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WSPÓŁCZESNEGO BIBLIOTEKARSTWA?

Bożena Jaskowska jest absolwentką Instytutu Informacji Nauko
wej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje 
w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Rze
szowskiego oraz przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej 
napisanej pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Wandy Pindlowej. Jej 
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz kapitałem intelektualnym 
w służbach informacyjnych i bibliotekach akademickich, a także 
wokół najnowszych trendów w rozwoju komunikacji naukowej 
i bibliotekarstwa cyfrowego. Ważniejsze publikacje: Kultura or
ganizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademic
kiej Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 2, s. 176-185; Dziele
nie się władzą i partnerstwo -  czy to możliwe w bibliotece akade
mickiej? W : Biblioteki X X I w. Czy przetrwamy? Materiały 
konferencyjne. Łódź 2006, s. 143-156; Ukryty Internet-jakie 
korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi 2007, nr 1, s. 79-87.

Adam Dudczak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej -  kie
runek: Informatyka, specjalność: Technologie wytwarzania, 
oprogramowanie. Od lipca 2005 r. pracuje jako programista 
w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy 
tworzeniu oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych 
dLibra.

SŁOWA KLUCZOW E: Web 2.0. Internet drugiej generacji. Konwergencja. Kultura 
uczestnictwa. Komunikacja. Library 2.0. Biblioteki. Biblioteki drugiej generacji. Użyt
kownicy.

ABSTRAKT: W  artykule zaprezentowano koncepcję rozwoju usług informacyjno-biblio- 
tecznych w oparciu o paradygmat Web 2.0. Scharakteryzowano najważniejsze cechy bi
blioteki drugiej generacji (Library 2.0), przedstawiono idee dotyczące przyszłości tego zja
wiska. Koncepcja Library 2.0 opiera się na kilku podstawowych zasadach, w tym przede 
wszystkim na wykorzystaniu narzędzi Web 2.0 i innych nowoczesnych technologii infor- 
macyjno-komunikacyjnych, szerokim włączeniu użytkowników w kształtowanie usług oraz
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filozofii stałej i permanentnej zmiany. W  artykule podjęto próbę nakreślenia rozwoju kon
cepcji Library 2.0 w polskim bibliotekarstwie. Scharakteryzowano projekt rozproszonej 
platformy bibliotek cyfrowych, działających w oparciu o oprogramowanie dLibra, opisano 
zaimplementowane w nim narzędzia Web 2.0, zaproponowano działania, których podjęcie 
pozwoli polskim bibliotekom na realizację koncepcji Library 2.0.

WPROWADZENIE

Współczesną rzeczywistość komunikacyjną kształtują nowe technologie. 
Ich ingerencja w sferę społeczną, kulturalną, naukową, także gospodarczą 
i polityczną, jest coraz bardziej widoczna. Działania człowieka na tak wielu 
płaszczyznach stymulowane są przez trzy przenikające się wzajemnie zjawi
ska: konwergencję, kulturę uczestnictwa oraz zbiorową inteligencję (Jenkins, 
2006, s. 9).

Konwergencja to przepływ treści i informacji pomiędzy różnymi platfor
mami medialnymi. Docierają one do odbiorcy, gdy tylko ten wyrazi taką go
towość. Konwergencja to również proces zachodzący w umysłach członków 
społeczeństwa informacyjnego. Swoją wiedzę, mającą nadać sens ich życiu, 
budują oni z fragmentów informacji płynących z niezliczonej liczby źródeł.

Kultura uczestnictwa, charakteryzująca współczesny układ sił społecz
nych i kulturowych, oznacza aktywny udział członków określonej grupy spo
łecznej w procesie komunikacji masowej. Dziś nie obowiązuje już klasyczny 
podział na nadawcę oraz odbiorcę informacji. Prawie każdy może być zarów
no autorem, jak i adresatem komunikatów. Choć dostęp do nowych technolo
gii jest jeszcze niekiedy utrudniony, to jednak ich rozwój niesie ze sobąe-wy- 
kluczenie, przyczyniając się tym samym do podziałów w społeczeństwie: 
rodzą się nowe, sieciowe grupy społeczne, np. konsumtariat i netokracja 
(Bard i Soderqvist, 2006).

Zbiorowa inteligencja dotyczy kolektywnego wykorzystywania informacji 
i wiedzy, jakimi dysponują poszczególne jednostki. Dzięki synergii umiejętno
ści intelektualne i wiedza członków danej społeczności są czymś więcej niźli 
tylko ich sumą. To przede wszystkim dzięki zdobyczom technologii, zespołowe 
szukanie rozwiązań i tworzenie nowych znaczeń staje się powszechne i dostęp
ne w zasadzie dla wszystkich.

