; 66]. Repozytoria publikacji 
oraz bazy opisów publikacji stają się wtedy jednymi z wielu elementów zło-
żonego portalu informacyjnego o danej uczelni albo funkcjonują równolegle  
i współdziałają ze sobą [40; 66]. Skubała i Rożniakowska-Kłosińska zwraca-
ją uwagę na to, że jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte na poziomie każdej  
z jednostek naukowych, pewne jest, że biblioteki w większym lub mniejszym 
zakresie będą zaangażowane w procesy budowy baz wiedzy i w zależności od 
stopnia zaangażowania, różna będzie również odpowiedzialność bibliotek za 
efekty ich działań [66].

3 Według stanu z 8 maja 2018 r. 43,9% repozytoriów tworzonych jest w programie  
DSpace, a 13,4% w EPrints. Zob. http://www.opendoar.org/onechart.php. 

4 Polskie Forum Użytkowników DSpace: https://dspace.ceon.pl/.
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Bazy wiedzy tworzone są w oparciu o własne lub komercyjne narzędzia 
informatyczne. Wspominany już program DSpace posiada rozszerzoną wer-
sję do obsługi tego typu baz danych – DSpace-cRIS. Z polskich inicjatyw na 
uwagę zasługuje pionierska platforma omega-PSIR, jako oprogramowanie 
stworzone w 2012 r. dla Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Biblioteka 
Główna PW uczestniczyła we wdrożeniu projektu, przygotowując podstawy 
prawne przedsięwzięcia, prowadząc szkolenia, weryfikując dane. cele i za-
dania platformy obejmują zarówno funkcje realizowane przez repozytorium, 
jak i system cRIS. System umożliwia wprowadzanie danych (przez autoryzo-
wanych użytkowników, w tym autorów) o publikacjach wszelkiego typu oraz 
patentach, projektach, produktach, technologiach, aktywności zawodowej 
naukowców, osiągnięciach zawodowych, wdrożeniach, dziełach architekto-
nicznych i wzorniczych, czasopismach wydawanych przez jednostkę czy or-
ganizowanych konferencjach. omega-PSIR zapewnia m.in. integrację z syste-
mami zewnętrznymi, podawanie punktacji i wskaźników wpływu publikacji, 
komunikację z mediami społecznościowymi, wieloaspektowe raportowanie, 
w tym do systemu Pol-on [40]. Program jest obecnie udostępniany zaintere-
sowanym uczelniom na zasadzie udzielenia płatnej licencji.

Innym interesującym rozwiązaniem krajowym jest system SINUS, tworzo-
ny od 2015 r. we współpracy Politechniki Poznańskiej z PcSS, którego wizja 
zakładała stworzenie spójnego środowiska do zarządzania zasobami cyfro-
wymi uczelni oraz bieżącą informacją o działalności naukowej podejmowanej 
przez jej pracowników. Kluczowe miało być zapewnienie dobrej dostępności 
do kompleksowych informacji dla użytkowników końcowych (zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych), zbudowanie jednolitego środowiska skła-
dowania i przetwarzania danych przystosowanego do współdzielenia przez 
wiele jednostek organizacyjnych, wsparcie komunikacji wewnątrz uczelni 
na linii pracownicy naukowi – biblioteka – władze PP oraz zautomatyzowa-
nie komunikacji pomiędzy nowym systemem, a systemami zewnętrznymi 
(w szczególności PBN). System ten jest udostępniany przez PcSS zaintereso-
wanym jednostkom naukowym nieodpłatnie, na licencji open source. A jak 
podkreślają twórcy, narzędzie to ma docelowo łączyć cechy takich systemów 
jak repozytorium instytucjonalne, system informacji o bieżących badaniach 
realizowanych na uczelni (cRIS) oraz platformy do zarządzania zasobami cy-
frowymi (Digital Asset Management, DAM) [5].
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14.4. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie persone-
lem, komunikację i zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece to konieczność inwestowania 
w ludzi, aby rozwinąć potencjał ludzki biblioteki, jego zasoby i umiejętności 
[35]. Informatyczne wsparcie zarządzania personelem będzie tu rozważane 
w kontekście potencjału intelektualnego i przepływu informacji w bibliotece. 
Ponownie przeanalizowane zostanie zarządzanie wiedzą, jednak kładąc więk-
szy nacisk na ten aspekt generowania i przepływu wiedzy, który jest zwią-
zany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Maja Wojciechowska określiła za-
rządzanie wiedzą w bibliotece jako systematyczny, skoordynowany proces 
gromadzenia, weryfikacji, przetwarzania, przechowywania i udostępniania 
wiedzy oraz kierowania procesami z nią związanymi w celu podnoszenia sku-
teczności realizacji celów biblioteki [79, s. 43]. system zarządzania wiedzą  
w bibliotece składa się m.in. z: wiedzy indywidualnej i grupowej pracowni-
ków, umiejętności uczenia się, kultury organizacyjnej wspierającej dzielenie 
się wiedzą i nastawionej na pracę zespołową, baz danych i technologii uła-
twiających dystrybucję wiedzy, formalnych i nieformalnych kanałów komu-
nikacji oraz związków z otoczeniem, ułatwiających pozyskiwanie informacji  
[79, s. 45].

