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Artykuły

Aneta Drabek

Cyfrowy warsztat pracy 
bibliotekarza1

Warsztat pracy bibliotekarza w ostatnich dzie
sięciu latach znacznie się zmienił. Miejsce wielo
tomowych bibliografii, informatorów, słowników 
i wykazów zajęły łatwiejsze do wyszukiwania 
bazy danych, encyklopedie i słowniki elektronicz
ne czy też wortale internetowe publikujące na 
swych stronach informacje z konkretnej dziedzi
ny. Z każdą chwilą dodawane są w przestrzeni 
cyfrowej kolejne elektroniczne źródła, ale ich od
nalezienie -  pomimo coraz bardziej zaawansowa
nych wyszukiwarek -  wcale nie jest takie łatwe 
i proste. Problem ten próbują opanować katalogi 
oraz wyspecjalizowane serwisy tematyczne, ale 
- ja k  wskazuje praktyka biblioteczna -  czytelnicy 
i tak wolą informacje otrzymane bezpośrednio od 
bibliotekarza. Sami swoje wysiłki wyszukiwawcze 
bardzo często ograniczajądo katalogów bibliotecz
nych lub „wyguglania” potrzebnych informacji. 
Ponieważjednak większość informacji zawartych 
w bazach danych nie jest możliwa do odnalezienia 
z pomocą wyszukiwarek, więc są one często nie
wykorzystane przez wielu internautów.

Ponad dziesięcioletnia praca w informatorium 
biblioteki uniwersyteckiej oraz współtworzenie 
strony WWW biblioteki pozwoliły na zgroma
dzenie sporego wykazu źródeł elektronicznych, 
które stanowią podstawowy warsztat pracy. Ce
lem niniejszego artykułu będzie przedstawienie 
wyboru najciekawszych źródeł, do których nie 
powinno zabraknąć linków na stronach interne
towych bibliotek.

Polecane w artykule źródła zostaną przedsta
wione w czterech grupach: bazy danych, czaso
pisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe i inne.

' Artykuł powstał w oparciu  o m ateriały  przygotow ane 
na konferencję „Inform acja w św iecie cyfrow ym ” 
zorganizow aną 3 m arca 2008 r. przez Bibliotekę W yż
szej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród baz danych na uwagę zasługuje ser
wis baz danych przygotowywanych przez Biblio
tekę Narodową2. Struktura baz przedstawia się 
następująco:
•  bibliografia narodowa 

-bibliografie książek polskich
Książki polskie -  Przewodnik Bibliograficz
ny (1976-)
Książki polskie podziemne  (1976-1989) 
Indeks do „Przeglądu Bibliograficznego" 
Gebethnera i Wolffa (1905-1914,1923-1926) 
Bibliografia Polska 1901 -1939

-  bibliografie czasopism polskich 
Bibliografia wydawnictw ciągłych nowych, 
zawieszonych i zmieniających tytuł (1985-) 
Bibliografia wydawnictw ciągłych (1958- 
2000)
Bibliografia niezależnych wydawnictw cią
głych (\976-\990)

-  bibliografia poloników zagranicznych 
Polonica zagraniczne (1993-)
Przekłady literatury polskiej (1981 -)
Dzieła Jana Pawła I I : bibliografia publi
kacji wydanych poza Polską

-  bibliografia dokumentów elektronicznych 
-bibliografie artykułów z czasopism polskich

Artykuły z czasopism polskich  — Bibliogra
fia Zawartości Czasopism (2005-)
Artykuły z czasopism polskich -  Bibliogra
fia Zawartości Czasopism (1996-2004) 
Artykuły z  gazet i tygodników polskich  
(2005-)
A rtykuły z  gazet i tygodników polskich  
(1996-2004)

•  bibliografie bibliologiczne
Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995-) 
Bibliografia Bibliografii Polskich (1995-) 
Wykaz polskich bibliografii nieopublikowa- 
nych
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej (1990-) 
Bibliografia Bibliografii Polskich (1971 -1985)

•  katalogi centralne

2 Bazy B iblioteki N arodow ej [online]. W arszawa: B i
blioteka N arodow a, [dostęp: 2008-04-12]. Dostępny
w World W ide Web: h ttp ://m ak.bn.org .p l/w ykaz.h tm .
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Centralny Katalog Książek Zagranicznych  
(1975-1986)
Centralny Katalog Książek Zagranicznych  
(1987-)
Centralny Katalog Czasopism Zagranicz
nych (1980-)
Centralny Katalog Czasopism Polskich 
(1661-1950)
Wykaz siglów bibliotek uczestniczących  
w centralnych katalogach Biblioteki Naro
dowej

