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,,E-EKSPLOZJA - NARZĘDZIA - METODY - UŻYTKOWNICY'
Konferencja naukowa
(Kraków , 27 m arca 2014 r.)

„W m urach U niw ersytetu Jagiellońskiego w zrosła bezcenna dla polskiej i euro
pejskiej kultury Biblioteka Jagiellońska [...]" głosi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z 18 grudnia 2013 r., ustanaw iająca rok 2014 Rokiem W ielkiego Jubileuszu
Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Przytoczono te słowa w zaproszeniu na konfe
rencję naukow ą „E-eksplozja - narzędzia - m etody - użytkow nicy", adresow aną
do środow iska bibliotekarzy i pracow ników inform acji naukow ej oraz użytkow 
ników bibliotek. Konferencja odbyła się 27 m arca 2014 r. w Bibliotece Jagielloń
skiej (BJ). A sum ptem do jej zorganizow ania był fakt, że Biblioteka Jagiellońska,
świętująca w raz z U niw ersytetem „W ielki Jubileusz 650-lecia utw orzenia najstar
szej polskiej uczelni", obchodziła także m ały jubileusz - 20-lecie kom puteryzacji,
liczony od oficjalnego zainaugurow ania w styczniu 1994 r. Kom puterow ego Ka
talogu Zbiorów Bibliotek UJ (KKZBUJ). KKZBUJ to centralna baza katalogowa UJ,
notująca zasoby w szystkich bibliotek U niwersytetu. O krągła rocznica obligowała
do spojrzenia wstecz, do podsum ow ania osiągnięć kom puteryzacji Biblioteki. Ce
lem konferencji było jednak zidentyfikow anie obszarów , w których pojawiły się
e-metadane, e-zasoby, określenie w pływ u cyfryzacji i Internetu na grom adzenie,
opracowanie i udostępnianie inform acji, refleksja nad ekspansją technologii infor
macyjnej, która w sposób niebagatelny wpływa na pracę bibliotekarzy i wzrastające
oczekiwania użytkow ników . Przedstaw iono 16 prezentacji, w szystkie opubliko
wano w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.
Pierwsze cztery dotyczyły Biblioteki Jagiellońskiej, w tym w spółpracy BJ i Bi
blioteki Uniw ersytetu W arszawskiego (Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie).
Tytułowa e-eksplozja dotarła do BJ i innych bibliotek na początku lat 90. ubiegłe
go wieku. Dotyczyła rów nolegle danych i m etadanych - pierw szą bazę na dysku
CD-ROM zakupiono w BJ w połow ie 1992 r., a w grudniu tego sam ego roku pod
pisano um owę o zakupie zintegrow anego system u bibliotecznego VTLS, obecnie
VTLS/Virtua (Krystyna Sanetra E-eksplozja - dane i m etadane - dokonania i plany).
W połowie lat 90. BJ stała się już biblioteką hybrydow ą, w której w spółistnieją za-
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soby analogow e i cyfrowe, ich m etadane, oraz w której udostępnia się bazy danych
posadow ione na zdalnych platform ach. Po 20 latach zasoby cyfrowego środow iska
inform acyjnego BJ (jednostki: zinw entaryzow anych dokum entów elektronicznych,
licencjonow anych zasobów elektronicznych, materiałów zdigitalizowanych) stano
w ią blisko 8% ogólnej liczby w olum inów i jednostek grom adzonych od początku
istnienia instytucji, ale przyrost zbiorów cyfrow ych w 2013 r. stanowi już 49% przy
rostu zbiorów tradycyjnych. W prezentacji Żanety Kubie „Po zakam arkach Jagiel
lonki podróż przez stulecia zaciekaw iła refleksja, że istnieje pew na nieuchronna,
odw ieczna praw idłow ość: dokum enty narastają, potrzebują coraz więcej przestrze
ni, teraz także wirtualnej i są kolejne pokolenia strażników i badaczy. Ta trwająca
od w ieków praw idłow ość jest tym, co nas w zm acnia i uśw iadam ia, jak w ażną rolę
[my bibliotekarze], pełnim y w tym łańcuchu historii". BJ była jedną z czterech bi
bliotek (BUW, BJ, BG AGH, BG UG), które od 1993 r. w spółpracow ały w zakresie
przygotow yw ania kom puteryzacji katalogów bibliotecznych, w drożenia system u
VTLS, opracowania podstaw m etodycznych katalogowania w systemie kom putero
wym, tw orzenia języka haseł przedm iotow ych KABA oraz kartotek haseł w zorco