Efektywna wymiana informacji i podnoszenie poziomu wiedzy bibliote-
karzy wpływa znacząco na jakość świadczonych usług. osiągnięcie tego celu 
możliwe jest w bibliotekach dzięki stosowaniu takich sieci, systemów i narzą-
dzi informatycznych jak: Internet, intranet, poczta elektroniczna, wideokon-
ferencje, komunikatory, serwisy społecznościowe, bazy danych (np. baza ma-
teriałów edukacyjnych, baza ekspertów), elektroniczne usługi informacyjne 
typu pytanie-odpowiedź, systemy ekspertowe, systemy wspomagania pracy 
zespołowej, itp. część z tych rozwiązań pozwala dzielić się wiedzą na odle-
głość i uzyskiwać dostęp do materiałów (z różnych urządzeń) zgromadzonych 
w jednym miejscu. Doskonale nadają się do tego narzędzia działające w tzw. 
chmurze, służące do współdzielenia dokumentów (np. Dysk Google, Microsoft 
oneDrive, Dropbox, Microsoft office 365) [67; 68]. Pozwalają one w wygod-
ny sposób opracowywać wszelkiego rodzaju materiały, pracować w grupie 
nad jednym tekstem, tworzyć zestawienia statystyczne, współdzielić arkusz 
kalkulacyjny, kalendarz, itp. trudno sobie dziś wyobrazić pracę bez komuni-
katorów, dzięki którym można wymieniać informacje czy prowadzić zdalnie 
wieloosobowe dyskusje (np. Skype). W codziennej pracy – zwłaszcza osób 
wyszukujących i wykorzystujących sporo zasobów sieciowych, w tym głów-
nie aktualności – przydatne będą serwisy do zarządzania zakładkami (ang. 
social bookmarking), np. Google Bookmark oraz agregatory wiadomości RSS, 
np. Inoreader.
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Zarządzanie wiedzą w bibliotece to również nabywanie nowych kompe-
tencji. W dużych bibliotekach o rozproszonej lokalizacji czy w bibliotekach 
publicznych z filiami, można organizować szkolenia online albo webinaria,  
z wykorzystaniem darmowych programów (np. Google Hangouts, Zoom, Join.
me, Facebook live) albo komercyjnych platform (np. Clickmeeting, Clickwe-
binar, Myownconference, etutorium, Get Response). oczywiście te same plat-
formy mogą być wykorzystywane do szkoleń dla użytkowników bibliotek.

Nowoczesne technologie rozwijają się w ogromnym tempie, a biblioteka-
rze muszą na bieżąco śledzić te zmiany. W serwisie Biblioteki.org znaleźć moż-
na obszerną kolekcję poradników dotyczących np. edytorów tekstu i arkuszy 
kalkulacyjnych, tworzenia i edycji grafik, zdjęć, multimediów i materiałów 
promocyjnych, tworzenia ankiet, stron www i blogów, narzędzi współpracy 
online, czy komunikacji w Internecie5. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka 
przykładów wykorzystania systemów informatycznych w ulepszaniu proce-
sów bibliotecznych i komunikacji między pracownikami:

inicjatywy usprawnienia realizacji i nadzorowania wybranych proce-• 
sów/zadań w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Koperni-
kańskiej w toruniu przy wykorzystaniu dostępnych darmowych rozwią-
zań It [84];
planowanie pracy bibliotek szkolnych za pomocą narzędzi informatycz-• 
nych [11];
systemy do zarządzania wiedzą w organizacji – np. liferay (wdrożony  • 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w toruniu) oraz MediaWiki – umożliwia-
jące pracę grupową, tworzenie intranetu, tworzenie baz wiedzy, współ-
pracę przy projektach oraz codzienną komunikację [54; 57];
aplikacje opracowane w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego: In-• 
wentarz Zbiorów Zdigitalizowanych do ewidencji materiałów i prze-
biegu prac okołodigitalizacyjnych oraz nadzorowania całego procesu 
digitalizacji w BUWr oraz centralny Dziennik Korespondencji do obiegu 
dokumentacji i kwerend czytelników [63].