Zauważyć można, iż triangulacja opisanych trzech koncepcji dokonuje się 
w zjawisku zwanym Web 2.0. Web 2.0 łączy w sobie konwergencję komuni
kacji (w zakresie technologicznym, kulturowym i społecznym), kulturę uczest
nictwa (dającą wolność wyrażania swych opinii i kształtowania rzeczywisto
ści, głównie rzeczywistości medialnej i wirtualnej) oraz zbiorową inteligencję 
i mądrość (sieciowe społeczności wymieniają swe myśli, opinie, dzielą się 
doświadczeniem, szukają nowej filozofii życia).

WEB 2.0

Filozofia Web 2.0 (termin wprowadzony przez Tima O’Reillya i Johna 
Battelle’a) zrodziła się na początku obecnego stulecia, zyskała popularność 
po serii konferencji na temat nowych technik internetowych organizowanych 
przez firmę O’Reilly w 2004 i 2005 r. (O’Reilly 2005). W miarę rozwoju tech
nologii internetowych zjawisko Internetu drugiej generacji doczekało się wielu 
definicji i interpretacji. Dziś najczęściej rozumie się je jako zbiór założeń doty
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czących tworzenia aplikacji zarówno tych bardziej tradycyjnych, które mogą 
działać bez dostępu do Internetu, jak i stron WWW. Opiera się ono na inter
akcji i uczestnictwie użytkowników.

W 2001 r. Web 2.0 zaczął zastępować tradycyjne dot-comy firm oferują
cych różnego rodzaju usługi w sieci. Zamknięte i statyczne składowiska infor
macji ustępowały miejsca nowym, interaktywnym, demokratycznym 
i otwartym platformom cyfrowym, współtworzonym przez skupione wokół 
nich społeczności internetowe (tzw. społeczności fanowskie).

W Wikipedii, sztandarowym produkcie Web 2.0, zwrócono uwagę, iż sieć 
drugiej generacji charakteryzuje:

-  sposób jej tworzenia (wykorzystanie dobrze zdefiniowanych, często bez
płatnych i sprawdzonych standardów),

-  szybkość działania i sprzężenia zwrotne,
-  architektura partycypacji (wzbudzanie i zwiększanie zaangażowania 

użytkowników),
-  treść tworzona przez całą społeczność,
-  decentralizacja władzy,
-  otwartość (każdy ma dostęp do treści i może ją dowolnie przetwarzać),
-łatwość użytkowania (Web 2.0, 2007).
W tabeli 1 zestawiono zaproponowane przez Tima O’Reillyego podstawo

we cechy różniące sieć pierwszej generacji od drugiej (O’Reilly, 2005).
Tabela 1

Różnice między Internetem pierwszej i drugiej generacji

Web 1.0 Web 2.0
D oubleclick Google AdSense (reklama 

kontekstowa)
m p3.com Napster
evite upgoing.com 

(idziemy.net, wkrotce.pl)
page views (łączna liczba 
odsłon wszystkich stron 
serwisu)

cost per click (koszt 
nakłonienia internauty do 
kliknięcia w baner 
reklamowy)

screen scraping (technika, 
za pom ocą której program 
komputerowy wydobywa 
dane z wyjścia innego 
programu)

web service (usługa 
sieciowa)

Britannica Online Wikipedia
prywatne strony WWW błogi
katalogi stron (taksonomia) tagowanie (folksonomia)
uwaga przykładana do 
nazwy domeny

uwaga przykładana do 
optymalizacji wyszukiwarek

publikowanie,
udostępnianie

partycypacja i uczestnictwo

systemy zarządzania 
zawartością strony

wiki (oprogramowania 
umożliwiające wspólną 
pracę wielu użytkowników 
przy tworzeniu zawartości 
strony)

treść „przywiązana” do 
strony (utrudnione użycie 
zasobów przez inne usługi)

syndication  (abonowanie 
pewnych treści np. w 
formacie RSS)

Źródło: O’Reilly, 2005; przekład własny.
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Zwięźle i trafnie różnice pomiędzy Web 1.0 a Web 2.0 ujął Paul Miller, 
cytując jednego ze swoich współpracowników lana Davisa: „Web 1.0 groma
dzi ludzi, aby dać im informacje, Web 2.0 gromadzi informacje, by dać je lu
dziom” (Miller, 2007).

Odwołując się do informacji zawartych w blogu Diona Hinchcliffe’a po
święconym fenomenowi Web 2.0, można ustalić cechy produktów powstają
cych według filozofii Internetu drugiej generacji. Należą do nich:

-  zachęcanie użytkowników do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu ser
wisu i wspólnego dzielenia się informacją i wiedzą (none o f us is as smart as all 
of us);

-  dążenie do tego, aby użytkownik mógł wszystko edytować;
-  treść strony powinna być udostępniana w formie przyjaznej dla maszyn 

i łatwej w korzystaniu przez użytkowników (np. RSS, RDF, OAI-PMH, 
OpenURL); w jej tworzeniu trzeba wykorzystywać istniejące komponenty 
w jak najszerszym zakresie;

-  szybkie ładowanie się strony;
-  reputacja: użytkownicy powinni mieć możliwość budowania swojej re

putacji oraz oceniania innych (ludzie zachowują się o wiele rozsądniej, gdy nie 
występują w sieci anonimowo);

-  tworzenie ułatwień dla użytkowników (możliwość zamieszczania zarów
no treści długich, jak i proponowanie prostszych metod uczestnictwa, np. 
w postaci tagowania, oceniania i komentowania);

-  możliwość dostosowywania oferowanych treści do indywidualnych po
trzeb użytkowników (Hinchcliffe, 2006).

