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BIBLIOTEKA AKADEMICKA NA ROZDROŻU: O WSPÓŁCZESNYCH 
PRZEMIANACH W ŚRODOWISKU INFORMACYJNYM BIBLIOTEK 

Na współczesną działalność bibliotek akademickich wywierają duży wpływ nowoczesne 
technologie informacyjne i komunikacyjne, lecz nie tylko one. Na obecną sytuację bibliotek 
akademickich mocno oddziałują cyfrowa rewolucja i rozwój cywilizacji informacyjnej, procesy 
i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym, wizje społeczeństwa ery komunikacji, informacji 
i wiedzy XXI w., realizowane programy edukacji, a także „bibliotekarskie” wizje bibliotek 
i bibliotekarstwa w tym wieku. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych obecnej działalności bibliotek akademickich. Następuje to przez pokazanie przyczyn  
i skutków zmian wywołanych przede wszystkim przez nowoczesne technologie informacyjne  
i medialne, a zwłaszcza sieciowe, w funkcjonowaniu bibliotek akademickich oraz zdefiniowanie 
zadań-wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj biblioteki akademickie w Polsce. Odpowiedzi na 
postawione w artykule pytania, dotyczące aktualnie zachodzących przemian w środowisku 
informacyjnym, powinny stanowić element konstrukcyjny wizji dalszego rozwoju tego typu bibliotek 
w lokalnym i globalnym świecie informacji. Za nowe zadania-wyzwania bibliotek akademickich  
w Polsce uznano m.in. wykorzystanie mediów społecznościowych oraz rolę, jaką mogą odgrywać 
biblioteki w realizacji koncepcji społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Wstęp 

Wypowiedzi na temat bibliotek akademickich jest wiele. Od pewnego czasu 

pojawiają się one w różnych miejscach i dotyczą obecnej sytuacji oraz przyszłości 

bibliotek, w tym bibliotek akademickich w szczególności. Wystarczy wspomnieć 

o artykułach, które ostatnio pojawiły się w bibliotekoznawczym czasopiśmie 

„Przegląd Biblioteczny” (R. 80, z. 4, 2012), a także o licznych konferencjach 

dotykających tej problematyki. Na szczególną uwagę zasługują wypowiedzi Davida 

Nicholasa i Zdzisława Dobrowolskiego oraz Artura Jazdona i Ewy Kobierskiej-

Maciuszko. 

Na działalność współczesnych bibliotek mają wpływ nowoczesne technologie 

informacyjne i komunikacyjne; cyfrowa rewolucja i rozwój cywilizacji informacyjnej; 

procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym; wizje społeczeństwa ery 

komunikacji, informacji i wiedzy; bibliotekarskie wizje bibliotek i bibliotekarstwa; 
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realizowane programy edukacji1. Wymienione czynniki to uwarunkowania 

zewnętrzne, głównie środowiskowe, oraz wewnętrzne – zadania i funkcje, a także 

sposoby ich postrzegania i realizowania przez biblioteki. 

Biblioteki akademickie XXI w. funkcjonują w świecie dynamicznych zmian. 

Przełom zapoczątkowało pojawienie się w latach 90. XX w. profesjonalnych 

zintegrowanych systemów bibliotecznych, które spowodowały w polskim 

bibliotekarstwie przełom i proces gruntowanych przeobrażeń we wszystkich 

dziedzinach bibliotekarstwa. Zmiany te, zachodzące także w ostatnich latach, są 

przede wszystkim skutkiem rewolucji informatycznej, ale też przeobrażeń w edukacji 

na poziomie wyższym. Dotyczą one zarówno warsztatu bibliotekarza, jak  

i tzw. procesów bibliotecznych. Wymusiły one na bibliotekach stałe wzbogacanie ofert 

i polepszenie jakości świadczonych usług, permanentne podwyższanie kwalifikacji 

bibliotekarzy, zmiany w sposobach gromadzenia i opracowywania, a także 

udostępniania zbiorów, rozwijanie zasobów bibliotek cyfrowych, w tym 

instytucjonalnych repozytoriów. 

Celem artykułu jest włączenie się w nurt dyskusji polegającej na wymianie 

„poglądów na temat sposobu funkcjonowania bibliotek akademickich wobec 

obserwowanych gwałtownych zmian technologicznych – rozwoju Internetu, nowych 

technologii, nowych technik komunikacji naukowej oraz ewolucji działalności 

bibliotek w kierunku gospodarki opartej na wiedzy w trzech aspektach: infrastruktury 

technicznej, środowiska uczelni, otoczenia prawno-organizacyjnego i ekonomicz-

nego”2. 

Rzeczywistość informacyjna – dominacja Internetu i mediów 
społecznościowych 

Żyjemy w pierwszej dekadzie dominacji Internetu i mediów społecznościowych, 

w tym telewizji hybrydowej, która stanowi połączenie telewizji z innymi rodzajami 

usług. Intensywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych powoduje 

zmiany w bibliotekach i ich otoczeniu. Przeobrażeniu ulega zarówno warsztat pracy 

biblioteki, jak i jej oferta usługowa. Obecnie biblioteki akademickie są  

zakorzenione w dwóch światach: realnym, stworzonym przez bibliotekę jako 

instytucję rzeczywiście istniejącą, oraz wirtualnym, który tworzy (nie)rzeczywistość 

                                                            
1 A. Bajor (red.): Wizje bibliotek i bibliotekarstwa. Studio NOA, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011. 
2 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej: O konferencji, [dostęp: 20.10.2013 r.]. Dostępny w Internecie: 
http://www.bg.polsl.pl/konf/konferencja/o_konf.html 
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cyfrowa. To informacyjna przestrzeń bibliotek, która jest dynamiczna i ciągle 

ewoluuje. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunika-

cyjnych przybiera rozmaite kształty. Konsekwencje postępu technologicznego są 

widoczne niemal na każdym kroku3. Wszechobecny Internet stwarza nowe 

możliwości. Powstaje konieczność wypracowania nowych efektywnych metod oceny 

jakości informacji. 

Dawniej bibliotekarz był niezbędny w procesie komunikacji czytelników 

z biblioteką, obecnie często wyręczają go elektroniczne media. Pojawił się też 

konkurent, którym jest Internet ze swoimi usługami w postaci serwisów 

społecznościowych (NK – Nasza klasa, MySpace, Facebook), serwisów wideo 

(Google Video, YouTube), stron tematycznych. Jest on traktowany przez wielu, 

zwłaszcza młodych użytkowników sieci, jako jedyne źródło informacji. Stereotyp 

biblioteki jako starego, zakurzonego i nieprzyjaznego dla czytelnika miejsca odchodzi 

w przeszłość. Regały z książkami zastępują wyszukiwarka Google i Wikipedia. 