wych. Aktyw nie uczestniczyła w tworzeniu CKHW, CKTCz, NUKAT. „Współpraca
z w ykorzystaniem kom puteryzacji przyniosła bibliotekom niekw estionow ane ko
rzyści, choć uczestniczenie w niej oznaczało dyscyplinę i rygory, co postrzegano
często jako utrudnienia. Była im pulsem do wewnętrznej modernizacji bibliotek oraz
czynnikiem przebudowy mentalności bibliotekarzy" - powiedziała M aria Burchard,
kierow nik Centrum NUKAT w w ystąpieniu BU W - BJ - partnerstwo ponad dwudzie
stoletnie. W w yniku w spółpracy w NUKAT w ytw orzono w spólnie zasób spójnych
danych oraz procedury gwarantujące prawidłowy obrót tymi danymi. Dlatego part
nerzy NUKAT są teraz daleko lepiej przygotow ani na nowe w yzw ania zw iązane
z rozw ojem technologicznym , z potrzebą i m ożliw ościam i w łączenia m etadanych
bibliotecznych w św iatow y system zintegrowanej inform acji, z koniecznością im 
plem entacji nowych m etod zapisu i obsługi danych. M ałgorzata W ielek-Konopka
(BJ) w referacie Od lokalnego katalogu do globalnej bazy danych przedstaw iła ew olucję
KKZBUJ, podkreślając wagę zm ian organizacji prac katalogow ych i w zrost ich tem 
pa w ostatnich latach. Kom puteryzacja zdecydowanie poprawiła m ożliwości i kom 
fort budow ania i w yszukiw ania informacji, a w spółdziałanie bibliotek w zakresie
tworzenia i w ym iany danych, system y pow iązań pom iędzy katalogam i kom pute
rowymi i różnymi bazam i danych sprawiły, że w spółczesna biblioteka w ykroczyła
znacznie poza swoje fizyczne progi. Zacierające się coraz bardziej granice dotyczące
form i zawartości m ateriałów bibliotecznych, a także ramy geograficzne, w których
poszukiw ane są inform acje, każą postaw ić pytanie o kierunek przem ian. Chodzi
o to, aby nowa filozofia konstruow ania baz bibliotecznych zapew niała nadal spój
ność i rzetelność danych, a zarazem lepiej odpow iadała na w spółczesne potrzeby
użytkow ników .
Kolejny tem at konferencji dotyczył oceny działań bibliotekarzy przez użytkow 
ników . M arzena Baś (BJ) przedstaw iła w yniki badań ankietow ych dotyczących
funkcjonalności KKZBUJ, których rezultatem było ustalenie w skaźnika satysfakcji
użytkow ników dla KKZBUJ w całości i dla poszczególnych jego funkcji. W skaźnik
satysfakcji określono dzieląc sum ę wartości w skazanych przez użytkow ników dla
każdej usługi przez liczbę osób odpow iadających na pytanie. Średni w skaźnik sa
tysfakcji użytkow ników dla KKZBU J w całości osiągnął w artość 3,54. N ajw iększy
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wskaźnik satysfakcji (4,40) uzyskała możliwość samodzielnej prolongaty online wy
pożyczonych książek, a najm niejszy (2,09) opcja przeglądania subskrybow anych
baz danych, przy w ykorzystaniu indeksów i następnie otrzym anie bezpośrednie
go linku do danej bazy. Prezentacja Tom asza W iniarskiego i A nny G rom adzkiej
rów nież przedstaw iała w yniki ankiety. Przeprow adzono ją w roku akadem ickim
2011/2012 w Bibliotece W ydziału Inform atyki i Zarządzania Politechniki W roc
ław skiej. A nkieta m iała na celu zebranie opinii na tem at poziom u św iadczonych
usług oraz w prow adzenia ew entualnych ulepszeń. W tym ostatnim przypadku
dokonano konfrontacji propozycji czytelników dotyczących zm ian w bibliotece
z opinią bibliotekarzy. Ponad 63% ankietow anych uw ażało, że poziom reak q i na
zapytanie, czas realizacji usługi i zachow anie personelu w obec użytkow nika są
bardzo dobre, a praw ie 37%, że dobre. Zaakcentow ano, że biblioteka, jak każda
organizacja non profit, pow inna, w sposób szczególny dbać, o jakość usług i m o
nitorować potrzeby użytkow ników , bo profesjonalna obsługa to najlepsza reklam a
biblioteki. O cenę szkoleń prow adzonych w śród użytkow ników m edycznej infor
macji naukow ej przedstaw iał referat A nny U rygi i M oniki N iew aldy (BM CM UJ).