14.5. Systemy informatyczne wspierające monitoring,  
prowadzenie badań oraz statystyki działalności  
bibliotecznej

Kolejnym problemem, istotnym z punktu widzenia zarządzania, są badania 
efektywności i ocena jakości bibliotek, ewoluujące od statystyki bibliotecz-
nej, poprzez badanie wskaźników funkcjonalności, do oceny wpływu biblio-
tek. Wyniki pracy biblioteki (jako całości i poszczególnych jej procesów) są 

5 Zob. http://www.biblioteki.org/poradniki.
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niezbędne dla kierujących placówką do efektywnego zarządzania, bieżącego 
monitorowania działań, jak również podejmowania działań naprawczych. Są 
również istotne dla organizatorów bibliotek i często przez nich wymagane. 
Informacje na temat rezultatów funkcjonowania biblioteki mogą być rów-
nież przydatne w działaniach rzeczniczych i promocyjnych, do wskazywania 
jej znaczenia użytkownikom i społeczeństwu. Do tych celów służą najlepiej 
wyniki badań ilościowych, z wykorzystaniem statystyki bibliotecznej, oraz 
jakościowych – rezultaty badań ankietowych. Dodatkowym elementem, po-
twierdzającym słuszność wniosków, są wszelkiego rodzaju dane dotyczące 
wykorzystania zasobów bibliotecznych.

Bibliotekarze od dziesięcioleci prowadzą podstawowe statystyki, jednak 
obecne możliwości (dostępność sprzętu i oprogramowania) pozwalają na ich 
efektywne gromadzenie i wykorzystanie. Warto tu wymienić ogólnopolską 
inicjatywę Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych (AFBN) – projekt  
realizowany od 2002 r., w ramach którego zarejestrowane biblioteki corocznie 
składają online sprawozdania liczbowe dotyczące: personelu, użytkowników, 
zbiorów, finansów, infrastruktury i wyposażenia, wykorzystania usług oraz in-
nych form działalności (projekty, konferencje, tworzone bazy itp.). Na podsta-
wie danych statystycznych automatycznie obliczanych jest 106 wskaźników 
funkcjonalności. Dyrektorzy bibliotek mogą porównywać wartości wskaźni-
ków własnej instytucji z uśrednionymi danymi określonej grupy bibliotek, 
mogą przeglądać i analizować dane własnej biblioteki według różnych kryte-
riów i na przestrzeni lat oraz pobierać dane ze swoich formularzy do rankin-
gów itp. A przede wszystkim mają nieograniczony dostęp do danych własnej 
biblioteki – z każdego miejsca i o każdym czasie – oraz możliwość systema-
tycznego gromadzenia i archiwizowania danych w jednym miejscu. Należy tu 
dodać, że udział w projekcie nie niesie za sobą ponoszenia żadnych dodat-
kowych kosztów. od 2014 r. podobne badania prowadzą biblioteki publiczne  
w ramach projektu Analiza funkcjonowania bibliotek publicznych (AFBP) oraz 
biblioteki pedagogiczne w ramach projektu Analiza funkcjonowania bibliotek 
pedagogicznych (AFBP).

Warto też wspomnieć o narzędziu, które można wykorzystywać jako 
pomocnicze do AFBN. Jest to program StatuS – sieciowy system statysty-
ki bibliotecznej, przygotowany w 2007 r. na zlecenie Krakowskiego Zespołu 
Bibliotecznego (KZB). Do bazy danych wprowadza sie dane w dowolnym inter-
wale czasowym, np. każdego miesiąca, a w rezultacie otrzymuje sprawozdania  
w postaci tabel z danymi i wykresy. Program jest darmowy dla członków KZB, 
a pozostałe biblioteki mogą go zakupić.

Drugą kategorią pomiarów prowadzonych w bibliotekach są badania użyt-
kowników, w tym ich satysfakcji z usług bibliotecznych, potrzeb informacyj-
nych, postrzegania biblioteki, itp. Również do tego celu można wykorzystać 



292 293

narzędzia informatyczne, spełniające funkcje tworzenia ankiet oraz groma-
dzenia i analizowania danych. Ma to wiele zalet takich jak: krótki czas reali-
zacji badania, mniejsze koszty w porównaniu z badaniami tradycyjnymi, duża 
kontrola nad przebiegiem badań i szybkie uzyskanie wyników. Możliwe jest 
przebadanie bardzo dużych grup osób, bez względu na rozproszenie geogra-
ficzne [83]. Aldona Zawałkiewicz i Edyta Kędzierska dokonały przeglądu sze-
regu narzędzi (darmowych i płatnych), oceniły ich funkcjonalność i rekomen-
dowały dla bibliotekarzy dwie aplikacje internetowe: limeSurvey (serwis 
darmowy) i Moje ankiety (serwis częściowo płatny) [83].