Angielskojęzyczny Internet jest pełen serwisów odnoszących się do filozofii 
Web 2.0. Symbolami Web 2.0 można nazwać takie serwisy, jak: Del.icio.us 
(http://del.icio.us/; serwis oferuje m.in. gromadzenie na zdalnym serwerze 
zakładek stron internetowych, możliwość przydzielania każdej stronie dowol
nej liczby etykiet oraz udostępnianie innym ulubionych przez siebie stron), 
Digg.com (http://www.digg.com/; daje możliwość oceniania stron), Youtu
be.com (http://www.youtube.com/; można umieszczać w nim własne mate
riały audiowizualne), Wikipedia (http://www.wikipedia.org; zawiera ponad 
7 min haseł w 200 wersjach językowych).

Również i w polskiej wirtualnej przestrzeni można odnaleźć kilka cieka
wych inicjatyw Web 2.0, np.: LinkBox.pl, pytamy.pl, spych.pl, abytaniej.pl. 
Aktualna oferta polskiego Web 2.0 jest dostępna m.in. w blogu AntyWeb 
(http://www.antyweb.pl).

Środowisko bibliotekarskie nie może lekceważyć zjawiska Web 2.0, będą
cego już nie tylko przejawem pasji czy hobby rozwijanego przez grupę miłośni
ków nowoczesnych technologii. Internet drugiej generacji, obok wielkiej popu
larności w sferach komunikacji fanowskiej, zmienia oblicze gospodarki, poli
tyki oraz -  co nas, bibliotekarzy i pracowników informacji, interesuje 
najbardziej -  także nauki i kultury. Prestiżowy tygodnik „Time” (2006 Vol. 
176, No. 51, Dec. 25) na człowieka 2006 r. wybrał... internautę. Na okładce 
czasopisma umieszczono ilustrację przedstawiającą człowieka przeglądające
go się w lustrze i czytającego słowa: „Yes, you. You control the information 
age. Welcome to your word”.

http://del.icio.us/
http://www.digg.com/
http://www.youtube.com/
http://www.wikipedia.org
http://www.antyweb.pl
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LIBRARY 2.0 -  TEORIA I WIZJA

Nie ma zgodności w środowisku bibliotekarzy i pracowników informacji co 
do definicji terminu Library 2.0. Przez jednych rozumiany jest on jako model 
lub paradygmat; autorzy niniejszego artykułu bardziej przychylają się do 
opinii tych, którzy traktują go kompleksowo i wieloaspektowo -  jako filozofię. 
Nie wdając się w głębsze rozważania terminologiczne, podkreślić należy, iż 
najważniejsze przesłanki koncepcji Library 2.0 nie są pomysłami nowymi 
w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Przeciwnie — takie postulaty, 
jak eksponowanie roli użytkownika i ukierunkowanie działań na zaspokajanie 
jego potrzeb czytelniczych i informacyjnych formułowane są od dawna. Jed
nak dopiero dziś, dzięki zaawansowanej technologii informatycznej mogą one 
być tak twórczo realizowane.

Walt Crawford, który dokonał analizy i charakterystyki porównawczej 
najczęściej występujących opinii i teorii na temat Library 2.0, w jej wyniku 
wyróżnił aż 62 punkty widzenia i 7 definicji tego terminu (Crawford, 2006). 
Trudno zatem przyjąć, że Library 2.0 oznacza jakiś spójny program działa
nia, należy więc raczej mówić o filozofii Library 2.0, tj. o zespole założeń, opinii 
i hipotez dotyczących przyszłości biblioteki w przestrzeni wirtualnej, działają
cej m.in. w oparciu o wzorce i standardy wypracowane w ramach Web 2.0 
oraz partycypację użytkowników. Library 2.0 to filozofia, której wnikliwa 
analiza być może pozwoli bibliotekarzom realizować swą misję w świecie 
dynamicznych transformacji i zmieniających się potrzeb użytkowników. To 
filozofia ciągłych i zaplanowanych zmian, elastycznych struktur organizacyj
nych, wykorzystywania narzędzi Web 2.0 oraz partycypacji i współuczestnic
twa użytkowników w działalności informacyjno-bibliotecznej (Casey, Savasti- 
nuk, 2006). Rdzeń idei Library 2.0 stanowi przekonanie, że efektywnie wyko
rzystując technologie komputerowe użytkownikom należy zapewnić stały 
dostęp do informacji, likwidując bariery geograficzne (przestrzenne), czasowe 
i formalne (prawo, polityka itp.) (Stephens, 2006). Michael Casey twierdzi: 
„Library 2.0 -  rzecz jest wciąż o użytkownikach: jak zatrzymać tych, których 
mamy, i jak równocześnie aktywnie poszukiwać tych, którzy aktualnie nie 
korzystają z naszego serwisu” (Casey, 2006). Library 2.0 to zorientowana na 
użytkownika idea oparta na wiedzy, doświadczeniu, współpracy, tworzeniu 
nowych treści oraz budowaniu zaangażowania i motywacji w podejmowanych 
działaniach (Casey, 2007).

