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Biblioteki jako części sektora 

informacyjnego gospodarki

• Sektor informacyjny to całokształt działalności 
gospodarczej służącej produkcji, użytkowaniu, 
ochronie, gromadzeniu, przechowywaniu, 
przekazywaniu i przesyłaniu informacji

• Obejmuje wytwarzanie informacji i realizację usług 
informacyjnych

• Biblioteki stanowią jedną z najważniejszych części 
sektora informacyjnego gospodarki

• W związku z czym rola sprawnego obiegu informacji i 
jej przetwarzania jest szczególnie istotna



Nowoczesne technologie w 

bibliotece

• Nowoczesne technologie komputerowe i nowe 

platformy komunikowania znacząco zmieniły 

warsztat i techniki pracy bibliotekarzy i 

pracowników informacji.

• Nowe nośniki informacji wpłynęły na sposoby 

przechowywania materiałów i ich prezentację 

użytkownikowi.



Nowoczesne technologie w 

bibliotece

• Nadal jedną z najważniejszych części metodyki pracy 

bibliotekarskiej jest umiejętność poprawnego tworzenia 

charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów.

• Odpowiednie opracowanie rzeczowe książek, 

artykułów z czasopism i baz danych, stron 

internetowych decyduje o tym czy zawarte tam 

informacje zostaną odpowiednio przeselekcjonowane i 

czy w rezultacie trafią do użytkownika.



Model komunikowania masowego

• Tradycyjny model komunikowania masowego 

składa się z następujących elementów: nadawcy, 

treści komunikatu, sposobu przekazania treści, 

odbiorcy i efektu komunikacji.

• Nadawca odgrywa nadrzędną rolę. Konstruuje 

komunikaty i nadzoruje cały proces. Od niego 

zależy czy i w jakiej formie dana informacja 

dotrze do odbiorcy.



Komunikowanie w Web 2.0

• Nowy trend internetowy Web 2.0 zmienia 

paradygmat komunikowania społecznego.

• Nadawca i odbiorca są sobie równi, ponieważ 

każdy może formułować komunikaty.

• Egalitaryzm, decentarlizacja i autonomia 

wszystkiego i wszystkich to cechy wyróżniające 

nowy typ komunikacji.



Wiedza ekspercka i rozproszona

• Wiedza ekspercka – posiadana przez wąskie 
grono specjalistów, nabyta w trakcie edukacji i 
praktyki zawodowej.

• Wiedza rozproszona – zbiór wiedzy posiadanej 
przez szerokie grono osób. Określana mianem 
inteligencji kolektywnej. Składają się na nią 
doświadczenia pojedynczych ludzi nabyte w 
wyniku codziennych obowiązków, pasji a także 
wykształcenia.



Dwa modele wiedzy w praktyce 

bibliotekarskiej

• Bibliotekarz posiada wiedzę ekspercką, opartą na 

kwalifikacjach, wykształceniu i praktyce 

zawodowej.

• Wiedza  wszystkich czytelników ma postać 

systemu wiedzy rozproszonej.

• Współgranie dwóch modeli wiedzy pozwala na 

usprawnienie procesu produkcji informacji w 

bibliotece i osiągnięcie lepszych efektów.



Nowe realia funkcjonowania 

bibliotek

• Konieczne są rozbudowane możliwości 

komunikacji biblioteka-czytelnik i czytelnik-

biblioteka.

• Wypracowanie instrumentów ograniczających 

powstawanie szumu informacyjnego i 

redundancji.

• Wykwalifikowany personel.

• Świadomi czytelnicy.



Nowe realia funkcjonowania 

bibliotek

• Nowoczesny, interaktywny serwis internetowy 
biblioteki.

• Społeczne kategoryzowanie książek, tagowanie.

• System ocen publikacji.

• Elektroniczny formularz, poprzez który można 
zaproponować zakup książki.

• Konta użytkowników.

• Różnorodne możliwości kontaktu z bibliotekarzem i 
innymi czytelnikami (komunikatory internetowe, fora 
dyskusyjne, blogi).
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Aktualnie JHP BN 2010

• Uszczegółowienie tematów formalnych

• Przegląd określników

• 1938 nowych rekordów wzorcowych

• Kontrola:

– 7617 nowe rekordy wzorcowe

– 22804 nowe rekordy wzorcowe rozwinięte



Możliwe modyfikacje

• System podpowiedzi dla użytkowników

• Mechanizm wspierania zapytań



Analfabetyzm funkcjonalny

• nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
wymagających wykorzystania informacji 
przetworzonych

• użytkownik nie rozumie komunikatów, z 
którymi ma do czynienia i nie potrafi 
wykorzystać ich w praktyce

• przewartościowaniu ulega hierarchia funkcji 
językowych, przekaz informacji schodzi na plan 
dalszy



Analfabetyzm funkcjonalny

• uporządkowanie przestrzeni informacji

• wypracowanie pewnych standardów tworzenia i 

przekazywania informacji na ujednoliconych 

formularzach, w ściśle, klarownie opracowany 

sposób

• wykształcenie przekonania o istotności 

informacji dla osobistego powodzenia i 

komunikowania się społecznego



Przyjazna przestrzeń zarządzania 

informacją
• PZI = X ( Z , P , TI , F , T ,U )

Znak iloczynu 

kartezjańskiego

Zasoby informacyjne

Procesy informacyjne

Technologie informacyjne

Funkcje zarządzania

Horyzont czasowy

Użytkownicy informacji

Źródło: K. Materska: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy
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