ocena efektywności usług świadczonych przez biblioteki to również anali-
za wykorzystania ich zasobów sieciowych. o ile w przypadku zasobów licen-
cjonowanych taką usługę zapewniają niektórzy dostawcy lub wyspecjalizo-
wane firmy (np. Han wspomniany przy okazji omawiania zdalnego dostępu 
do zbiorów), to śledzenie ruchu na bibliotecznej witrynie internetowej czy  
w zasobach tworzonych lokalnie (bazy, bibliografie) wymaga skorzystania ze 
specjalnych narzędzi, np. z darmowego Google Analytics, open Web Analytics 
(oWA) czy Matomo (dawniej Piwik) albo z programów komercyjnych, np. ge-
mius traffic, stat24.

14.6. Systemy informatyczne wspierające szkolenia  
dla użytkowników

Rozwój technologii nie pozostaje bez znaczącego wpływu na kształcenie 
umiejętności informacyjnych, rozwijając z jednej strony, treści programowe 
rozbudowywane o nowe media i nowe zjawiska, a z drugiej strony, stwarza-
jąc nowe możliwości w zakresie technik przekazu treści nauczania. Rola bi-
bliotekarzy i bibliotek wszystkich typów była i jest w tej dziedzinie istotna.  
W kluczowych raportach podkreśla się rosnące znaczenie usług bibliotecz-
nych związanych z edukacją informacyjną i cyfrową [1; 2; 19].

coraz więcej bibliotek realizuje szkolenia w formie e-learningu czy webi-
nariów. Prognozy wskazują na intensywny rozwój szkoleń w trybie online. 
Należą do nich nie tylko interaktywne kursy, ale również filmy instruktażo-
we, tutoriale czy poradniki dostępne poprzez witryny biblioteczne. Zarzą-
dzający bibliotekami powinni zatem uwzględniać w swoich planach zarów-
no wykorzystanie platform zdalnej edukacji i innych narzędzi, jak również 
szkolenie bibliotekarzy w zakresie ich stosowania. Narzędzia do prowadzenia 
webinariów wymieniono w rozdziale dotyczącym zarządzania personelem.  
W e-learningu podstawowym środowiskiem nauczania jest platforma edu-
kacyjna, która umożliwia projektowanie, tworzenie i prowadzenie kursów 
online z poziomu przeglądarki internetowej [60]. Do najważniejszych funk-
cjonalności takich platform należą: projektowanie i zarządzanie kursami 
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oraz pomocami naukowymi (tekst, prezentacje, pdf, wideo, zdjęcia), obsługa 
zapisów na kursy, system sprawdzania wiedzy (egzaminy, quizy, testy), sys-
tem raportowania o wynikach, forum, czat, konferencje online, wystawianie 
certyfikatów oraz możliwość tworzenia różnych grup użytkowników (auto-
rzy, uczniowie, nauczyciele, administratorzy). Najpopularniejszą platformą  
e-learningową wykorzystywaną w bibliotekach jest oprogramowanie typu 
open source Moodle, co w przypadku bibliotek akademickich jest uwarun-
kowane tym, że to narzędzie wdrażają uczelnie, a biblioteki realizują na niej 
tylko własne kursy [28]. takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż nie 
wymaga obsługi informatycznej ze strony biblioteki.