Szkolenie prow adzone przez bibliotekarzy m edycznych stanow iło jedno z zadań
ogólnouczelnianego projektu „Pro bono Collegii M edici Universitatis Jagiellonicae", który by ł realizow any w latach 2010-2013 i w spółfinansow any ze środków
Unii Europejskiej. O cena szkoleń przeprow adzona na podstaw ie ankiet ew alua
cyjnych oraz rezultaty m onitoringu w ykorzystania zasobów m edycznej inform acji
naukowej pokazały, że użytkow nikom brakuje wiedzy i um iejętności, potrzebnych
do korzystania z bogatej oferty zasobów i usług inform acyjnych. Szkolenie trafiło
więc w oczekiw ania użytkow ników i cieszyło się w ysoką frekwencją. Ev/aluacja
szkoleń w ykazała, że edukację w zakresie kom petencji i um iejętności inform acyj
nych należy rozłożyć w latach, starać się dopasow ać tem atykę i zestaw y ćw iczeń
do profilu uczestników . Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat Barbary Bu
łat (BJ) E-ksplozja e-dukacji, czyli o szkoleniach z korzystania z zasobów elektronicznych.
W prowadzenie szkoleń z w ykorzystania zasobów elektronicznych m iało zw iązek
z gw ałtow nym przyrostem zasobów elektronicznych, dostępnych w Bibliotece
i za jej pośrednictw em . Przedstaw iono rozwój oferty szkoleniow ej, ze szczegól
nym uw zględnieniem w ykładów „Ars Q uaerendi" oraz „Ars Q uaerendi Plus". Ze
stałego cyklu w ykładów „Ars Q uaerendi" prowadzonego w latach 2005-2013 sko
rzystało podczas 399 w ykładów łącznie 3805 osób (studentów i pracow ników UJ,
pracow ników innych uczelni oraz innych instytucji z/i spoza Krakowa). Szczegól
nym zainteresowaniem cieszą się wykłady „Ars Quaerendi Plus", organizowane na
zam ówienie (uczestnicy m ogą w ybrać temat, term in i m iejsce). Pod tą nazw ą roz
poczęto je w październiku 2011 r., i do końca 2013 r. 86 zam ów ionych w ykładów
wysłuchały 2263 osoby (głów nie studenci studiów I, II, i III. stopnia z 7 w ydziałów
UJ, ale także z U niw ersytetu Rolniczego w Krakowie). Temat szkoleń kontynuo
wany był w prezentacji Zasoby elektroniczne jako przedm iot edukacji inform acyjnej na
podstawie doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Śląskie]. Joanna Dziak zauw a
żyła, że zm ieniają się kom petenqe czytelników, w yrosło już pokolenie tzw. cyfro
wych tubylców , dla którego Internet jest naturalnym środow iskiem życia, nauki
i pracy. Tym niem niej w ciąż potrzebne jest podnoszenie kom petencji inform acyj
nych użytkow ników w zakresie określenia potrzeb inform acyjnych, w yszukiw a
nia i oceny inform acji, jak rów nież efektyw nego i etycznego jej w ykorzystania.
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Szkolenia stacjonarne i zdalne prow adzone przez Bibliotekę G łów ną Politechniki
Śląskiej uw zględniają specyfikę uczenia się osób dorosłych i dostosow yw ane są
do poziom u uczestników . Zaakcentow ano, że istotna jest aktualizacja ich treści,
aktyw izow anie uczestników , intensyw na akcja prom ocyjna i ew aluacja szkoleń.