•  zbiory specjalne
Katalog mikrofilmów starych druków wyda
nych głównie na obszarach Śląska, Prus 
Wschodnich i Pomorza 
Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów  
Katalog druków muzycznych z Biblioteki Mu
zeum Polskiego w Chicago 
Druki muzyczne 20-21 w. — dublety

•  bazy adresowe i inne
Baza wydawców książek zarejestrowanych 
w Krajowym Biurze ISBN  
Baza wydawców druków muzycznych zareje
strowanych w Krajowym Biurze ISMN  
Informator o bibliotekach w Polsce 
Słownik języka haseł przedmiotowych 
Spośród wymienionych baz na szczególną 

uwagę zasługująnajwiększe polskie bibliograficz
ne bazy multidyscypliname -  Książki polskie 
(ponad 500 tys. opisów), Artykuły z czasopism  
polskich (ponad 650 tys. opisów umieszczonych 
w dwóch bazach), Artykuły z gazet i czasopism 
polskich  (ponad 180 tys. opisów w dwóch ba
zach). Niestety problemy w uzyskaniu egzempla
rza obowiązkowego od wydawców powodują, że 
baza książek nie jest kompletna. O kompletności 
nie można także mówić w przypadku bazy arty
kułów z czasopism polskich, ponieważ nie są 
w niej indeksowane niektóre czasopisma przeję
te przez bazy specjalistyczne3. Pomimo tych bra
ków bazy te wciąż stanowią najlepsze źródło do 
poszukiwań bibliograficznych dla wielu grup użyt
kowników. Pojedyncze przeszukiwanie poszcze
gólnych baz jest dość kłopotliwe i pracochłon
ne, na szczęście można ten proces znacznie przy
spieszyć wykorzystując multiwyszukiwarkę Fid- 
kar4, która daje możliwość jednoczesnego prze

1 N a przykład zaw artość czasopism  technicznych zna
leźć m ożna w bazie Baztech.

J M. Marks: Fidkar2: w yszukiw arka dla komputerowych  
baz bibliotecznych  [online], [dostęp: 2008-04-12], 
Dostępny w W orld W ide Web: h ttp ://m ak.bn.org.pl/ 
fidkar/.

szukania wielu baz danych i katalogów Biblioteki 
Narodowej.

W lokalizacji zagranicznych książek w biblio
tekach polskich pomagająkatalogi centralne, które 
rejestrująok. 350 tys. opisów. Jednakże pamiętać 
trzeba, że po wprowadzeniu katalogów elektro
nicznych wiele bibliotek zrezygnowało z prowa
dzenia katalogów kartkowych i przesyłania da
nych o nabytkach zagranicznych do narodowej 
książnicy. Dlatego poszukiwania, zwłaszcza pub
likacji z ostatnich 10 lat, trzeba rozszerzyć na ka
talogi poszczególnych bibliotek.

O wiele bardziej kompletny jest Centralny katalog 
czasopism zagranicznych, który udostępnia informa
cje o zagranicznych wydawnictwach ciągłych prenu
merowanych przez biblioteki polskie w latach 1980- 
2007. Warto pamiętać, że do katalogu nie są zgłaszane
-  poza nielicznymi wyjątkami -  czasopisma elektro
niczne, zwłaszcza te dostępne w konsorcjach.

Portal Nauka Polska* jest nieocenionym źród
łem w poszukiwaniach dotyczących polskiej na
uki. W bazie gromadzone są informacje dotyczą
ce instytucji naukowych, pracowników nauko
wych, prac naukowych (rozpraw doktorskich i ha
bilitacyjnych), konferencji naukowych, targów 
i wystaw oraz projektów badawczych M inister
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto zwrócić uwagę na bazę Cytbin6-  cieka
wą inicjatywę pracowników i studentów Instytu
tu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego. Baza indeksuje artyku
ły z 5 czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej. Są to: „Przegląd Bibliotecz
ny”, „Bibliotekarz”, „Zagadnienia Informacji Na
ukowej”, „Biuletyn EBIB” oraz „Praktyka i Teoria 
Informacji Naukowej i Technicznej” . Oprócz in
formacji bibliograficznych (autor, tytuł, źródło, 
cytata wydawnicza, słowa kluczowe, abstrakt) 
w bazie odnaleźć można także kompletną biblio
grafię załącznikową dołączaną do artykułu.