Inną odmianą narzędzi przydatnych w edukacji informacyjnej są poradni-
ki dziedzinowe (ang. subject guides, reference guides) – multimedialne portale 
informacyjne, oparte na bazach danych, z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0, 
umożliwiające dzielenie się wiedzą z użytkownikami. Biblioteki akademic-
kie tworzą przewodniki dziedzinowe, przewodniki do określonych kursów  
w danej uczelni, poradniki korzystania z różnych usług bibliotecznych oraz 
materiały elektroniczne przydatne dla dydaktyki bibliotecznej. Sporo biblio-
tek zagranicznych wykorzystuje do ich tworzenia profesjonalną platformę 
libGuides [16]. Jeśli chodzi o interaktywne tutoriale (samouczki), trudno je 
znaleźć na witrynach polskich bibliotek, natomiast za granicą jest ich wiele. 
Niektóre modelowe rozwiązania są udostępniane zainteresowanym biblio-
tekom, które mogą je wdrożyć w standardowej postaci lub dostosować do 
swoich potrzeb, np. tIlt texas Information literacy tutorial, Virtual training 
Suite, Graduate Information literacy czy Info Research. Rozwijając te formy 
szkoleń, warto myśleć o wersjach dostępnych dla urządzeń przenośnych, gdyż 
takimi głównie posługują się studenci. tworzenie interaktywnych poradników, 
komiksów, gier, filmów wymaga stosowania specjalnych narzędzi. christi-
ne Forbes prezentuje wybór bezpłatnych sieciowych aplikacji – bazujących 
na modelu chmury – przydatnych przy tworzeniu multimedialnych obiektów 
edukacyjnych oraz całych kursów lub modułów szkoleniowych [21]. Warto 
też zasygnalizować nową metodę kształcenia – masowe otwarte kursy on-
line Mooc (Massive open online course), oferowane w sieci całkowicie bez-
płatnie przez wiele czołowych uniwersytetów na świecie. Uczestnicy kursu 
otrzymują sylabusy, warunki zali czenia i materiały dodatkowe oraz są infor-
mowani o długości trwania kursu, terminie jego rozpoczęcia i szacowanym 
czasie, jaki tygo dniowo trzeba poświęcić na naukę. W ramach kursu oferowa-
ne są wykłady wideo, zadania i quizy służące zaliczaniu kolejnych wykładów 
oraz forum dyskusyjne [44].
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14.7. Systemy informatyczne wspierające marketing  
i kontakty z użytkownikami

Podobnie, jak podstawowe usługi biblioteczne realizowane są sieciowo, tak 
i działania marketingowe oraz kontakty z użytkownikami, posługującymi się 
powszechnie Internetem i urządzeniami przenośnymi, powinny być prowa-
dzone w sieci. Do narzędzi przydatnych dla tych celów należą przede wszyst-
kim biblioteczne witryny internetowe, blogi i serwisy społecznościowe.

biblioteczna witryna internetowa pełni trzy zasadnicze funkcje: infor-
muje o swojej działalności, umożliwia dostęp do materiałów bibliotecznych 
oraz promuje usługi biblioteczno-informacyjne w szerokim ujęciu. Paulina 
Milewska podkreśla, że strony WWW – ich wygląd, możliwości i zawartość – 
powinny nadążać za zmianami w innych obszarach i tworzyć integralną, spój-
ną całość z pozostałą ofertą instytucji, która często dynamicznie się rozwija  
i ma dużo do zaoferowania czytelnikom, a nie zawsze jest to odzwierciedlone 
w wyglądzie jej strony internetowej [47]. trudno nie zgodzić się z opinią au-
torki, która uważa, że „czytelnik, wchodząc na stronę internetową biblioteki, 
nie zastanawia się nad tym, dlaczego ona tak wygląda i kto jest temu winien. 
Zamiast tego ocenia instytucję przez pryzmat tego, co ujrzał. Jeżeli zobaczył 
przestarzałą i nieciekawą witrynę, to ocena ta może rzutować na jego ogólną 
opinię o bibliotece” [47]. Nie będziemy się tutaj zajmować zagadnieniami pro-
jektowania wyglądu witryn ani zasadami napełniania ich treściami, a raczej 
specjalistycznym oprogramowaniem, bez którego trudno wyobrazić sobie dzi-
siaj zbudowanie serwisu internetowego. Aplikacje takie – zwane systemami 
zarządzania treścią (ang. Content Management System, cMS) – służą do two-
rzenia i obsługi rozbudowanych witryn WWW, nie wymagając od użytkow-
nika znajomości języków programowania. Jak zauważają Bożena Jaskowska  
i Mariusz Głowacki, istota działania cMS sprowadza się do oddzielenia tre-
ści (zawartości informacyjnej serwisu) od wyglądu tj. sposobu jej prezentacji. 
System składa się z bazy danych, do której wprowadzane są informacje oraz 
szablonu (tzw. skórki), który odpowiada za strukturę prezentowanych treści 
oraz ich szatę graficzną. Po wprowadzeniu danych system cMS generuje dy-
namiczne strony internetowe według wcześniej stworzonego szablonu [27]. 
obok typowych funkcji (takich jak m. in. bezpieczeństwo i niezawodność, 
nowoczesność, samodzielne zarządzanie, łatwa i wygodna obsługa, elastycz-
ność, dobra widoczność dla wyszukiwarek, zgodność ze standardami) cMS 
wykorzystywany w działalności bibliotecznej powinien realizować następu-
jące zadania: obsługę newsów i galerii, obsługę formularzy, sond i ankiet, tagi 
i komentarze, obsługę wersji językowych, RSS, zabezpieczenia antyspamowe, 
elementy społecznościowe i możliwość integracji z tego typu serwisami, fo-
rum, wersja mobilna, moduł szkoleń online, moduł do badań użytkowników, 
lokalny system przeszukiwania zawartości strony, udostępnianie funkcjonal-
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ności dedykowanej dla uwierzytelnionych użytkowników oraz łatwe tworze-
nie kolejnych serwisów, także z wykorzystaniem działających już zasobów 
istniejących witryn [27]. trzeba tu dodać wymaganie zgodności z wytycznymi 
Web content Accessibility Guidelines (WcAG 2.0), które dotyczą udogodnień 
dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Należy ponadto przyjrzeć się ja-
kie system daje możliwości pozycjonowania pod względem SEo (Search Engi-
ne optimization) czyli dostosowania strony w ten sposób, aby ułatwić wyszu-
kiwarkom jej indeksowanie [72].