Realizacja projektu Biblioteka 2.0 z wykorzystaniem najnowszych technologii 

informacyjnych staje się faktem. Powstają biblioteki cyfrowe i wirtualne, katalogi 

internetowe, elektroniczne systemy wypożyczeń, wykorzystuje się też pocztę 

internetową oraz telefonię komórkową. Znika więc dystans między czytelnikiem 

a bibliotekarzem, a nawet – czasami! – bibliotekarz staje się niepotrzebny4. Nowe 

technologie informatyczne pomagają bibliotekarzom. Zintegrowane systemy 

biblioteczne, katalogi centralne czy systemy rozproszone stają się zwykłą 

codziennością. Rewolucja informatyczna towarzysząca rozwojowi Internetu wywiera 

duży wpływ na biblioteki akademickie, zmuszając je do radykalnych zmian 

i podejmowania nowych zadań, a także zmian struktury organizacyjnej. Aby 

przyciągnąć użytkownika do biblioteki, trzeba uczynić ją przyjazną i atrakcyjną, 

nieograniczającą się tylko do półek z książkami. Trzeba sięgnąć po najnowsze 

rozwiązania, w tym technologię Web 2.05. 

 

 

 

                                                            
3 A. Valente, D. Luizi: Different contexts in electronic communication: some remarks on the communicability of 
scientific knowledge. „Journal of Documentation”, Vol. 56, No. 3, 2000, p. 299-311. 
4 A. Kanczak, K. Szołtysik: Czy w bibliotece XXI wieku jest miejsce dla bibliotekarza? [dostęp: 26.11.2013 r.]. 
Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/9185/1/kanczak/pdf 
5 Termin Web 2.0 jest stosowany na oznaczenie serwisów WWW tworzonych przez wielu użytkowników  
i mających takie cechy, jak rozproszenie treści/informacji, interaktywność i dynamiczna zmienność w czasie. 
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Biblioteka 2.0 implementująca Web 2.0 to nowy model biblioteki, w którym 

użytkownik jest ogniwem centralnym, w której zdobywa nie tylko informację 

i wiedzę, lecz jednocześnie współtworzy nowe treści6. Czy zatem biblioteka 

akademicka w tradycyjnym znaczeniu ma szansę przetrwania? Zadaniem biblioteki 

jest i nadal będzie gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, a także ich 

archiwizacja i zabezpieczenie przed zniszczeniem. Dodatkowo przed biblioteką 

akademicką pojawiają się nowe wyzwania i szanse przyciągnięcia nowych 

czytelników, m.in. fora dyskusyjne, blogi, indywidualne profile użytkownika, 

subskrypcje i newslettery, mobilne repozytoria, kanały RSS, e-booki. Biblioteczne 

fora stwarzają duże możliwości wymiany informacji zarówno użytkownikom, jak 

i bibliotekarzom. To jedna z ważnych płaszczyzn komunikacji użytkowników/ 

czytelników ze sobą i z bibliotekarzami, dotyczącej wyboru literatury i jej 

wyszukiwania. Biblioteczne blogi stanowią ważne źródło informacji o opiniach, 

pomysłach i doświadczeniach zarówno użytkowników, jak i bibliotekarzy, na przykład 

na temat nowych publikacji. Profile użytkownika umożliwiają nie tylko nawiązywanie 

kontaktów z innymi czytelnikami związanych z wymianą informacji o książkach czy 

zainteresowaniach, lecz pozwalają także na stworzenie własnego indywidualnego 

katalogu książek7. Subskrypcje i newslettery dają użytkownikowi możliwość 

otrzymywania na bieżąco informacji m.in. o nowych nabytkach biblioteki. Istnieje też 

możliwość „integracji” bibliotek z księgarniami online, pozwalającej na wyszukiwanie 

w Internecie książek, których biblioteka nie ma, i ich zakupu online. Integracja,  

o której tu mowa, pozwala też na korzystanie z elektronicznych repozytoriów 

udostępniających publikacje naukowe dostarczane przez samych autorów z zamiarem 

ich publicznego upowszechnienia, często jeszcze przed tradycyjnym ich 

opublikowaniem. Jest to miejsce do zamieszczania tekstów naukowych i nie tylko, do 

których użytkownicy/odbiorcy mogą dodawać własne materiały i tym samym brać 

udział w „zbiorowym” publikowaniu. Kanały RSS pozwalają użytkownikom 

monitorować najnowsze tematy na blogach i forach internetowych bez konieczności 

ich odwiedzania. Jest to bardzo „czułe” miejsce na nowe artykuły i nowości. 

 

 

                                                            
6 G. Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: Biblioteka 2.0. Wydawnictwo SBP, 
Warszawa 2012. 
7 A. Koszowska: Biblioteka 2.0 – usługi biblioteczne z wykorzystaniem technologii i narzędzi Web 2.0, [w:]  
E. Górska (red.): Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. 
„Automatyzacja bibliotek publicznych”, Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. Wydawnictwo SBP, Warszawa 
2009. 
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Sygnalizując nowe możliwości Biblioteki 2.0, warto zauważyć istnienie 

i dostępność nowych metod kategoryzacji treści informacji. Mowa tu 

o folksonomiach8, które są sposobem opisu/kategoryzacji treści za pomocą dowolnie 

wybranych słów kluczowych. Jest to bardzo pomocny sposób alternatywnego 

i komplementarnego do już istniejącego katalogowania książek, ich opisu 

i przyporządkowywania do odpowiednich kategorii. Folksonomie można też 

wykorzystać w profilach użytkowników do tworzenia własnych katalogów książek. 

Łatwo zauważyć, że „nowa” biblioteka staje się centrum informacji i wiedzy, 

bardziej niż kiedykolwiek integrując różne usługi informacyjne dostępne także poza 

nią, ale też staje się miejscem spotkania (tzw. trzecie miejsce), więc oblicze biblioteki 

naukowej i bibliotekarzy się zmienia. Wymaga to jeszcze większego zaangażowania 

bibliotekarzy, a także ustawicznego podwyższania przez nich kwalifikacji 

zawodowych. Powstaje konieczność rozszerzenia i hybrydyzacji umiejętności 

zawodowych bibliotekarzy oraz użytkowników. Mamy do czynienia nie tylko  

z hybrydowością bibliotek uczelnianych, lecz także z hybrydowością personelu 

bibliotecznego9. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości bibliotekarzy  

w znacznej części zastąpią wirtualni asystenci (ang. chatbots) czy agenci 

wyszukiwawczy, a biblioteki będą istnieć tylko w wirtualnej rzeczywistości. Sama 

biblioteka jednak nie zniknie i nie odejdzie w przeszłość, co najwyżej będzie 

przyjmować, głównie pod wpływem nowoczesnych technologii informatycznych, 

nowe formy. 