Kształt Library 2.0 tworzą cztery podstawowe elementy:
-  stała i zaplanowana zmiana,
— partycypacja użytkowników i współpraca z nimi,
-  koncepcja Long Tail (tzw. długiego ogona),
— wdrażanie nowych technologii (Casey, 2006).
W Internecie cały czas toczy się dyskusja (nie tylko bibliotekarze biorą 

w niej udział) dotycząca Library 2.0: jej przyszłości i sposobów implementacji 
założeń do codziennej działalności informacyjno-bibliotecznej1. Podkreśla się 
znaczenie koncepcji Long Tail, tj. pewnej statystycznej prawidłowości polega
jącej na tym, że w danej kategorii rynku sumaryczna wartość rynków niszo-

1 Glos w dyskusjach zabierają m. in. M. Stephens, M. Casey, P. Miller, M. Gorlick, J. Levine, L. B. 
Cohen i in. Zob. m.in.: błogi tych autorów: Michael Stephens http://tametheweb.com/, Michael Casey 
http://www.librarycrunch.com, John Blyberg http://www.blyberg.net/, Thomas Brevik http://liblpo- 
int5.wordpress.com/, Meredith Farkas http://meredith.wolfwater.com/wordpress/index.php, Laura B. 
Cohen http://libblogs.albany.edu/library20 oraz dyskusje toczone na http://www.techsource.ala.org'blog.

http://tametheweb.com/
http://www.librarycrunch.com
http://www.blyberg.net/
http://liblpo-
http://meredith.wolfwater.com/wordpress/index.php
http://libblogs.albany.edu/library20
http://www.techsource.ala.org'blog
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Rysunek 1. Model Library 2.0

R y s u n e k  1. M o d e l L ib ra ry  2 .0

Pracownicy L2.0 tworzą 
społecznoCc rozumiejącą 
technologie

Integracja ze Crodow,skami 
na u cza n r na odległość

L2.0 je s t wszędzie

L2.0 je s t dla ludzi

L2 .0  zap rasza  użytkow ników  do  
w spółuczestn ic tw a i w spółp racy

Integrac a zmian na wszystkich 
poziomach procedur bibliotecznych

..UżyW wm k jesi najwazniejszjT 
- Technologia 

. Long Tail"
Możliwość łatwego  użycia freści w mnym kontekście 
Elastyczne i modułowe  oprogramowanie 

- Ciągłe dążenie do  poprawy jakosc.' usług 
W ykorzystanie  r.arzędzi Web 2.0  
O twarte  standardy

OPAC
- wyszukiwanie rozproszone

- RSS wykorzystywany w katalogowaniu 
i w wynikach wyszukiwania

-  tagowanie rekordów 
i ecenrje uzytkov'nikow

Tradycyjna biblioteka dużo 
ma miejsca dla współpracy 
i rozmowy; oferowanie 
mobilnych usług- 
IM (instant messaging)

L2.0 wykorzystuje 
elastyczne systemy

L2.0, która: 
spełnia potrzeby 
doradza 
uczy 

- gromadzi 
łączy
organizuje

L2 0 bez barier

Odbiorca treści 
przekształca się 
w ich nadawcę

Źródło: B. Biancu, 2006.

Technologiczne zaplecze 
do obsługi użytkownika 
kiedykolwiek i gdziekolwiek 
on potrzebuje usług 
informacyjno-bibhotecznych

wych jest większa od dominującego rynku masowego. W sferze działań biblio
tekarskich należy dążyć do zaspokojenia nie tylko najpopularniejszych po
trzeb informacyjnych naszych czytelników, ale również (a może i przede 
wszystkim) próbować zaoferować swe usługi tym, którzy nigdy z bibliotek jiie 
korzystali i nawet nie przyszłoby im do głowy, aby potrzebnych źródeł poszu
kiwać właśnie w tych placówkach i ich zasobach (Mossman, 2006). Stephen 
Abram zwraca uwagę na integrację oraz zdolność do współpracy, a także na 
zadania i podstawowe umiejętności bibliotekarza drugiej generacji, wśród 
których można wymienić m. in.:

-  znajomość podstawowych narzędzi Web 2.0,
-  łączenie zasobów cyfrowych i tradycyjnych,
-  integrowanie ludzi, technologii i informacji w odpowiednim kontekście,
-  szukanie sposobów efektywnego wykorzystania techniki tagowania, folk- 

sonomii, komentarzy użytkowników i rankingów,
-  wzbogacanie zawartości tekstowej dokumentów elementami obrazów, 

animacji, dźwięków itp.,
-  zrozumienie koncepcji Long Tail,
-  partycypację, tj. wykorzystywanie często unikalnej i eksperckiej wiedzy 

użytkowników,
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—wykorzystywanie najnowszych sposobów komunikacji (np. Skype, SMS, 
e-mail, virtual reference service — z możliwością wyboru najdogodniejszego 
kanału) do integrowania, opiniowania, szkolenia zarówno bibliotekarzy, jak 
i użytkowników,

— zachęcanie użytkowników do tworzenia własnych metadanych i komen- 
tarzy,

— uświadomienie sobie roli i wartości, jaką niesie ze sobą wiedza społecz
ności wirtualnych (blogosfera, wikisfera).

Bibliotekarz 2.0 musi posiąść umiejętność wszechstronnego i dogłębnego 
rozumienia użytkownika, jego celów i aspiracji, pracy, potrzeb społecznych 
i informacyjnych: za pomocą zaawansowanych technologii powinien być tam 
i wtedy, gdzie jest użytkownik i potrzebuje jego usług (Abram, 2006).

Sumarycznego zestawienia cech najczęściej utożsamianych z Library 2.0 
dokonała Bonaria Biancu (rys. 1). W zestawieniu tym zauważyć można m.in. 
współudział Library 2.0 w nauczaniu na odległość, konieczność zmiany formy 
katalogu OPAC, transformację organizacji struktur i procedur w tradycyjnej 
bibliotece, wspominaną już wielokrotnie implementację narzędzi Web 2.0 
oraz partycypację użytkowników placówki.

LIBRARY 2.0 PO POLSKU

Jak skutecznie zaimplementować koncepcję Library 2.0 do polskiego bi
bliotekarstwa? Od czego zacząć lub które działania kontynuować? Jak umie
jętnie połączyć teorię z praktyką?

Tworzenie biblioteki nowej generacji trzeba zacząć przede wszystkim od 
uświadomienia sobie i współpracownikom potrzeby, a raczej konieczności 
zmian, należy także kontynuować zapoczątkowane inicjatywy podjęte w celu 
podwyższania jakości usług. Rozwijanie umiejętności działania pracowników 
biblioteki w obliczu zmian, tworzenie organizacyjnej kultury znacznej tole
rancji niepewności oraz zmniejszonego dystansu władzy, a także preferowanie 
pracy zespołowej wydaje się być kluczem do efektywnego przekształcania 
bibliotek w zorientowane na użytkownika i zaawansowane technologicznie 
instytucje demokratyzacji i „uwalniania” informacji oraz wiedzy. Stała i za
planowana zmiana, użytkownik w centrum uwagi oraz biegłość w posługiwa
niu się technologiami powinny zostać na stałe wpisane do codziennej filozofii 
prowadzenia usług informacyjno-bibliotecznych.

Implementacja założeń Library 2.0 przez polskie biblioteki przebiega rów
nolegle na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony twórcy serwisów informacyj
nych bibliotek podejmują indywidualne próby wdrażania narzędzi Web 2.0: 
coraz częściej pojawia się protokół RSS2, działają (wprawdzie nieliczne i nie 
zawsze powszechnie wykorzystywane) fora dyskusyjne3, wirtualna informa-

2 Np. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej (http://www.ml.put.poznan.pl/pl/), Biblioteka 
Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (http://www.bg.ajd.czest.pl/), Biblioteka Uniwersy
tetu Rzeszowskiego (http://bur.univ.rzeszow.pl), Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Aka
demii Rolniczej w Poznaniu (http://bg.au.poznan.pl/), Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej 
w Dąbrowie Górniczej (http://www.mbp.dt.pl/rss.php), Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi im. Floria
na Ceynowy (http://www.mbprumia.org/index.php), Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu (http://www.bg.ae.wroc.pl/) i in.

3 Np. Forum czytelników i bibliotekarzy Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (http://forum- 
bur.univ.rzeszow.pl), Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie (http://www.bibliote
ka. tarman.pl/forum/), Biblioteka Publiczna Warszawa-Wesoła (http://www.wesola.e-bp.pl/wesola/fo- 
rum.php), Miejska biblioteka Publiczna w Jaworznie (http://www.biblioteka.jaw.pl/forum/index.php), 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego (http://bg.univ.szczecin.pl/).

http://www.ml.put.poznan.pl/pl/
http://www.bg.ajd.czest.pl/
http://bur.univ.rzeszow.pl
http://bg.au.poznan.pl/
http://www.mbp.dt.pl/rss.php
http://www.mbprumia.org/index.php
http://www.bg.ae.wroc.pl/
http://forum-
http://www.bibliote%c2%ac%e2%80%a8ka
http://www.bibliote%c2%ac%e2%80%a8ka
http://www.wesola.e-bp.pl/wesola/fo-
http://www.biblioteka.jaw.pl/forum/index.php
http://bg.univ.szczecin.pl/
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cja w czasie rzeczywistym4 oraz stosowana jest powszechnie e-mailowa ko
munikacja z czytelnikami za pomocą specjalnego formularza „zapytaj biblio
tekarza” lub newslettera.