Pod w pływ em rozw oju technologii inform acyjnych dokonały się też zm iany
w zakresie grom adzenia zbiorów . Na przykładzie BJ om ów iła je Ewa Dąbrow ska.
Referentka skoncentrowała się na zjawisku przesuw ania się punktu ciężkości w po
zyskiw aniu m ateriałów bibliotecznych z drukow anych, w kierunku dokum entów
elektronicznych. Egzem plarz obow iązkow y to najw iększe źródło w pływ u publi
kacji drukow anych w BJ, ale w pływ publikacji elektronicznych stopniow o rośnie.
O bserw uje się, że w ydaw cy rezygnują z drukow ania sw ych w ydaw nictw , najczęś
ciej ciągłych, zastępując je form am i elektronicznym i lub w ydaw nictw a, głów nie
naukow e i fachowe, dostarczane są w obu form ach, drukow anej i elektronicznej.
Zapew nianie dostępu do cyfrow ych zasobów inform acji zdom inow ało zupełnie
zakup m ateriałów drukow anych. BJ prenum eruje dla całego Uniw ersytetu kilka
dziesiąt baz danych, zapew niając dostęp do ponad 170 tys. czasopism , książek i in
nych źródeł inform acji online. W ym aga to specjalnego finansow ania i w pływ a na
organizow anie się bibliotek w konsorcja w celu obniżenia kosztów . U w ypuklono
now e zadania staw iane przed bibliotekarzam i: nie tylko dobór i selekcja, ale i ne
gocjow anie z dostaw cam i, praca nad kształtem um ów i przy przetargach, czuw a
nie nad przestrzeganiem um ów i licencji, udostępnianie i prom ow anie kolekcji,
szkolenie użytkow ników i testow anie baz danych.
K olejne pięć w ystąpień dotyczyło różnych aspektów działania Jagiellońskiej
Biblioteki Cyfrow ej (JBC). Katarzyna Szczepaniec om ów iła m odel opracow ania
i udostępniania w JBC oraz archiw izow ania dokum entów online, otrzym yw anych
przez BJ w ram ach egzem plarza obow iązkow ego. Z kolei Łukasz M esek pokazał,
jak w dobie cyfryzacji zm ienia się m odel publikow ania. W kulturze m asow ej au
tor dysponując narzędziam i Internetu m oże stać się zarazem sw oim w ydaw cą.
W przypadku publikacji naukow ych rynek w ydaw niczy zdom inow any jest przez
korporacje w ydaw nicze i w ydaw nictw a uczelniane. Ale rozw ija się ruch O pen
A ccess, a biblioteki cyfrow e poprzez istniejącą infrastrukturę, pop artą renom ą
uniw ersytetu oraz szybkość publikacji, m ogą odgryw ać rolę w ydaw ców . Ł. M e
sek przedstaw ił JBC na tle św iatow ych bibliotek cyfrow ych, św iadczących usługi
w ydaw nicze, jako w ydaw cę kilku książek na licencji Creative Com m ons BY-SA.
JBC jest też platform ą, na której publikow ane są w irtuahie w ystaw y. Jedną z nich
przedstaw iły Jadw iga W ichm an i Joanna H oły w prezentacji W ystawa wirtualna
0 Zygm uncie W róblewskim przykładem now oczesnej bibliografii cyfrowej. Jagiellońską
Bibliotekę C yfrow ą uruchom iono w 2010 r., a obecnie planow ane jest utw orze
nie Repozytorium Uniw ersytetu Jagiellońskiego, agregującego inform aqe o dzia
łalności naukow ej pracow ników U niw ersytetu. Repozytorium UJ będzie osobną
platformą, ale do w prowadzania m etadanych wybrano, tak jak w JBC, form at DublinCore. A drian Drabik w sw oim w ystąpieniu Biblioteka cyfrowa a repozytorium - J a 
giellońska Biblioteka Cyfrowa a Repozytoium UJ (Hydra) przedstaw ił funkcjonalności
1 cechy ^wspólne obu baz oraz m ożliw ość w irtualnego ich skorelow ania za pom o
cą system u Hydra, narzędzia indeksującego m etadane z w ielu źródeł, które z po
w odzeniem jest stosow ane w Stanford University, University of N otre Dam e czy
London School of Econom ics and Political Science. W referacie Bibliografia Pracow-
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ników UJ Leszek Szafrański przedstaw ił aktualny stan prac nad Bibliografią i m o
del organizacji pracy po uruchom ieniu system u. System do tw orzenia bibliografii
oparto na oprogram ow aniu Dspace, a będzie ona zintegrow ana z Repozytorium
UJ. G rom adzenie i udostępnianie bibliografii pracow ników UJ w zbogacone będzie
o funkcjonalności w spom agające proces oceny pracow ników naukow ych UJ (w y
m iana inform acji z system em SAP UJ).
