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Internet (jako konkurent biblioteki)



 
Nadmiarowość

 
i powszechność

 
informacji 



 
Nowe technologie i źródła informacji



 
Powszechna digitalizacja zasobów



 
Nowe pokolenia użytkowników



 
Prawo i swoboda wymiany informacji



 
Koszt informacji

Co może wpłynąć…? 





 
Nowa organizacja usług bibliotecznych



 
Nowa organizacja przestrzeni bibliotecznej 



 
Nowe cechy i umiejętności bibliotekarzy



 
Znaczne zwiększenie marketingu bibliotecznego



 
Zwiększenie wysiłków na rzecz pozyskiwania 
środków 



 
Zwiększenie wysiłków na rzecz pozyskiwania 
UŻYTKOWNIKÓW 

Jak może wpłynąć…? 





Internet i Google – konkurencją
 i zagrożeniem dla biblioteki
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Pew Internet Project 2002: www.pewinternet.org

Procent Amerykanów przekonanych, że Internet zaspokoi ich potrzeby 
informacyjne w grupach tematycznych (przed dokonaniem poszukiwania):

Internet konkurentem bibliotekiInternet konkurentem biblioteki



Internet konkurentem bibliotekiInternet konkurentem biblioteki
Procent Amerykanów przekonanych, że Internet zaspokoi ich potrzeby 
informacyjne w grupach tematycznych (po dokonaniu poszukiwania):

Pew Internet Project 2002: www.pewinternet.org



• Łatwa dostępność
 

Internetu i prostych w obsłudze 
mechanizmów wyszukiwawczych

• Samodzielność
 

i niezależność
 

w poszukiwaniach

• Pozorna biegłość
 

Użytkowników w korzystaniu 
z wyszukiwarek internetowych

• Nadmiar informacji w stosunku do potrzeb

• Dostępność
 

tych samych albo podobnych źródeł
 informacji

• Różnorodność
 

typów informacji osiągalnych za pomocą
 tego samego narzędzia

Internet konkurentem bibliotekiInternet konkurentem biblioteki



Biblioteka

Dostawcy
zewnętrzni
Dostawcy
zewnętrzni

Użytkownicy

Dostawcy
zewnętrzni

Stary model bibliotekiStary model biblioteki
Di Martin, University of Hertfordshire



Di Martin, University of Hertfordshire

Nowy model bibliotekiNowy model biblioteki

Biblioteka

Użytkownicy

Inni dostawcy



Internet jest ogromny



Internet jest ogromny

Czy tak szybko też
 

wzrasta liczba bibliotek ?!, Ha, ha, ha!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Number_of_internet_hosts.svg


Jak szukamy informacji?

Najczęściej stosowanym 
sposobem poszukiwania 
informacji w Internecie są

 wyszukiwarki internetowe 
(a nie katalogi tematyczne)



„Torcik” popularności wyszukiwarek„Torcik” popularności wyszukiwarek

Wyszukiwarki internetowe 2003

searchenginewatch.com: US web surfers in August 2003 



„Torcik” popularności wyszukiwarek

Wyszukiwarki internetowe 2006

searchenginewatch.com: US web surfers in July 2006 



Nielsen MegaView Search, August 2009

Wyszukiwarki internetowe 2009



„Torcik” popularności wyszukiwarek„Torcik” popularności wyszukiwarek

2003 - portale

searchenginewatch.com: US web surfers in August 2003 



Statystyka używanego oprogramowania:Statystyka używanego oprogramowania:

2003 - software

searchenginewatch.com: US web surfers in August 2003 



Nielsen MegaView Search, August 2009

2009 – software = Google 80%



Find Chuck Norris

Manipulacja wynikami

http://google.com/


Google Page Rank



Wyszukiwarki:



Google it! 



Nowe technologie i nadmiar 
kanałów informacji zmieniają

 zachowania użytkowników
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Kontekst InternetuKontekst InternetuKontekst Internetu

Praca

Rozrywka

Edukacja

Otoczenie

Nauka



Times, They Are A-Changin’Times, They Are ATimes, They Are A--ChanginChangin’’

Użytkownicy mają
 

inne 
potrzeby, zachowują

 
się

 inaczej, używają
 nowych technologii. 

Są
 

inni. 

UUżżytkownicy majytkownicy mająą
 

inne inne 
potrzeby, zachowujpotrzeby, zachowująą

 
sisięę

 inaczej, uinaczej, użżywajywająą
 nowych technologii. nowych technologii. 

SSąą
 

inni. inni. 

Bob Dylan



iTunes



http://www.blinkx.tv/


http://www.pandora.com/


http://www.marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm












Czy jesteśmy przygotowani by dostarczyć
 użytkownikom nasze serwisy:

• Równie atrakcyjne graficznie?
• Równie łatwe do „nawigacji”?
• Wykorzystujące percepcję

 
wzrokową?

• Spersonalizowane?
• Z odniesieniem do współużytkowników 

(nie do biblioteki)?