Drugim torem idą procesy dygitalizacyjne, tworzenie zasobów cyfrowych 
oraz rozbudowa rozproszonej platformy bibliotek cyfrowych. Najszerzej stoso
wanym obecnie w Polsce oprogramowaniem do budowy bibliotek cyfrowych 
jest dLibra. System ten powstał w wyniku prac badawczych, prowadzonych 
od 1996 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). 
W obecnie istniejącej wersji dLibra realizuje już częściowo postulaty Web 2.0. 
W oparciu o dobrze określony standard OAI-PMH udało się stworzyć rozpro
szoną sieć bibliotek cyfrowych. Biblioteki wymieniają między sobą dane do
tyczące gromadzonych zasobów, co zwiększa ich „widzialność” w sieci i uła
twia dostęp użytkownikom. Interesujące użytkownika informacje mogą być 
zaagregowane do jednej bądź wielu dynamicznych kolekcji. Tak stworzoną 
kolekcję użytkownik może udostępnić innym zainteresowanym osobom po
przez publikację odnośnika, np. na swojej stronie domowej. W kontekście 
Web 2.0 ważna jest tożsamość użytkowników. System dLibra jest w stanie 
wyświetlić spersonalizowaną treść dopiero, gdy rozpozna użytkownika. Du
żym ułatwieniem dla użytkowników jest integracja bibliotek cyfrowych z por
talami instytucjonalnymi na poziomie systemu autentykacji użytkowników -  
dLibra, wspierając mechanizm Single Sign On, pozwala na takie połączenie.

Na trzecich warsztatach „Biblioteki Cyfrowe” zorganizowanych przez 
PCSS w grudniu 2006 r. twórcy dLibry zaprezentowali kilka pomysłów na 
praktyczną aplikację narzędzi Web 2.0 i Library 2.0 w bibliotekach cyfro
wych. Oto najważniejsze z nich:

1. Stworzenie osobnego opisu, którego autorami byliby użytkownicy. 
Funkcjonowałby on obok tradycyjnych opisów bibliograficznych w bibliotece. 
Taki zabieg umożliwiłby wyszukiwanie w obu rodzajach opisów przy jedno
czesnym zachowaniu zalet standardowego opisu bibliograficznego oraz opisu 
odzwierciedlającego różne sposoby myślenia użytkowników o danym zasobie.

2. Stworzenie otwartych kolekcji, których zasoby tworzyliby sami użyt
kownicy. Tak dodane zasoby mogłyby, po zatwierdzeniu przez bibliotekarzy, 
wzbogacać zbiory biblioteki. Użytkownik mógłby również zapoznać się z fa
chową opinią bibliotekarza (oraz innych użytkowników) na temat zamiesz
czonego przez siebie zasobu.

3. Stworzenie forów dyskusyjnych wokół poszczególnych kolekcji oraz 
udostępnienie takiej funkcjonalności dla całej biblioteki.

4. Rozbudowanie profilu użytkownika (profil stworzony w jednej bibliote
ce byłby dostępny również w innych, logowanie odbywałoby się tylko raz), 
a także udostępnienie następujących rozszerzeń:

a) „Moja cyfrowa półka”, która pozwalałaby na zapamiętywanie ulubio
nych/wartościowych publikacji; taką cyfrową półką można by się dzielić 
z innymi użytkownikami;

b) „Moje dynamiczne kolekcje” , tj. lista dynamicznych kolekcji danego 
użytkownika.

5. Zwiększanie widoczności zasobów cyfrowych poprzez umieszczanie na 
stronach biblioteki odnośników pozwalających na korzystanie z innych narzę
dzi Web 2.0, np. digg.com („diggit”) czy del.icio.us („dodaj zakładkę”).

4 Np. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego (http://bur.univ.rzeszow.pl) stosuje w tym celu program 
Gadu-gadu.

http://bur.univ.rzeszow.pl
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6. Integracja z aplikacjami zarządzającymi subskrypcją wątków RSS na 
poziomie zasobów biblioteki cyfrowej.