K rystyna M ichniew icz-W anik (Biblioteka W ydziału N auk Społecznych U ni
w ersytetu W rocław skiego) kontynuując w ątek O pen A ccess om ów iła działania
podejm ow ane na rzecz otw artego dostępu do w iedzy. Korzystanie z utw oru udo
stępnionego na zasadach O A jest legalne i bezpłatne dla w szystkich użytkow ni
ków Internetu. Jed yn ym obow iązkiem osoby w ykorzystującej cudzy tekst jest
popraw ne jego zacytow anie. Podkreśliła, że szerokie rozpropagow anie i stosow a
nie zasad O pen A ccess oraz udostępnianie utw orów na licencjach Creative Commons m oże stanow ić alternatyw ę dla niedoskonałych rozw iązań ustaw ow ych,
dotyczących przepisów o dozw olonym użytku chronionych utw orów. Przedm io
tem w ystąpienia U rszuli Knop (Biblioteka G łów na Politechniki Częstochow skiej)
Źródła inform acji o w skaźnikach oceny czasopism w ofercie bibliotek w yższych szkół tech
nicznych - w ybrane zagadnienia były podstaw ow e źródła inform acji o w skaźnikach
oceny czasopism : w ykaz czasopism punktow anych przez M NiSW , M aster Jou r
nal List, Journal Citation Reports. U. Knop om ów iła też polskie bazy danych: bi
bliografie publikacji pracow ników uczelni, BazTech i Arianta. Zw róciła uwagę,
że rozw ój źródeł inform acji o czasopism ach naukow ych jest procesem ciągłym ,
w ynikającym z usieciow ienia inform acji naukow ej, aktyw ności grup zw iązanych
z nauką i publikow aniem , z w ypracow ania now ych form w spółpracy w zakresie
organizow ania dostępu do zasobów i z w prow adzenia zasad oceny jednostek na
ukow ych, w oparciu o w skaźniki param etryczne.
W szystkie w ystąp ienia dow iod ły, że e-eksp lozja je st faktem . O garnęła ona
w szystkie obszary działania bibliotek, a kom puteryzacja bibliotek i cyfryzacja za
sobów przekształca je w centra inform acji, coraz częściej zdalnej. W procesie gro
m adzenia zbiorów pojaw ił się now y istotny elem ent: organizow anie dostępu do
zdalnych źródeł. D okum enty elektroniczne born digital w ym agają platform y do
ich w irtualnego udostępniania i archiwizowania. Katalogujący m uszą zm ierzyć się
z now ą filozofią opracow ania i prezentow ania danych (RDA, FRBR). Pojaw iły się
nowe role bibliotekarzy, budują oni bazy katalogow e, bibliograficzne, bazy kopii
cyfrowych zasobów bibliotecznych, bazy danych i metadanych dorobku naukow e
go uczelni w repozytoriach, w chodzą w rolę w ydaw ców i propagatorów otwartej
nauki. Kluczow e stało się m onitorow anie potrzeb użytkow ników oraz oferow a
nie w ielu zróżnicow anych szkoleń w zakresie kom petencji inform acyjnych w od
powiedzi na te potrzeby.
Krystyna Sanetra
Biblioteka Jagiellońska
Tekst lopłynął do Redakcji 25 kzuietnia 2014 r.