Study commissioned by the British 
Library and JISC to identify how the 
specialist researchers of the future, 
currently in their school or pre-school 
years (the Google generation), are 
likely to access and interact with digital 
resources in five to ten years’ time.

Information behaviour of the researcher of the future, 2008



• 89 percent of college students use search 
engines to begin an information search 
(while only 2% start from a library web site)

• 93 per cent are satisfied or very satisfied 
with their overall experience of using 
a search engine (compared with 84% for 
a librarian-assisted search)

Information behaviour of the researcher of the future, 2008



How do people currently 
behave in digital libraries? 
How do people currently 

behave in digital libraries?
• Horizontal Information seeking

around 60 per cent of e-journal users view no more than three pages and 
a majority (up to 65 per cent) never return

• Navigation
People spend a lot of time simply finding their way around: in fact they spend 
as much time finding their bearings as actually viewing what they find.

• Viewers
The average times that users spend on e-book and ejournal sites are very 
short: typically four and eight minutes respectively. Users „power browse” 
horizontally through titles, contents pages and abstracts going for quick wins.

• Squirreling behaviour (download but not necessarily read)
• Diverse information seekers (location, age, education…)

Information behaviour of the researcher of the future, 2008



Information behaviour of the researcher of the future, 2008



What do we know about young 
people’s information behaviour?

• the information literacy of young people, has not improved with the 
widening access to technology

• internet research shows that the speed of young people’s web searching 
means that little time is spent in evaluating information, either for 
relevance, accuracy or authority

• young people have a poor understanding of their information needs and 
thus find it difficult to develop effective search strategies

• as a result, they exhibit a strong preference for expressing themselves in 
natural language rather than analysing which key words might be more 
effective

• faced with a long list of search hits, young people find it difficult to 
assess the relevance of the materials presented and often print off pages 
with no more than a perfunctory glance at them

Information behaviour of the researcher of the future, 2008



Many young people do not find library- 
sponsored resources intuitive and therefore 

prefer to use Google or Yahoo instead: 
these offer a familiar, if simplistic solution, 

for their study needs

Information behaviour of the researcher of the future, 2008

What do we know about young 
people’s information behaviour?








 

Technologie i środki komunikacji



Narzędzia i gadżetyNarzNarzęędzia i gaddzia i gadżżetyety

Gdzie mogę  
znaleźć  

podcast z 
ostatniego 
wykładu…?



http://www.web-mobile.net/IMG/Sony-Ericsson-Z710i-02.jpg
http://www.web-mobile.net/IMG/Sony-Ericsson-Z710i-03.jpg


PL = 73%
Europa Zach.  100%

http://www.mobilecomms-technology.com/projects/isle_of_man/index.html#isle_of_man1


PalmtopyPalmtopy

http://www.palminfocenter.com/view_story.asp?ID=7665
http://techdigestuk.typepad.com/tech_digest/2005/03/navmans_gps_pda.html


NanoNanofonyfony, , KKarartftfonony?y?, ..., ...

http://www.diawards.ru/en/2005/final/product/?id=138


EE--bookibooki





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/00/Sony_Librie_EBR_1000.jpg


E-paper

http://www.irextechnologies.com/home.htm


Amazon Kindle



Amazon Kindle



E-paper

http://www.eet.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=170102167
http://www.philips.com/global/index.html


Czy ktoś
 

wie jak TO katalogować?
Czy MOŻNA to katalogować? 

Czy TRZEBA to katalogować?



Open Access
Creative Commons
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Open AccessOpen Access


 

Open access (OA) oznacza bezpłatny 
i nie podlegający restrykcjom dostęp 
online do materiałów naukowych 
(głównie pełnych tekstów 
recenzowanych artykułów 
z czasopism naukowych) 
w formie elektronicznej. 


 

OA stał
 

się
 

możliwy dzięki Internetowi.


 

Open access (OA) oznacza bezpłatny 
i nie podlegający restrykcjom dostęp 
online do materiałów naukowych 
(głównie pełnych tekstów 
recenzowanych artykułów 
z czasopism naukowych) 
w formie elektronicznej. 


 

OA stał
 

się
 

możliwy dzięki Internetowi.



Open AccessOpen Access

Funders Researchers Articles, 
Books, etc.

Reports, 
Theses, etc.

Subscription 
Journals

OA 
Journals

OA 
Repositories

Abstracting 
Services

Search 
Engines

Publishers

http://www.sherpa.ac.uk/index.html


Nowe modele licencjonowaniaNowe modele licencjonowaniaNowe modele licencjonowania

© All Rights Reserved



Building free culture, 
knowledge and science

Nowe modele licencjonowaniaNowe modele licencjonowaniaNowe modele licencjonowania





Digitalizacja na wielką
 

skalę
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DigitalizacjaDigitalizacja

• Digitalizacja książek i czsopism odbywa się
 

na dziś
 na wielką

 
skalę

 
• W ciągu następnych 10 lat co najmniej 

3 miliony książek i czasopism z domeny 
publicznej będą

 
dostępne online. 