Spośród dostępnych narzędzi informatycznych do tworzenia stron www, 
powszechnie wykorzystywanymi przez biblioteki są darmowe platformy lub 
szablony typu open source, w wersji podstawowej. Niektórzy decydują się na 
uiszczenie dodatkowej opłaty za uruchomienie bardziej zaawansowanych 
funkcji. Do najpopularniejszych bezpłatnych systemów cMS należą: Word-
Press, Joomla!, Drupal, tyPo3 [3; 27; 29; 63]. ciekawą inicjatywą jest udo-
stępnienie przez Polskie centrum Joomla! pakietu JBiblioteka, sfinansowa-
nego przez Ministerstwo Administracji i cyfryzacji [58]. Niektóre biblioteki 
decydują się na opracowanie własnego cMS, inne wybierają technologię bloga 
do prowadzenia serwisu WWW. Decyzja zależy od możliwości finansowych  
i wsparcia technicznego, choć należy podkreślić, że aktualizacja treści nie wy-
maga zaawansowanych umiejętności technicznych i bibliotekarze bez proble-
mu mogą obsługiwać witrynę w tym zakresie.

Blogi biblioteczne mogą mieć rozmaite przeznaczenie i formy. Na ogół wy-
korzystywane są jako tablica ogłoszeń, forma poszerzenia usług biblioteki lub 
sposób powiadamiania użytkowników o interesujących wydarzeniach czy za-
sobach. Zazwyczaj wszystkie blogi udostępniają archiwum postów, wyszuki-
warkę, RSS, wykazy ciekawych linków według kategorii i odnośniki do innych 
blogów. Większość bibliotek umożliwia użytkownikom zamieszczanie komen-
tarzy, których w praktyce zazwyczaj brak [14]. tworzenie bloga jest bardzo 
proste – wystarczy zarejestrować się bezpłatnie w jedynym z wyspecjalizowa-
nych serwisów, np. blogger, blox czy livejournal [81]. można też skorzy-
stać z wymienionego wcześniej programu wordPress, przeznaczonego 
też do tworzenia stron www.

Biblioteki od wielu lat wykorzystują z powodzeniem inne media społecz-
nościowe w celu rozpowszechniania informacji, promocji zbiorów, usług i pro-
gramów, zwiększania swojej widoczności i polepszania wizerunku, a przede 
wszystkim poszerzania obszaru oddziaływania i pozyskiwania nowych użyt-
kowników. Do najpopularniejszych serwisów, w których obecne są bibliote-
ki należą: Facebook, twitter, Instagram, Google+, Pinterest, youtube, Flickr  
[6; 34; 39; 42; 48; 51; 61; 62]. Bibliotekarze wykorzystują też Wikipedię jako 
narzędzie promocji, nie tylko tworząc hasła własnych placówek, ale dodając 
przypisy do haseł faktów, miejsc i osób, o których informacje znaleźć można np.  
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w bibliotekach cyfrowych. W przypadku wyboru serwisów społecznościo-
wych, w których biblioteka powinna zaistnieć nie ma takiej sytuacji, jak  
w przypadku systemów bibliotecznych czy multiwyszukiwarek – zarządza-
jący biblioteką nie muszą dokonywać wyborów dostawcy platform, a jedynie 
powinni zdecydować, co biblioteka jest w stanie na bieżąco obsługiwać, gdyż 
nieaktywny profil wzbudzi tylko negatywne odczucia. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że systemy biblioteczne nowej generacji dają możliwość uru-
chomienia np. na Facebooku aplikacji obsługującej katalog – w tym przeszu-
kiwania i obsługi indywidualnego konta – w ramach profilu biblioteki czy 
uczelni [36; 38].