Tradycyjna funkcja biblioteki akademickiej, tj. zapewnienie dostępu do 

zgromadzonych materiałów, została rozszerzona na udostępnianie informacji 

znajdujących się poza biblioteką10. Korzystanie z informacji w sieci staje się łatwiejsze 

po uprzednim jej zorganizowaniu i skatalogowaniu, ponieważ nawet najlepsze 

internetowe przeglądarki nie wykorzystują języka kontrolowanego ani nie wspomagają 

                                                            
8 Folksonomie to opisywanie stron WWW, danych, informacji, dokumentów i innych obiektów informacyjnych 
przez ich użytkowników za pomocą tagów, stąd: tagowanie. Tagi to dowolnie dobierane słowa kluczowe 
używane w języku naturalnym. Celem tagowania jest opis i porządkowanie zasobów informacyjnych w taki 
sposób, aby ich użytkownicy mogli je wyszukiwać intuicyjnie, łatwo i szybko. W związku z tym pojawił się 
nowy sposób prezentacji i wizualizacji treści zwany chmurą tagów (chmura znaczników). W istocie jest to 
zestaw znaczników będących aktywnymi linkami do stron WWW, prezentowanych z wykorzystaniem 
zróżnicowania wielkości czcionki odpowiadającej ważności strony. Zob.: K. Stępień: Folksonomie, czyli 
społecznościowe opisywanie treści: poradnik. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010. 
9 G. Piotrowicz: Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej, [dostęp: 26.11.2013 r.]. 
Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/piotrowicz.pdf 
10 B. Allen: Digital libraries and the end of traditional information systems, [in:] T. Aparac et al.: Digital 
Libraries: Interdisciplinary Concepts. Challenges and Opportunities. Proceedings of the Third International 
Conference on the Conceptions of the Library and Information Science, Dubrovnik, Croatia, 23-26 May 1999. 
Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Benja Publising, Zagreb, 
Lokve 1999, p. 13-20. 
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wyszukiwań w takim stopniu jak katalogi biblioteczne. Tak naprawdę o tym, jak 

będzie wyglądać biblioteka przyszłości, zdecydują zarówno bibliotekarze, jak 

i użytkownicy, często rozstrzygając to już dziś. 

Przestrzeń informacyjną bibliotek akademickich nękają więc częste zmiany 

organizacyjne, a także zmiany sposobów dostępu do zasobów biblioteki. Dynamiczne 

przemiany technologiczne, na które zwróciłem uwagę, mają już swoje odbicie 

w bibliotekach akademickich. Ich skutkiem są m.in. rozszerzenie oferty i poprawa 

jakości usług oferowanych przez te biblioteki. Jedną z nowych usług jest 

udostępnianie zasobów elektronicznych biblioteki (książki i czasopisma elektro-

niczne), które przybrało formę bibliotek cyfrowych. 

Biblioteki naukowe dzięki wielowiekowemu doświadczeniu mają wiele do 

zaoferowania. Dzięki funkcji edukacyjnej wpływają na stan świadomości 

informacyjnej użytkowników oraz realizują podstawowe prawo człowieka do 

informacji. Nie tylko tworzą i umożliwiają dostęp do źródeł informacji i wiedzy, lecz 

przede wszystkim dysponują wiedzą o użytkownikach swoich kolekcji, ich potrzebach 

i zachowaniach informacyjnych. Dzięki posiadanym zasobom umożliwiają kontakt 

z różnorodnym dziedzictwem kulturowym; przeciwdziałają przez to standaryzacji 

kultury w epoce globalizacji11. 

W dobie informacji biblioteki akademickie wspierają masową edukację, stanowiąc 

zaplecze dydaktyczne i naukowe uczelni. Edukacja informacyjna staje się niezbędnym 

elementem procesu edukacyjnego uczelni i biblioteki akademickiej. W dużym stopniu 

to zadanie jest przejmowane przez biblioteki akademickie, które wzięły 

odpowiedzialność za przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy 

i stały się pełnoprawnym uczestnikiem procesu dydaktycznego. Swoją ofertę powinny 

umieć dostosować do aktualnych potrzeb systemu kształcenia, co stanowi  

przedłużenie sal wykładowych. Ma to poważne konsekwencje w kreowaniu zawodu 

bibliotekarza. Bibliotekarze muszą wykazać się przynajmniej podstawową 

znajomością dydaktyki i umieć stosować ją w praktyce. Istotne są też predyspozycje 

pedagogiczne i komunikatywność bibliotekarzy. Dzięki temu biblioteki mają duży 

potencjał szkoleniowy. Rozwijane w bibliotekach kompetencje informacyjne 

pomagają w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. Środowisko akademickie  

jest największym konsumentem technologii informacyjnych. Biblioteki są też 

                                                            
11 J. Jackowicz-Korczyński: Bibliotekarz i człowiek w perspektywie globalizacji, [w:] S. Kubów (red.): 
Bibliotekarz w świecie wartości: materiały z konferencji, Wrocław, 15-16 maja 2003 r. Dolnośląska Szkoła 
Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s. 66-73. 
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instytucjami, które kreują swój wizerunek oraz określony sposób zachowań swoich 

użytkowników-czytelników, nazywany kulturą biblioteczną i kulturą informacyjną. 

Warto zauważyć, że biblioteki akademickie umożliwiają nam dostęp nie tylko do 

nowych publikacji mających status materiałów bibliotecznych, zawierających 

interesujące nas informacje. W „internetowym świecie” zdobywają dla nas nowe 

informacje, zarządzają nimi, tj. wartościują je i selekcjonują, przekształcają informacje 

w wiedzę, porządkują je, a także kształtują kulturę informacyjną użytkowników 

informacji. W tej sytuacji niezbędna jest koncentracja bibliotekarzy na nauczaniu 

i metanauczaniu, czyli kształceniu użytkowników i edukowaniu siebie, gdyż „[...] 

pracowników wiedzy postrzega się jako kreatorów zmian, inspiratorów w obszarze 

pozyskiwania, tworzenia i upowszechniania wiedzy. Są to osoby obeznane 

z najnowszymi technologiami informacyjnymi i umiejące się nimi posługiwać 

w praktyce [...]”12. 

Wobec tak ważnych wyzwań i zadań bibliotek akademickich bibliotekarze są 

zobowiązani do ustawicznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. 