Bibliografia Geografii Polskiej1 stanowi war
tościowe źródło wyszukiwań bibliograficznych 
z zakresu geografii i nauk pokrewnych. Baza obej

5 Nauka Polska  [online].: O środek Przetw arzania Infor
macji [dostęp: 2008-04-12], Dostępny w World Wide 
Web: http://nauka-polska.pl/.

6 Baza danych C ytbin  [online]. K atow ice: U niw ersytet 
Śląski. Insty tu t B iblio tekoznaw stw a i Inform acji N a
ukowej [dostęp: 2008-04-19], Dostępny w World Wide 
Web: h ttp ://w w w .bg.us.edu.p l/bazy/cytb in /.

7 D. Gazicka, J. Peliwo: Bibliografia Geografii Polskiej 
[online].: B iblio teka G eografii i O chrony Środow iska 
[dostęp: 2008-04-12], D ostępny w W orld W ide Web:
h ttp ://w w w .cbgios.pan .p l/bazy /bgp /.
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muje publikacje wydane w latach 1985-2002 i jest 
sukcesywnie uzupełniana o kolejne lata.

Nauki pedagogiczne reprezentowane są przez 
bazę Pedagog8, przygotowywaną przez biblio
tekarzy z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opol
skiego. W bazie znaleźć można opisy książek 
oraz artykułów z ok. 500 tytułów czasopism. Po
szukujący informacji z tej dziedziny wiedzy po
winni także zajrzeć do serwisu Edukacyjne Za
soby Internetu’, w którym jej twórcy pogrupo
wali w 151 kategoriach najciekawsze źródła elek
troniczne z zakresu pedagogiki. Każdy link opa
trzony jest krótkim opisem oraz informacjąkiedy 
dany adres był sprawdzany.

Jedną z ważniejszych drukowanych bibliogra
fii obejmującej teorię i historię literatury, krytykę 
literacką teatralną i filmową, literaturę współcze
sną i życie literackie jest Polska Bibliografia 
Literacka. Ostatni wydany tom obejmował dane 
za rok 1988. Instytut Badań Literackich konty
nuuje wydawanie słynnej PBL-ki w postaci bazy 
danych10. Dostępne są dane za lata 1989-1995. 
Interesującym źródłem informacji (nie tylko dla 
filologów) jest Index Translationum". Świato
wa bibliografia tłumaczeń literatury pięknej i na
ukowej, wydawana jest przez UNESCO. Zawiera 
opisy ponad 1,5 min pozycji tłumaczonych i opubli
kowanych w ok. 100 krajach. Istnieje możliwość 
przeszukiwania według autorów, haseł przedmio
towych języka oryginału i języka tłumaczenia. 
Baza zawiera informacje od 1979 r.

W zakresie aktów prawnych wiarygodnym źród
łem jest Internetowy System Aktów Prawnych. 
Baza zawiera opisy bibliograficzne aktów prawnych 
opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919- 
2007 oraz Monitorze Polskim w latach 1946-2007. 
Do większości opisów dołączone są pełne teksty.

W naukach technicznych najważniejszą pol
ską bazą jest BazTech'2. Współpracę w jej wy

* Pedagog [online]. Biblioteka Główna Uniwersytetu O pol
skiego [dostęp: 2008-04-12]. D ostępny w World 
Wide Web: h ttp ://w w w .bg.uni.opole.p l/dp/pedagog.

’’ Edukacyjne Zasoby Internetu  [online], W roclaw: Dol
nośląska B iblio teka Pedagogiczna [dostęp: 2008-04- 
12], Dostępny w W orld W ide Web: http:// 
w w w .dbp.w roc.p l/linki/index.php?id=b.

10 Polska Bibliografia Literacka  [online], Poznań: Insty
tut Badań L iterackich PAN. Pracow nia Bibliografii 
Bieżącej [dostęp: 2008-04-12], Dostępny w World 
Wide Web: http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/.

11 Index Translationum  [online].: U N ESCO  [dostęp: 
2008-04-12], D ostępny w W orld W ide Web: http:// 
databases.unesco.org/xtrans/xtra-form .shtm l.