Na zakończenie tej części warto omówić elektroniczne usługi informacyj-
ne jako formę zdalnego kontaktu z użytkownikiem (ang. virtual reference se-
rvices, digital reference services) – usługi typu pytanie-odpowiedź. chodzi tu  
o udzielanie informacji drogą elektroniczną za pomocą różnych narzędzi, czę-
sto w czasie rzeczywistym, gdzie użytkownicy używają Internetu do komuni-
kowania się z bibliotekarzami, bez osobistych kontaktów. Usługi te widoczne 
są na witrynach bibliotecznych najczęściej pod nazwą „Zapytaj bibliotekarza” 
czy „Ask a librarian”. Kanały komunikacyjne często w nich używane dzielone 
są na asynchroniczne (poczta elektroniczna, formularze WWW) i synchro-
niczne (czat, wideokonferencje, telefonia internetowa, wspólne nawigowanie 
na tej samej stronie internetowej – co-browsing, komunikatory internetowe). 
Najbardziej zaawansowanymi narzędziami są programy typu Web contact 
center umożliwiające: interaktywny czat, mechanizmy ustalania kolejności 
pytań i przekazywania rozmowy do dostępnego bibliotekarza lub bibliote-
ki współpracującej, wspólne ustalanie strategii wyszukiwania i wypełnianie 
formularzy w bazach danych oraz wyszukiwarkach internetowych, wspólne 
wyszukiwanie informacji i przeglądanie rezultatów, zautomatyzowanie czę-
sto powtarzanych czynności i powszechnych komunikatów poprzez wybiera-
nie skryptów z list rozwijanych, wkomponowane podstawowe bazy wiedzy  
i możliwość tworzenia własnych baz poprzez zachowywanie pytań oraz odpo-
wiedzi na pytania i ponowne z nich korzystanie, pełen zapis sesji przesyłany 
po jej zakończeniu e-mailem do użytkownika i bibliotekarza, tworzenie profili 
i autoryzację użytkowników, rejestrację danych, zapis sesji i generowanie ra-
portów do celów statystycznych oraz badań i analiz wykorzystania systemów, 
moduły oceny, umożliwiające użytkownikom wypełnianie krótkich ankiet na 
temat sesji wyszukiwawczej [15]. Biblioteki na świecie wykorzystują komer-
cyjne aplikacje, np. eGain live, livePerson, zaprojektowane pierwotnie dla 
firm e-biznesowych do kontaktów online z klientami, modyfikując je dla wła-
snych potrzeb. Inne kupują produkty stworzone specjalnie dla bibliotek, np. 
24/7 Reference, QuestionPoints oclc, Mosio, Ask a librarian, omniReference 
albo opracowują własne oprogramowania, bazując na aplikacjach czat. W Pol-
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sce dostępna jest komercyjna aplikacja libsmart Assistant, wdrożona w kilku 
bibliotekach akademickich.

14.8. technologia informacyjna w innych obszarach  
zarządzania

W ostatniej części rozdziału wymienione zostaną narzędzia informa-
tyczne z kategorii „inne” czyli takie, których nie udało się sklasyfikować do 
wcześniej omówionych obszarów zarządzania bądź dotyczą ich wszystkich  
(np. technologie mobilne). Uwzględniono również najnowsze trendy w sto-
sowaniu It w bibliotekach [80]. Podkreślić trzeba jednocześnie, że to tylko 
wybór spośród wielu systemów, platform i programów. Do najważniejszych  
w tej grupie narzędzi należą:

technologie mobilne, wśród których wyróżnia się:• 
strony mobilne (wersje serwisu internetowego dostosowane do wymo-• 
gów technicznych zarówno telefonów komórkowych, smartfonów, jak  
i innych urządzeń mobilnych) dzielące się na strony dedykowane, któ-
re przekierowują użytkownika do specjalnie zaprojektowanych z myślą 
o jego potrzebach stron o innych adresach oraz strony responsywne, 
które automatycznie dopasowują się do urządzeń, na których mają być 
wyświetlane, dostosowują się do rozdzielczości i rozmiarów ekranów  
i udostępniane są na wszystkich platformach pod jednym adresem;
aplikacje mobilne – programy przeznaczone dla urządzeń przenośnych • 
i tworzone pod określone systemy operacyjne, do których dostęp wy-
maga zainstalowania specjalnego oprogramowania pobranego np. ze 
sklepu, dedykowanego ze strony mobilnej lub z innych źródeł. Aplikacje 
biblioteczne oferują dostęp do wielu usług biblioteki, np. wyszukiwania 
i zamawiania książek, przeglądania własnego konta, czytania tekstów 
online czy dotarcia do biblioteki za pomocą GPS [25; 32; 65];
płatności online – moduły dostępne z poziomu konta użytkownika • 
umożliwiające np. elektroniczne uiszczanie należności za przetrzymane 
książki (np. oprogramowanie libsmart Payment na rynku krajowym);
zarządzanie przestrzenią i zasobami – systemy kontroli drzwi monitoru-• 
jące dostęp do biblioteki poprzez autoryzację użytkownika oraz groma-
dzące statystyki wykorzystania obiektu, systemy nadzorujące obłożenia 
miejsc w czytelniach i przydzielające wolne miejsca;
platformy do publikowania czasopism elektronicznych (np. • Open  
Journal Systems oJS – otwarte oprogramowanie do redakcyjnego skła-
du czasopism);
grywalizacja – wykorzystywanie gier do promowania usług bibliotecz-• 
nych i zwiększania stopnia korzystania z zasobów, do wspierania eduka-
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cji informacyjnej, do usprawniania procesów bibliotecznych (np. digita-
lizacji) oraz budowania marki instytucji [26];
systemy do zarządzania projektami, których biblioteki w ostatnich latach • 
wiele realizują, szczególnie finansowanych ze środków europejskich – 
oprogramowania komercyjne (np. P2ware Project Manager bazujący na 
metodyce PRINCE2) albo typu open source (np. Open Project);
systemy do obsługi wydarzeń i konferencji, pozwalające m.in. na • utworze-
nie strony WWW wydarzenia, rejestrację uczestników, przyjmowanie 
abstraktów (np. darmowy open conference Systems, ocS);
technologia rozszerzonej rzeczywistości (ang. • augmented reality), np. 
oglądanie pomieszczeń czy zbiorów bibliotecznych wzbogaconych o do-
datkową warstwę informacyjną, prezentowane użytkownikom w formie 
nagrań i wideo;
tzw. ubieralna technologia informatyczna (ang. • wearable computing) 
– stale włączone urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu 
noszone na ciele, w celu wykonywania w tle różnego rodzaju obliczeń 
i analiz. W bibliotekach aplikacje oparte na tej technologii mogą moni-
torować ruchy użytkownika i oferować kontekstową informację służącą 
podniesieniu jakości usług;
technologia druku przestrzennego 3D, szczególnie przydatna w posze-• 
rzaniu oferty usług bibliotek publicznych [33];
tzw. Internet rzeczy (ang. • Internet of Things, IoT) – technologia zakła-
dająca połączenie poprzez sieć przedmiotów codziennego użytku (kom-
puterów, urządzeń gospodarstwa domowego itp.) w celu wzajemnego 
komunikowania się ze sobą i podejmowania samodzielnych akcji. W bi-
bliotekach może służyć np. monitorowaniu poziomu wilgotności w ma-
gazynach zbiorów specjalnych.

„Dyrektorzy bibliotek żyją pod presją” – tak Marek Nahotko ocenił w 2006 r. 
sytuację ciągłych zmian, wymuszanych zarówno przez technologie, jak i przez 
użytkowników [50]. Dzisiejsze realia nie zmniejszają tej presji, a wręcz od-
wrotnie – dyrektorzy mają do czynienia z dziesiątkami systemów informa-
tycznych, których wprawdzie nie muszą szczegółowo znać, ale muszą mieć 
rozeznanie, aby np. dokonać trafnych wyborów przy wdrażaniu nowych na-
rzędzi, planować rozwój zgodnie z panującymi trendami, prowadzić swobod-
ne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na bibliotekarzy, którzy mają się 
zająć zagadnieniami cyfrowymi, podejmować aktywne dyskusje w środowi-
sku, być partnerem we współpracy przy projektach bibliotecznych i uczel-
nianych. Wiele z omówionych programów i aplikacji jest już oferowanych  
w systemach bibliotecznych następnej generacji, tzw. platformach usług bi-
bliotecznych. Jednak dopóki nie zostaną powszechnie wdrożone, katalog wie-
dzy o przydatnych narzędziach jest obszerny.
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Bardzo istotne wydaje się rozeznanie w nowych, pojawiających się na 
świecie rozwiązaniach i prognozowanych kierunkach zmian. Znamienne, że 
w jednym ze źródeł określających kluczowe technologie związane z pracą bi-
bliotekarzy w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, w grupie dotyczącej 
zarządzania występuje umiejętność demonstrowania wizji zastosowań poja-
wiających się technologii [49]. Natomiast wśród kluczowych dla bibliotekarzy 
technologii wymienia zarządzanie zasobami cyfrowymi oraz bibliotekarstwo 
danych (ang. data librarianship) [18].
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