Wymagania dotyczące kompetencji bibliotekarzy ulegają ciągłemu rozszerzaniu wraz 

z pojawianiem się nowych możliwości i zadań. Bibliotekarze stają więc przed 

odpowiedzialnością za: 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji i wiedzy jako podstawowego 

prawa człowieka; 

 etyczne aspekty korzystania z informacji z uwzględnieniem ochrony praw 

autorskich; 

 etyczne aspekty gromadzenia i organizacji zasobów informacyjnych związane 

z selekcją materiałów bibliotecznych; 

 zagwarantowanie możliwości stałego i powszechnego dostępu do wiedzy 

w ramach kształcenia ustawicznego. 

We współczesnym społeczeństwie z jednej strony dominuje postulat 

powszechnego dostępu do informacji, oznaczający dostęp do wszelkiego rodzaju 

materiałów bibliotecznych z poszanowaniem praw wolności intelektualnej, z drugiej 

zaś strony ciągły wzrost ilości informacji nie zawsze aktualnych, wiarygodnych  

i pełnych sprawia, że niezbędna staje się ich ocena i selekcja. W sytuacji gdy znaczna  

 

 

                                                            
12 K. Materska: Edukacyjny paradygmat biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, [w:] Z. Daćko-
Pikiewicz, M. Chmielarska (red.): Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Wyższa Szkoła 
Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 15-24. 
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część społeczeństwa ma jednak trudności w dostępie do informacji, jak również  

w analizie i ocenie jej wartości, bibliotekarze powinni kształtować odpowiednią 

kulturę informacyjną. 

Biblioteki akademickie skupiają wykształconych specjalistów, którzy przez 

dziesięciolecia wypracowali metody i techniki skutecznego filtrowania i efektywnej 

dystrybucji dużych zbiorów informacji o sprawdzonej jakości, stąd bibliotekarze 

powinni zająć w społeczeństwie informacyjnym należne im miejsce13. Biblioteki 

akademickie mają szansę stać się aktywnymi uczestnikami transformacji środowiska 

informacyjnego, a ich pracownicy animatorami zmian, gdyż: 

 ich praca polega na dzieleniu się informacjami i wiedzą, co jest misją bibliotek 

akademickich; 

 są zorientowani na użytkownika i dysponują wiedzą o jego potrzebach 

i zachowaniach; 

 znają różne systemy wyszukiwania informacji. 

Mirosław Górny przewiduje, że w społeczeństwie informacyjnym biblioteka 

naukowa będzie: 

 administratorem dostępu do cyfrowych zasobów informacji, 

 repozytorium zbiorów drukowanych, 

 miejscem udostępniania bezpłatnej informacji w postaci cyfrowej, 

 wytwórcą metadanych, 

 depozytorium zbiorów specjalnych14. 

Stąd do zadań bibliotekarzy bibliotek akademickich w społeczeństwie informacyjnym 

należy: 

 zarządzanie zbiorami dokumentów i informacji; 

 wypracowanie takich metod zarządzania zbiorami dokumentów i informacji 

oraz usługami informacyjnymi, a także form kooperacji z użytkownikami, które 

zapewnią spersonifikowane wyszukiwanie i dostarczanie informacji: właściwej  

osobie, o należytym zakresie i zasięgu, w odpowiednim czasie, właściwie 

przetworzonej, o pożądanym stopniu złożoności, w prawidłowej kolejności; 

                                                            
13 A. Radwański: Biblioteki akademickie w społeczeństwie informacyjnym w świetle dokumentów rządowych, 
[w:] L. Derfert-Wolf (oprac. red.): Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce – potencjał, możliwości, potrzeby. Materiały z konferencji naukowej z okazji 50-lecia 
Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz-Klonowo, 15-17 maja 2002 r. 
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2002, s. 37-42. 
14 M. Górny: Czy społeczeństwo informacyjne w Polsce będzie potrzebowało bibliotek naukowych?, [w:]  
L. Derfert-Wolf (oprac. red.): Udział bibliotek…, op.cit., s. 109-117. 
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 prowadzenie badań użytkowników mających na celu poznanie indywidualnych 

uwarunkowań zachowań informacyjnych; 

 tworzenie metod opracowywania i wyszukiwania dokumentów i informacji, 

które umożliwią zindywidualizowany dostęp do informacji; 

 edukacja użytkowników w zakresie umiejętności indywidualnego wyszukiwa-

nia informacji i kultury informacyjnej. 

Środowisko informacyjne XXI w. jest nieprzewidywalne. Powodują to: gwałtowne 

i niespodziewane zmiany technologiczne, rozwój Internetu, rozwój nowych techno-

logii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój nowych technik informacyjnych, 

ewolucja działalności bibliotek w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz 

funkcjonowanie tych instytucji na dotychczas obcym im rynku informacyjnym. 

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przełomie XX i XXI w. 

doprowadził do transformacji bibliotek tradycyjnych w biblioteki cyfrowe/ 

hybrydowe15. Jak już sygnalizowałem, w drugiej połowie XX w. gwałtowny wzrost 

ilości informacji i publikacji naukowych postawił kompletność kolekcji pod znakiem 

zapytania. Parametr ten był do niedawna jednym z ważnych mierników wartości samej 

biblioteki. Bibliotekarze doszli do wniosku, że już nie są w stanie gromadzić  

i utrzymywać kompletnych księgozbiorów, nawet ograniczając je do wybranej wąskiej 

dziedziny. Sytuacja niekompletności księgozbiorów znacznie ograniczyła dotych-

czasową funkcjonalność bibliotek, a problem ten zaostrzyła separacja użytkownika od 

ich zasobów. Pewnym wyjściem był tu wolny dostęp do półek, ale nie dotyczył on 

wszystkich bibliotek. Tej trudności nie udało się rozwiązać nawet przez system 

wymiany i uzupełnianie księgozbiorów na drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. 

Dodatkowymi ograniczeniami okazały się sam papier oraz warunki dostępu do 

tradycyjnych dokumentów, stąd powstała konieczność digitalizacji zbiorów16. 