Omówione postulaty mają charakter propozycji, a ich przyszła implemen
tacja wymaga szerszej dyskusji. Warto jednak podkreślić, że tego typu zmia
ny mogą doprowadzić do zwiększenia dostępności zasobów cyfrowych ofero
wanych przez biblioteki cyfrowe, pozwolą też poprawić interakcję między 
użytkownikami a bibliotekarzami. Dyskusja na temat „Otwartych bibliotek 
cyfrowych”, rozpoczęta na stronach forum dyskusyjnego dLibry5 oraz konty
nuowana na utworzonym w lutym 2007 r. specjalistycznym forum Biblioteka 
2.0 (http://forum.biblioteka20.pl), pozwala mieć nadzieję, iż realizacja wspo
mnianych postulatów jest realna i pożądana. Lektura Blogu Społeczności 
Czytelników i Bibliotekarzy Cyfrowych Biblioteka 2.0 (http://blog.bibliote- 
ka20.pl) udowadnia ponadto, iż w polskim środowisku zawodowym koncep
cja Library 2.0 jest coraz lepiej znana, a dzięki zaangażowaniu autorów i po
mysłodawców dwuzerowego serwisu bibliotekarskiego http://biblioteka20.pl 
(m. in. Remigiuszowi Lisowi, Agnieszce Koszowskiej, Agacie Dudzie, Toma
szowi Kalocie i in.) zainteresowanie biblioteką drugiej generacji stale wzrasta.

Owocem dyskusji między polskimi propagatorami idei Library 2.0 było 
uruchomienie pod koniec czerwca bieżącego roku portalu Federacji Bibliotek 
Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl). Głównym zadaniem FBC jest udostęp
nienie użytkownikom nowych, zaawansowanych usług wykorzystujących 
zbiory polskich bibliotek cyfrowych. FBC oferuje zarówno możliwość wyszu
kiwania w tradycyjnych obiektach cyfrowych, jak i w publikacjach, których 
dygitalizacja jest planowana w najbliższej przyszłości. Formuła FBC jest 
otwarta, każde repozytorium O Al może bezpłatnie udostępnić swoje zbiory za 
pośrednictwem portalu dzięki czemu widzialność zgromadzonych obiektów 
wzrasta.

Podsumowując niniejsze rozważania, wskazać można kilka priorytetów, 
których efektywne zastosowanie zbliżyć może nasze placówki do idei bibliotek 
drugiej generacji. Wszelkim podejmowanym działaniom powinien przede 
wszystkim przyświecać jeden cel: stworzenie wokół bibliotecznego portalu 
pewnej społeczności, która, dzieląc się swoją wiedzą z innymi użytkownikami 
oraz korzystając z potencjału wiedzy bibliotekarzy i pracowników informacji, 
będzie tworzyć nowe jej zasoby. Należy dążyć do optymalnej integracji serwi
sów informacyjnych bibliotek tradycyjnych oraz prężnie rozwijających się 
rozproszonych platform bibliotek cyfrowych (połączone biblioteki cyfrowe 
pozwolą na bardziej kompleksową realizację idei Library 2.0).

Autorzy niniejszego tekstu sugerują, aby podjąć działania w kilku podsta
wowych zakresach:

1. „Otwierania” bibliotek i promowania idei partycypacji użytkowników 
przez:

a) dostarczanie użytkownikom narzędzi do komunikacji zapewniających 
kontakt z bibliotekarzem w czasie rzeczywistym, np. za pomocą bezpłatnych 
i powszechnie dostępnych komunikatorów internetowych (Skype, GG lub 
profesjonalnych narzędzi typu Web Contact Center) oraz umiejętnie promo
wanie tej usługi przez wyznaczeną w bibliotece osobę (zespół osób) odpowie
dzialną za zdalny kontakt z użytkownikami (por. Derfert-Wolf, 2006),

b) uruchamianie forów dyskusyjnych, na których użytkownicy mogliby 
wymieniać się opiniami i komentarzami na temat książek (pisać recenzje,

5 Forum dyskusyjne..., b.d. Dyskutanci m.in.: Marcin Werla, Remigiusz Lis, Tomasz Kalota.

http://forum.biblioteka20.pl
http://blog.bibliote-
http://biblioteka20.pl
http://fbc.pionier.net.pl


LIBRARY 2.0 -  REWOLUCJA I PRZEŁOM 363

tworzyć rankingi oceniać) i faktyczne uwzględnianie tych opinii w procesie 
podejmowania decyzji bibliotecznych,

c) umożliwianie wymiany opinii z członkami społeczności innych bibliotek 
(sieci, regionu).

2. Personalizacji wirtualnej biblioteki oraz zapewnienia możliwości dosto
sowywania wyglądu i treści strony do własnych potrzeb i przyzwyczajeń 
przez:

a) tworzenie tematycznych serwisów bibliotecznych umożliwiających 
wymianę informacji pomiędzy użytkownikami oraz bibliotekarzami,

b) personalizację strony (dodawanie do „Ulubionych”, tworzenie indywi
dualnych bądź usuwanie niewykorzystywanych zakładek),

c) wprowadzenie procedury jednorazowego logowania i innych ułatwień 
korzystania ze strony.