12 Baztech. Baza danych o zaw artości po lsk ich  czaso
p ism  technicznych  [online].: Porozum ienie biblio-

pełnieniu podjęły 22 biblioteki uczelni i instytu
tów naukowo-technicznych. W BazTechu znaleźć 
można opisy artykułów opublikowanych w ok. 
450 czasopismach z zakresu szeroko pojętych 
nauk technicznych oraz w wyborze nauk ścisłych 
i ochrony środowiska.

Poszukujący informacji na tematy ekonomicz
ne powinni zajrzeć na stronę Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Biblio
tekarze przygotowują bardzo ciekawy wortal Eko
nomia on-line'1. Jest to serwis tematyczny kieru
jący do najciekawszych źródeł ekonomicznych: 
czasopism, monografii, placówek naukowych, lu
dzi nauki, stron tematycznych, bibliografii, ka
talogów oraz stron poświęconych tej dyscypli
nie.

W przeglądzie najciekawszych baz i źródeł in
ternetowych nie powinno zabraknąć bazy film - 
polski.plH oraz Film w prasie polskiejl5. Pierw
sza z wymienionych to doskonałe źródło danych
o polskich filmach, aktorach, reżyserach, nagro
dach i wszystkich innych twórcach filmu. Druga 
z wymienionych baz kompletuje informacje o za
wartości wszystkich polskich czasopism filmo
wych, a także o artykułach o tematyce filmowej 
opublikowanych w innych ważniejszych czaso
pismach, takich jak np. „Polityka” czy „Wprost””. 
Ogółem opracowywanych jest na bieżąco i retro
spektywnie około 60 tytułów czasopism. W bazie 
wyszukać można tytuły filmów (może być to za
równo tytuł oryginalny, jak i tytuł polski), nazwi
ska osób (zarówno autorów artykułów, jak i osób 
będących ich tematem), miejsca festiwali, nazwy 
nagród filmowych i hasła przedmiotowe.

Niezastąpionym źródłem w ostatnich latach 
stały się czasopisma elektroniczne. Tytułów do
stępnych w sieci przybywa tak szybko, że two
rzone są specjalne bazy danych i serwisy, w któ
rych prezentowane są e-czasopisma.

tek i ośrodków  inte [dostęp: 2008-04-12], Dostępny 
w W orld W ide Web: h ttp ://baztech .icm .edu .p l/.

"  Ekonom ia on-line. Naukowe źródła ekonom iczne w In
ternecie  [online]. Kraków: B iblio teka G łów na U ni
w ersytetu Ekonom icznego [dostęp: 2008-04-12], 
Dostępny w W orld W ide Web: http://kangur.ae.kra- 
kow .p l/B ib lio tek a /E k o n o m ia /in d ex .p h p .

N filmpolski.pl [online]. Łódź: Biblioteka Państwowej Wyż
szej Szkoły Film ow ej, Telew izyjnej i Teatralnej [do
stęp: 2008-04-12]. D ostępny w World Wide Web: 
h ttp ://w w w .film po lsk i.p l/fp /.

15 Film w prasie po lsk ie j [online]. Łódź: B iblioteka Pań
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Tea
tralnej [dostęp: 2008-04-12], Dostępny w World Wide 
W ebhtlp://www. film polski.pl/fp/B ibliografia.htm .
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•  Domenę Internetowych Repozytoriów Wiedzy41,
•  Wolne Lektury42,
•  Wirtualną Bibliotekę Literatury Polskiej43.

Na koniec ważne i ciekawe narzędzie dla każde
go bibliotekarza. Jest nim Wyszukiwarka INiB44, 
której pomysłodawcą i autorem jest Jacek Tomasz- 
czyk. INiB działa dzięki usłudze Google Custom 
Search, która pozwala na przeszukiwanie wybra
nych adresów WWW. Dzięki temu wyszukujący 
ma pewność, że uzyskane wyniki prowadzą do 
wiarygodnych i relewantnych dokumentów. Wy
szukiwarka INiB ogranicza rezultaty do starannie 
wyselekcjonowanych stron WWW, zawierających 
informacje z zakresu bibliotekoznawstwa i infor
macji naukowej. Są to m.in. strony bibliotek, cza
sopism elektronicznych, bibliotek cyfrowych, ser
wisów tematycznych, baz danych itp. Lista ta jest 
stale poszerzana o nowe adresy zaproponowane 
przez internautów. Przesyłanie informacji do tej 
specyficznej bazy danych ułatwia prosty formu
larz, do którego link umieszczony jest pod okien
kiem wyszukiwarki.