Największe przeobrażenie bibliotek spowodowały nowoczesne technologie 

teleinformatyczne i system WWW. Cyfrowy zapis informacji i sieci komputerowe/ 

informacyjne umożliwiły użytkownikowi wygodny i w miarę przyjazny dostęp do 

zasobów informacyjnych. Jak zauważyła Grażyna Piotrowicz17, „[...] od nowego 

milenium następuje rozwój systemów eksperckich, sieci bezprzewodowych, 

                                                            
15 Obecnie następuje transformacja bibliotek cyfrowych z ośrodków informacji na ośrodki wiedzy. Powstaje 
więc druga generacja bibliotek cyfrowych, w których punkt ciężkości przesuwa się z funkcji organizowania 
dostępu do informacji na funkcję bezpośredniego świadczenia interaktywnych usług informacyjnych. Zob.:  
G. Piotrowicz: op.cit. 
16 W. Babik: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych i archiwalnych to odpowiedź, ale jakie jest pytanie? „Praktyka 
i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, nr 1, 2005, s. 3-7. 
17 G. Piotrowicz: Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji, [dostęp: 26.11.2013 r.]. Dostępny  
w Internecie: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/ sesja6ref2.pdf 



40 
 

wirtualnych kolekcji, interaktywnych interfejsów Web, wirtualnych usług 

informacyjnych i osobistych portali Web”. Technologia zapisu cyfrowego oraz 

pojawienie się hipertekstu i multimediów spowodowały „usieciowienie” tekstu, 

rozwój technik linkowania oraz powstanie dokumentów cyfrowych. Wymienione 

zjawiska pociągnęły za sobą zmianę charakteru kolekcji bibliotecznych, sposobu 

funkcjonowania bibliotek (nowe rozproszone sieciowe środowisko informacyjne) oraz 

zmiany w dostępie do informacji i dokumentów, generalnie w organizacji usług 

bibliotecznych. Rozwój komunikacji naukowej w erze cyfrowej uświadomił 

bibliotekarzom, że pojedyncza biblioteka nie jest w stanie zbudować wszechstronnej 

i kompletnej kolekcji, stąd kolekcje nabierają charakteru otwartego i są rozwijane 

w sposób kooperatywny. 

Również przemiany w systemie edukacyjnym wpływają na sferę korzystania 

z bibliotek akademickich. Wynika to m.in. z tego, że obecnie prawie wszyscy 

studenci, oprócz tego, że studiują, pracują. Niezbędna jest zatem zmiana optyki  

kształcenia18. „Zjawisko «nadmiaru informacji», bądź informacyjnego przeładowania 

(ang. information overload) jest naturalną konsekwencją rosnącej podaży informacji. 

Koszty ich dystrybucji spadają, jednak możliwości przetwarzania informacji przez 

ludzki mózg nie uległy znaczącemu powiększeniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 

lat. Mimo to współczesne instytucje edukacyjne nadal zorganizowane są tak, jakby 

osoby korzystające z nich odczuwały niedobór informacji. Realia wymagają od 

instytucji edukacyjnych czegoś innego – przekazywania różnorodnych umiejętności 

związanych z szeroko rozumianym przetwarzaniem informacji. Jedną z takich 

umiejętności jest zdolność do utrzymania orientacji w otoczeniu w warunkach 

nadmiaru informacji”19. 

Zmiany w środowisku informacyjnym dotyczące komunikowania się to sieciowość 

relacji między ludźmi, partnerstwo, komunikowanie się w języku naturalnym, 

interaktywność (tryb online). Zmiany te zachodzą i będą zachodzić coraz szybciej20. 

Również bardzo szybko będą pojawiać się kolejne nowe technologie informacyjne  

i komunikacyjne, stąd trzeba być świadomym tych zmian i trzeba być przygotowanym 

do szybkiego ich uwzględniania w pracy bibliotek. Pojawiają się też pytania natury 

egzystencjalnej: jak żyć i działać w tak dynamicznie zmieniającym się świecie? Jaką 

przyjąć filozofię i strategię działania? Są to na razie pytania bez odpowiedzi. 

                                                            
18 Z. Kwieciński: Edukacja – „do naprawy”! „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, nr 1 (33), 2013,  
s. 50. 
19 J.A. Fazlagic: Zjawisko „nadmiaru informacji” a współczesna edukacja. „E-mentor”, nr 4 (36), 2010, [dostęp: 
26.11.2013 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 
20 P. Tafiłowski: Szybkość informacji. „Folia bibliologia”, Vol. LI, 2009, s. 25-41. 
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Nowe wyzwania przed bibliotekami akademickimi w XXI wieku 

Jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego bibliotekarstwa jest rozszerzenie 

korzystania z informacji na wszystkich obywateli naszego globu. Nie sprzyjają temu: 

niechęć do zmian, brak akceptacji technologii informacyjnych oraz narzędzi 

zmniejszenia bądź eliminacji szumu informacyjnego, a w szczególności bardzo niski 

poziom edukacji społeczeństwa w dziedzinie kultury informacyjnej. Wyzwaniem staje 

się idea właściwego przygotowania ludzi do posługiwania się informacją. Zmierzanie 

do społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja jest najcenniejszym dobrem, 

zmusza do refleksji, która powinna uświadomić, że niekontrolowana i niezorganizo-

wana informacja staje się wrogiem, a świadomość kultury informacyjnej jest jedyną na 

to receptą21. 

Zasadniczymi problemami dla bibliotek naukowych, w tym bibliotek 

akademickich, stają się: płynność i niestabilność dokumentów elektronicznych,  

a w konsekwencji duża dynamika i niestabilność rozwoju kolekcji cyfrowych, które 

mają możliwość mutacji; kwestie definicji obiektu informacji; nowe metody 

kategoryzacji treści dokumentów; nowe poziomy opisu informacji (poziom makro  

i poziom mikro); języki kontrolowane; folksonomie; metadane. Zmieniająca się  

w czasie treść dokumentów elektronicznych skłoniła bibliotekarzy do podejmowania 

prób standaryzacji struktury dokumentów i łączenia ich struktury z metadanymi. Jak 

bowiem można opisywać, identyfikować i lokalizować dokumenty, których treść może 

zmieniać się w czasie? Dodatkowym problemem jest wielość i różnorodność formatów 

danych cyfrowych, która znacznie utrudnia wyszukiwanie informacji. 

Zmienia się model rozwoju i funkcjonowania bibliotek. Posiadanie zbiorów 

stanowiło naczelną zasadę funkcjonowania biblioteki. Alternatywą dla „posiadania 

zbiorów” staje się możliwość stworzenia dostępu do dokumentów. Jest to swoistego 

rodzaju zmiana paradygmatu gromadzenia na paradygmat udostępniania (informacja) 

i wykorzystywania zbiorów (wiedza). Otwarty charakter kolekcji cyfrowych 

spowodował wyraźne przesunięcie się punktu ciężkości aktywności bibliotek ku 

zarządzaniu kolekcją, łączącemu praktykę gromadzenia, magazynowania, 

zabezpieczania i selekcjonowania zbiorów. W rezultacie powstało środowisko 

biblioteczne, które ma charakter dualny, hybrydowy, tj. „drukowalno-elektroniczny”, 

gdyż część bibliotek ma zasoby analogowe oraz cyfrowe. Kiedyś biblioteka miała  

 

                                                            
21 J. Naisbitt: Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 1997. 
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dostarczyć informację i wiedzę w miarę kompletną; dzisiaj już nie, ma pomagać 

w selekcji informacji i wiedzy oraz w radzeniu sobie nie tylko z deficytem, lecz przede 

wszystkim z nadmiarem informacji. 