3. Współtworzenia platformy oraz rozbudowania usług informacyjno-bi- 
bliotecznych i bibliograficznych razem z użytkownikami przez:

a) stworzenie możliwości tagowania (etykietowania), oceniania i tworze
nia rankingów dokumentów (zarówno posiadanych, jak i wytypowanych do 
selekcji) przez użytkowników,

b) umożliwienie składania propozycji kupna konkretnych tytułów,
c) rozbudowę katalogów OPAC przez mi.in.: umożliwienie tworzenia opi

sów i metadanych dokumentów przez użytkowników, zapewnienie wyszuki- 
walności książek rejestrowanych w katalogu OPAC z poziomu wyszukiwa
rek, wzbogacenie tradycyjnych opisów bibliograficznych o opcję komentarzy 
dodawanych przez użytkowników, bezpośrednia integracja katalogu z katalo
gami innych bibliotek lub nawet katalogami księgarni internetowych, w któ
rych czytelnicy biblioteki mogliby mieć zniżki na zakupy,

d) włączenie użytkowników do tworzenia warstwy tekstowej cyfrowych 
publikacji (stworzenie możliwości edytowania, poprawiania, uzupełniania 
niepełnego lub błędnego tekstu OCR) (por. np. http://www.pgdp.net/c/).

4. Dbałości zarówno o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, 
jak i o wysoki poziom wiarygodności ich wypowiedzi (preferowane logowanie, 
a nie występowanie w wirtualnej przestrzeni bibliotecznej jako gość/anonim).

5. Wzbogacania oferty przez:
a) prowadzenie bibliotecznego blogu,
b) organizowanie wirtualnych imprez kulturalno-naukowych (np. czaty 

z pisarzami, ludźmi nauki),
c) oferowanie dodatkowych usług, np. udostępniania własnych zdjęć, fil

mów, tekstów przez użytkowników i popularyzacja w związku z tym idei Cre
ative Commons (zasady zastrzegania pewnych praw autorskich tj. udzielania 
licencji CC) oraz promowanie innych narzędzi Web 2.0.

Zaproponowane działania sąjedynie przykładami inicjatyw, nad których 
wdrożeniem warto się zastanowić w procesach przekształcania naszych pla
cówek w biblioteki drugiej generacji. Niewątpliwie ich liczba i różnorodność 
jest większa, a sposób wykorzystania zależny od możliwości organizacyjnych, 
technologicznych i finansowych biblioteki, a także — a może i przede wszyst
kim -  od kreatywności i kapitału intelektualnego jej pracowników oraz dyrek
cji. Ważna jest nie tylko współpraca bibliotekarzy i dzielenie się wiedzą, ale 
także tolerancja zmian i aktywne ich inicjowanie, brak obaw przed procesa
mi organizacyjnego uczenia się i poznawania nowych technologii oraz przebu
dowa całej filozofii istnienia placówki. I choć to niewątpliwie trudne zadanie, 
autorzy niniejszego artykułu są przekonani o słuszności podjęcia działań zbli

http://www.pgdp.net/c/


364 ARTYKUŁY

żających nasze biblioteki do koncepcji Library 2.0. Polskiemu środowisku 
bibliotekarskim jest potrzebna dyskusja poświęcona bibliotece drugiej gene
racji oraz wypracowanie pewnych wspólnych wzorców działania, aby jeszcze 
lepiej i skuteczniej służyć Użytkownikom 2.0 i kreowanej przez nich rzeczywi
stości.

W tytule niniejszego artykułu postawione zostało pytanie, czy Library 2.0 
to rewolucja, która nada usługom informacyjno-bibliotecznym całkiem nowy 
kształt. Autorzy są zdania, że to raczej kolejny, ewolucyjny i naturalny etap 
rozwoju współczesnego bibliotekarstwa. Idee przyświecające bibliotekarstwu 
drugiej generacji, tj. pierwszoplanowa rola użytkownika i dbałość o efektywne 
zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, istnieją w bibliotekoznawstwie 
i informacji naukowej od dawna. Zdobycze technologii i narzędzia wypraco
wane w ramach Web 2.0 stwarzają jedynie nowe środki, którymi posłużyć się 
można w wypełnianiu bibliotekarskiej misji. A ostateczna satysfakcja użyt
kownika była, jest i nadal będzie nadrzędnym celem, do osiągnięcia którego 
bibliotekarze powinni zmierzać bez względu na to, czy pracują w placówce 
pierwszej, drugiej czy czwartej generacji.
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ABSTRACT: The authors discuss the development of library and information services 
based on the Web 2.0 paradigm. They specify most important features of second-genera
tion libraries (Library 2.0) and present predictions concerning evolution of this phenom
enon. The idea of Library 2.0 rests on the following principles: the use of Web 2.0 tools 
and other modern information and communication technologies, broad participation of 
Internet users in the creation and development of information services and the philosophy 
of constant and permanent change. Second part of the paper is an attempt to present the 
Polish distributed platform of digital libraries based on software dLibra and Web 2.0 tools 
implemented there. Finally, the authors propose a wide range of activities which may 
enhance interest of Polish libraries in the idea of Library 2.0.
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