Omówione w powyższym artykule zasoby 
elektroniczne to zaledwie skromny wybór war
tościowych źródeł, jakie znaleźć można w Inter
necie. Warto jednak zwrócić na nie uwagę, gdyż 
stanowią nieocenioną pomoc dla bibliotekarzy
i czytelników.

D r A n e ta  D ra b e k  (a d ra b e k @ b g .u s .e d u .p l)  j e s t  p r a 
co w n ik ie m  O d d z ia łu  U d o s tę p n ia n ia  Z b io ró w  i In fo r 
m a c ji B ib lio te k i U n iw e rsy te tu  Ś lą sk ie g o .

41 Domena Internetow ych Repozytoriów  W iedzy [onli
ne] Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Interdyscy
plinarne Centrum M odelowania Matematycznego
i Komputerowego [dostęp: 2008-04-17]. Dostępny w 
World Wide Web: http://www.dir.edu.pl/.

42 W olne Lektury [online]. W arszawa: Fundację N ow o
czesna Polska [dostęp: 2008-04-17], Dostępny 
w World W ide Web: h ttp ://w w w .w olnelektury .p l/. 
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej [online], Gdańsk: 
Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczno-Hislorycz- 
ny. Instytut Filologii Polskiej [dostęp: 2008-04-17], 
Dostępny w World Wide Web: http://monika.univ.gda.pl/ 
- literat/books.h tm

44 J. Tom aszczyk: W yszuk iw arka  IN iB  [on line], [do
stęp: 2008-04-17], D ostępny w W orld W ide Web: 
http://w w w .inib.pl/. W ięcej na tem at tej w yszukiw ar
ki w artykule: J. Tomaszczyk: Specjalistyczna w yszu
kiwarka naukowa. „B ibliotekarz” 2007 nr 1 s. 11-13.

Jadwiga Kotulska

Konwergencja jako konsekwencja 
rewolucji technologii 
informatycznych 
i jej wpływ na kształt 
współczesnych bibliotek

Wprowadzenie
Cywilizacja, czyli stan kultury materialnej osiąg

nięty przez społeczeństwo, wciąż dynamicznie ewo
luuje, co wynika z rozwoju nauki, kultury i techniki 
oraz z upowszechnienia wynalazków. Wiele tzw. no
winek technicznych trwale wpłynęło na rozwój ludz
kości, a le -jak  pisze Zygmunt Bauman - to  niewąt
pliwie człowiek i jego potrzeba wychodzenia poza 
utarte granice i bycie-w-świecie to bycie-w-przy- 
szłości, wyznaczają kierunek rozwoju i zmian spo
łecznych. „Ludzkie" w „ludzkiej istocie” jest to, 
co „wystaje", wybiega naprzód, podczas gdy 
„świat" to „reszta, która została w tyle"'.

Historia cywilizacji ma przebieg ciągły, cyklicz
ny. Ludzka ciekawość świata, odwieczna chęć 
ulepszania i ułatwiania życia przyczyniła się do 
rozwoju nowoczesnej cywilizacji. Szczególnie 
ważnymi momentami w „drabinie dziejów” było 
wynalezienie druku przez Gutenberga, odkrycie 
telefonu i telewizji oraz, w efekcie, wynalezienie 
komputera i rozwój teleinformatyki.

Dwudziesty wiek przyniósł największe zmiany 
w historii ludzkości. Postęp gospodarczy, eko
nomiczny, techniczny i informacyjny zadecydo
wał o nowej jakości życia, kształtując tzw. społe
czeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na 
wiedzy, w której motorem rozwoju są innowacje
i nowatorska technologia, a fundamentalne zna
czenie ma poziom wykształcenia społeczeństwa, 
określana jest mianem nowej gospodarki. Zmie
rza ona w kierunku gospodarki cyfrowej i wiedzy, 
która jest obecnie dobrobytem, gdyż umożliwia 
utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Istota konwergencji
Konsekwencjąrozwoju cywilizacji kompute

rowej i sieciowej jest globalizacja, czyli obiek
tywny proces kurczenia się świata i jednocze
sny wzrost świadomości, że świat stanowi ca
łość . Określenie „konwergencja” wywodzi się
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