Rozwój sieci rozproszonych spowodował eksplozję informacji i usług 

informacyjnych oraz ukonstytuowanie się rynku informacyjnego. Strategicznym celem 

biblioteki funkcjonującej w rozproszonym środowisku sieciowym stało się oferowanie 

i wykonywanie zintegrowanych usług informacyjnych na podstawie istniejących nie 

tylko w danej bibliotece zasobów i przez skupianie uwagi na użytkowniku22. 

Niezbędne stały się uniwersalny dostęp i wymiana informacji cyfrowych w skali 

globalnej, co stało się możliwe dzięki amerykańskiemu protokołowi wyszukiwania  

i pobierania informacji Z39.50 – 1995. 

Wyzwaniem dla bibliotek naukowych stały się też nowe sposoby, narzędzia 

i strategie dostępu do informacji. Takim nowym sposobem stają się tzw. gateways, 

bramy do informacji cyfrowych jako wirtualne miejsca, w których użytkownik może 

uzyskać wskazówki, jak dotrzeć do ich zasobów czy portali. Ten sposób działania 

bibliotek wiąże się z zarządzaniem dostępem, metadanymi i danymi cyfrowymi. 

Biblioteki teraz organizują dostęp do całego wszechświata informacji. Pożądanym 

modelem staje się dostęp globalny, a nie tylko lokalny. Systemy informacji cyfrowej 

czynią fizyczną lokalizację źródeł informacji coraz mniej istotną. Tendencja ta jest 

zbieżna z ruchem otwartego dostępu do publikacji naukowych Open Access oraz 

ruchem otwartych zasobów, stanowiącym nowy model komunikacji naukowej. W tym 

kontekście warto zwrócić uwagę na możliwość korzystania z bibliotecznych serwisów 

oraz katalogów OPAC za pomocą przeglądarek w telefonach komórkowych. 

Nową dziedziną działalności bibliotek staje się ich udział w procesie publikowania 

wraz z prezentacją treści, zarządzaniem treścią oraz jej dystrybucją, a także udział 

w tworzeniu instytucjonalnych repozytoriów upowszechniających dorobek naukowy 

uczelni. Repozytoria uczelniane są wyrazem obecnych zmian w sposobach naukowego 

publikowania. Do niedawna pracownik naukowy nie miał specjalnego wpływu na 

dystrybucję swoich prac naukowych. Repozytoria stwarzają naukowcom taką 

możliwość, dając niebywałą szansę aktywnego uczestnictwa w tym procesie. Niektóre 

z usług bibliotecznych są oparte na technologiach wykorzystujących język naturalny, 

w tym analizę składniową pytań informacyjnych użytkowników23. 

                                                            
22 P. Ingwersen: The Role of Libraries and Librarians in Organizing Digital Information. „Libri”, Vol. 49, 1999, 
p. 11-15. 
23 W. Babik: Słowa kluczowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 
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Duży wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na 

biblioteki akademickie wzmaga potrzebę uświadamiania konieczności zmian 

w bibliotekach i ich otoczeniu. Zmiany te dotyczą nie tylko dokumentów (dokument – 

obiekt elektroniczny), lecz także wyzwalania się od barier czasowych i przestrzen-

nych, konieczności digitalizacji zbiorów i informacji o nich, globalnego dostępu, 

folksonomicznego podejścia do opisu dokumentów i informacji. Niezbędne są również 

zmiany w bibliotece jako instytucji, spowodowane komputeryzacją i informatyzacją 

procesów informacyjnych i bibliotecznych oraz zarządzania biblioteką. Niezbędna 

okazuje się też kontrola zarządcza tej instytucji. Zachodzą również zmiany 

w zawodzie bibliotekarza: hybrydowość i potrzeba nowych umiejętności 

bibliotekarzy, otwarcie tego zawodu dla innych. 

Stopniowo następuje odejście od jednokierunkowej wymiany informacji na rzecz 

dwukierunkowej, a następnie do sieci społecznych (ang. social network), takich jak 

hobbystyczne MySpace lub biznesowa Linkedln albo Facebook. Istnieje też potrzeba 

formułowania nowych wizji rozwoju bibliotek akademickich. Takie wizje powinny 

uwzględnić m.in. odpowiedź na następujące pytania: jakie zmiany w funkcjonowaniu 

bibliotek wywołują nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne,  

a zwłaszcza sieciowe? Jaką rolę ma odgrywać biblioteka akademicka w organizacji 

informacji cyfrowej? Jaka jest misja biblioteki akademickiej w cyfrowym świecie? 

Jaki jest wpływ rynku informacji na funkcjonowanie bibliotek akademickich? Czy 

biblioteki akademickie mają stanowić jeszcze warsztat naukowy, czy już nie? 

Stojące przed bibliotekami akademickimi wyzwania to także: uświadomienie sobie 

nieodwracalności tendencji, że w przyszłości świat będzie jeszcze bardziej  

zelektronizowany i zinternetowany24; trafne odczytywanie zmian we współczesnym 

świecie oraz właściwe reagowanie na nie z wykorzystaniem nowych możliwości oraz 

świadomość niedoskonałości funkcjonowania istniejących systemów informacji; 

konieczność współistnienia bibliotek tradycyjnych, cyfrowych i hybrydowych; nowe 

funkcje i zadania bibliotek (od biblioteki „obsługującej” do biblioteki „uczącej”; od 

wypożyczalni podręczników do multimedialnego centrum edukacyjnego; biblioteki 

„aktywne”, a nie bierne); udział bibliotek w rynkowej grze informacyjnej; zmiana 

strategii funkcjonowania bibliotek z gromadzenia zbiorów i informacji na ich 

udostępnianie; integracja z Internetem. 

                                                            
24 W Polsce jeszcze nie funkcjonuje dobrze, tj.: poprawnie żaden system informacyjny o zasięgu krajowym,  
np. system ostrzegania przed sytuacjami meteorologicznymi, system CEPIK czy system SYRIUSZ, nie mówiąc 
już o systemie PESEL. Mamy więc obecnie nie etap komputeryzacji, lecz raczej etap tzw. semi-/quasi- 
komputeryzacji, charakteryzujący się tym, że nie mamy jeszcze żadnych niezawodnych i działających bez 
zarzutu krajowych systemów informacyjnych. 
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We współczesnym bibliotekarstwie zachodzą następujące transformacje: od baz 

danych i repozytoriów do środowiska informacyjnego; od poszukujących informacji 

do informacji poszukujących jej odbiorców. Biblioteka akademicka staje się ważnym 

elementem środowiska informacyjnego współczesnego człowieka. Jednym 

z elementów jego określenia staje się odpowiedź na pytanie: pokaż mi swoją 

bibliotekę, a powiem Ci kim jesteś. Dominuje edukacyjny paradygmat biblioteki 

naukowej. O przyszłości bibliotek akademickich wydaje się decydować stopień 

realizacji projektu Web 2.0/Biblioteka 2.0. Biblioteka staje się centrum nie tylko 

informacji, lecz także wiedzy, stąd integracja różnych usług informacyjnych jest 

niezbędna, także tych dostępnych poza biblioteką. 

Biblioteka cyfrowa to droga do transformacji bibliotek cyfrowych z ośrodków 

informacji w ośrodki wiedzy. To otwarty charakter wirtualnych kolekcji, 

kooperatywność w rozwijaniu kolekcji, miejsce globalnego dostępu do całego 

wszechświata informacji. 

Biblioteki akademickie oprócz kontynuacji swoich podstawowych zadań, jak 

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie, coraz silniej dążą do wzmocnienia swojej 

pozycji w otoczeniu. Stopniowo przeobrażają się w centra informacji i wychodzą poza 

obsługę informacyjną studentów macierzystej uczelni. Otwierają się na szersze 

środowisko i są gotowe obsługiwać czytelników o coraz bardziej zróżnicowanych 

potrzebach informacyjnych. Przykładem może być CINiBA (Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach oraz DCINiE (Dolnośląskie 

Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej) Biblioteki Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. Przechodzenie na wolny dostęp do zbiorów oraz 

stosowanie RFID powoduje przesunięcie zadań oddziałów udostępniania na 

informację naukową, co jest zbieżne z obecnymi tendencjami we współczesnym 

bibliotekarstwie. 

Celowy dobór kadr bibliotecznych stanowił jeden z elementów bibliotecznej 

rewolucji w Polsce. Przyczynił się on w dużym stopniu do sukcesu polskiego 

bibliotekarstwa. Opierał się nie tylko na edukacji zawodowej na poziomie średnim 

i wyższym, stażu pracy w bibliotece, lecz także na stałym podnoszeniu kwalifikacji 

przez permanentne szkolenia, studiowanie fachowej literatury i zawodowej, udział  

w bibliotekarskich konferencjach naukowych oraz stałą wymianę poglądów zarówno 

w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Sytuacja ta okazała się bardzo korzystna  

w inspirowaniu koniecznych zmian w organizacji pracy w bibliotece, opartej na 

specjalizacji zawodowej. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 

spowodowały, że biblioteka zaspokaja potrzeby nie tylko obsługiwanego środowiska 
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naukowego i lokalnego, lecz także musi przewidywać te potrzeby i być motorem  

i propagatorem zmian oraz wdrażania za pomocą szkoleń i odpowiednich narzędzi 

dydaktycznych tych zmian, odpowiadając na współczesne wyzwania w świecie 

informacji. Biblioteka akademicka jest coraz bardziej zorientowana na użytkownika  

i oferuje mu coraz szerszy wachlarz usług bibliotecznych i informacyjnych. Procesy 

biblioteczne, takie jak gromadzenie zbiorów, ich opracowanie, stały się już tylko 

infrastrukturalnym zapleczem pełnej obsługi środowiska naukowego w obszarze 

globalnego dostępu do światowych źródeł informacji, zwłaszcza w sytuacji stale 

rosnącej roli dokumentów elektronicznych. Zmiany te wpisują się w światowe trendy 

w bibliotekarstwie, zwłaszcza w zasygnalizowane już zjawiska Web 2.0 i Biblioteka 

2.0. 

Nowe wyzwania dla bibliotekarzy to: bibliotekarz niezbędny, czy tylko pomocny? 

Stopniowo zanika dystans między czytelnikiem a bibliotekarzem, użytkownik staje się 

centralnym ogniwem biblioteki i aktywnym współtwórcą informacji/metainformacji. 

Konieczność redefinicji zawodu bibliotekarza, fikcyjne kształcenie bibliotekarzy, 

zatrudnianie na stanowiskach bibliotekarzy osób bez żadnego przygotowania 

bibliotekarskiego, uwolnienie zawodu bibliotekarza i swoistego rodzaju marazm 

środowiska bibliotekarskiego stwarzają warunki do przetrwania, ale nie do rozwoju. 

Biblioteka i jej środowisko podlegają permanentnym zmianom. W przyszłości 

w bibliotekach będzie pracowało mniej ludzi, ale bardziej wykształconych, gdyż wiele 

czynności dotychczas bibliotekarskich zmierza do samoobsługi użytkowników. 

Dawniej bibliotekarzem nie mógł być każdy, bibliotekarz był kimś, stąd był nim  

np. Samuel Linde, znakomity polski leksykograf i językoznawca. Potem bibliotekarz 

stał się osobą od podawania książek, a teraz może nim być każdy. Skutek deregulacji 

zawodu bibliotekarza będzie taki sam jak stało się to np. z zawodem murarza. 

Uwolnienie zawodów to promocja cwaniactwa, amatorszczyzny i partactwa na rzecz 

obniżenia ceny, to konsekwencja fiskalizmu. Rodzi się pytanie: jak kształcić, skoro 

każdy może być bibliotekarzem? Środkiem obrony mogą być licencjonowanie  

i kwalifikacyjne kursy zawodowe. Istnieje zatem potrzeba stworzenia możliwości 

formalnej certyfikacji wiedzy i umiejętności bibliotekarskich. Taka możliwość 

powinna zaistnieć w ramach organizacji profesjonalnych, np. w Stowarzyszeniu 

Bibliotekarzy Polskich. Nie powinno to być jednak obowiązkowe. Musimy stać się 

bardziej otwarci na innych, inaczej zamkniemy się w swoistego rodzaju getcie. 

Biblioteki i bibliotekarze mają ogromny potencjał do wykorzystania. 
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Można oczekiwać, że biblioteki przyszłości będą bibliotekami hybrydowymi, 

tj. zarządzającymi zarówno zbiorami analogowymi, jak i cyfrowymi, działającymi 

w rozproszonym środowisku sieciowym, oferującymi wyszukiwanie informacji 

w heterogenicznych źródłach informacji. Pożądane są narzędzia wyszukiwania 

informacji niezbyt trudne i intuicyjne oraz bardziej przyjazne dla użytkowników niż 

tradycyjne mechanizmy wyszukiwawcze. Obserwujemy tendencję do przesuwania się 

możliwości wyszukiwawczych w kierunku języka naturalnego25. 

Istnienie i rozwój bibliotek opiera się na standaryzacji tworzenia, strukturyzowania 

i rozpowszechniania treści cyfrowych. Na podstawie rozproszonego modelu dostępu, 

dzięki tzw. modelowi otwartemu na informację i zarządzanie nią, biblioteki stopniowo 

stają się pośrednikami w dostępie do informacji zapośredniczonej przez nowoczesne 

technologie informacyjne i komunikacyjne, w kreowaniu wiedzy, jej rozpowszech-

nianiu i wykorzystywaniu w środowisku naukowym26. Obsługa użytkowników opiera 

się w coraz większym stopniu na modelowaniu potrzeb użytkowników, personalizacji 

i systemach rekomendacji. 

Biblioteki przyszłości zmienią swoją strukturę i kulturę organizacyjną na bardziej 

elastyczną i będą opierać ją na wiedzy. Istnieje też pilna potrzeba doskonalenia aparatu 

informacyjno-wyszukiwawczego bibliotek. Zmienią się nie tylko biblioteki, lecz także 

bibliotekarze, stąd zaistnieje hybrydowość bibliotek i wielozawodowość profesji 

bibliotekarskich. 

Panujący obecnie relatywizm moralny, etyczny, prawny, kulturowy, edukacyjny 

i społeczny sprawia, że w tej sytuacji najwyższą cenę ma zdrowy rozsądek, który jest 

pilnie poszukiwany i o który obecnie jest tak trudno. Zresztą już dawno przewidział to 

Alvin Toffler, pisząc, że w przyszłości będziemy musieli walczyć m.in. z rozwojem 

potencjalnie groźnego masowego irracjonalizmu27. Zginął nam w miarę uporządko-

wany świat. Żyjemy w ciągłym „artystycznym” bałaganie, chaosie bliskim koncepcji 

współczesnego społecznego darwinizmu. Na tym tle biblioteka jako jedna z instytucji 

pamięci zbiorowej oferuje pewien porządek oraz sposoby i pomoc w poszukiwaniach  

i znalezieniu nie tylko literatury, lecz także w znalezieniu się w tym chaosie wartości. 

 

 

 

                                                            
25 Ibidem. 
26 M. Kisilowska: Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010. 
27 A. Toffler: Szok przyszłości. Wydawnictwo Kurpisz, Przeźmierowo 2007. 
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Podsumowanie 

Współczesne przemiany w środowisku informacyjnym bibliotek sprawiają, 

że biblioteki akademickie (i nie tylko) w tej dynamicznej rzeczywistości stają na 

rozdrożu, a więc w punkcie, z którego prowadzi wiele dróg i nie wiadomo dokładnie, 

który kierunek wybrać, na który odpowiedzialnie się zdecydować, który jest najlepszy. 

To swoistego rodzaju metafora, ale akcentująca fakt, że współczesne biblioteki są 

skazane na konieczność wyboru mającego decydujące znaczenie dla ich dalszego 

rozwoju, a nawet istnienia. Biblioteki akademickie, podlegając swoistego rodzaju 

ewolucji, powinny uwzględniać zmiany dokonujące się we współczesnym świecie 

i wykorzystywać możliwości, jakie ten świat oferuje. 

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że biblioteki akademickie mogą i powinny 

odgrywać ważną rolę w budowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz 

w kształtowaniu kultury informacyjnej współczesnego człowieka. Prace legislacyjne 

oraz świadomość informacyjna społeczeństwa pozwalają sądzić, że biblioteki 

naukowe nie zmarnują tej szansy. Chodzi tu przede wszystkim o podniesienie prestiżu 

bibliotek oraz zawodu bibliotekarza, jak również znalezienie przez biblioteki 

akademickie właściwego sobie miejsca wśród instytucji zajmujących się 

gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.  

Biblioteka akademicka wyższej uczelni technicznej ma też do zrealizowania bardzo 

ważne zadanie o charakterze społecznym: powinna u pracowników i studentów 

uczelni, której służy, kształtować kulturę informacyjną, aby przyszli menadżerowie 

cenili wartości, jakie wnosi w życie społeczne i zawodowe kultura, w tym kultura 

informacji, i te wartości promowali; stąd istnieje potrzeba kształtowania kultury 

informacyjnej przez tego typu biblioteki. 

Kierunki rozwoju bibliotek akademickich w przyszłości to: biblioteki hybrydowe; 

dynamiczne środowisko cyfrowe; łatwe i intuicyjne narzędzia wyszukiwawcze; język 

naturalny; standaryzacja tworzenia, strukturalizacji i rozpowszechniania informacji 

elektronicznych; modelowanie potrzeb informacyjnych użytkownika; personalizacja 

i systemy rekomendacji; doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 

bibliotekarzy; konkurencyjność zawodowa (infobrokering techniczny); permanentna 

ewolucja bibliotek. 

Postęp w bibliotekach jest ogromny, zwłaszcza w bibliotekach akademickich. Nie 

odstajemy od bibliotek na Zachodzie. W Polsce bibliotekarze są jedną z najlepiej 

wykształconych grup zawodowych. Dbajmy o wizerunek naszego zawodu i wizerunek 
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bibliotek, w których pracujemy. Nie ma powodu, aby wszyscy pracujący w bibliotece 

byli lub musieli być bibliotekarzami, są przecież również stanowiska pomocnicze. 

Aby biblioteki akademickie dalej mogły dobrze funkcjonować na informacyjnym 

rynku, muszą zweryfikować sposoby swojego funkcjonowania i bardziej nastawić się 

na usługi i użytkowników niż na procesy biblioteczne. Muszą nie tylko sprostać 

oczekiwaniom swoich użytkowników, lecz także przewidywać ich potrzeby 

informacyjne. Niezwykle ważne są oczywiście zdolność do wprowadzania zmian oraz  

tempo ich wprowadzania, stąd coraz większy nacisk kładzie się na kształcenie 

umiejętności informacyjnych użytkowników, niezbędnych w procesie ustawicznego 

kształcenia28. Tego typu działania służą też realizacji przez biblioteki akademickie idei 

społeczeństwa informacyjnego. 
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