• W ciągu 20 lat wszystkie 32 miliony znanych 
książek będą

 
dostępne online. 

• Digitalizacja książek i czsopism odbywa się
 

na dziś
 na wielką

 
skalę

• W ciągu następnych 10 lat co najmniej 
3 miliony książek i czasopism z domeny 
publicznej będą

 
dostępne online.

• W ciągu 20 lat wszystkie 32 miliony znanych 
książek będą

 
dostępne online. 

Edward J. Valauskas, Editor 



Użyjmy wyobraźni:UUżżyjmy wyobrayjmy wyobraźźni:ni:


 

Urządzenia mobilne


 
Papier elektroniczny


 

Globalna digitalizacja


 
Otwarty dostęp do 
wiedzy 


 

Sieci bezprzewodowe


 

Urządzenia mobilne


 
Papier elektroniczny


 

Globalna digitalizacja


 
Otwarty dostęp do 
wiedzy


 

Sieci bezprzewodowe



Web 2.0
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Co to jest Web 2.0?Co to jest Web 2.0?


 

Web 2.0 – określenie serwisów internetowych, w których 
działaniu podstawową

 
rolę

 
odgrywa treść

 
generowana 

przez użytkowników danego serwisu. 


 
Wbrew numeracji wersji oprogramowania, Web 2.0 nie 
jest nową

 
World Wide Web ani Internetem, ale 

ulepszeniem, innym sposobem na wykorzystanie jego 
dotychczasowych zasobów. 


 

Uważa się, że serwisy Web 2.0 zmieniają
 

paradygmat 
interakcji między właścicielami serwisu i jego 
użytkownikami, oddając tworzenie większości treści 
w ręce użytkowników. 


 

Web 2.0Web 2.0 –– okreokreśślenie serwislenie serwisóów internetowych, w internetowych, w ktw któórych rych 
dziadziałłaniu podstawowaniu podstawowąą

 
rolrolęę

 
odgrywa treodgrywa treśćść

 
generowana generowana 

przez uprzez użżytkownikytkownikóów danego serwisuw danego serwisu. . 


 
Wbrew numeracji wersji oprogramowania, Web 2.0 nie Wbrew numeracji wersji oprogramowania, Web 2.0 nie 
jest nowjest nowąą

 
World Wide Web ani InternetemWorld Wide Web ani Internetem, ale , ale 

ulepszeniem, innym sposobem na wykorzystanie jego ulepszeniem, innym sposobem na wykorzystanie jego 
dotychczasowych zasobdotychczasowych zasobóów.w.


 

UwaUważża sia sięę, , żże serwisy Web 2.0 zmieniaje serwisy Web 2.0 zmieniająą
 

paradygmat paradygmat 
interakcji miinterakcji mięędzy wdzy włłaaśścicielami serwisu i jego cicielami serwisu i jego 
uużżytkownikami, oddajytkownikami, oddająąc tworzenie wic tworzenie więększokszośści treci treśści ci 
w rw ręęce uce użżytkownikytkownikóóww..

wikipedia.org





http://http://instructionwiki.orginstructionwiki.org//

http://instructionwiki.org/


http://http://daviswiki.orgdaviswiki.org//

http://daviswiki.org/


Blogi, blogowanieBlogBlogi, blogowaniei, blogowanie


 

Blog (od ang. weblog — sieciowy dziennik, pamiętnik) — 
rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza 
datowane wpisy, wyświetlane kolejno, zaczynając od 
najnowszego. 


 

Blogi zazwyczaj posiadają
 

system archiwizacji wpisów, 
możliwość

 
komentowania wpisów przez czytelników, 

a także zestaw linków (tradycyjnie umieszczany w 
bocznej kolumnie): do blogów polecanych przez autora 
(tzw. blogroll) i innego rodzaju stron WWW. Ogół

 
blogów, 

traktowany jako medium komunikacyjne, określa się
 czasem mianem "blogosfery„. 


 

Blog (od ang. weblog — sieciowy dziennik, pamiętnik) — 
rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza 
datowane wpisy, wyświetlane kolejno, zaczynając od 
najnowszego.


 

Blogi zazwyczaj posiadają
 

system archiwizacji wpisów, 
możliwość

 
komentowania wpisów przez czytelników, 

a także zestaw linków (tradycyjnie umieszczany w 
bocznej kolumnie): do blogów polecanych przez autora 
(tzw. blogroll) i innego rodzaju stron WWW. Ogół

 
blogów, 

traktowany jako medium komunikacyjne, określa się
 czasem mianem "blogosfery„.

http://http://wikipedia.orgwikipedia.org//

http://wikipedia.org/



 

Aktualnie, przeszukiwarka 
blogów Technorati ineksuje 
zawartość

 
około 

1,25 milionów blogów. 


 

Aktualnie, przeszukiwarka 
blogów Technorati ineksuje 
zawartość

 
około 

1,25 milionów blogów.

Blogi, blogowanieBlogBlogi, blogowaniei, blogowanie







http://http://www.flickr.comwww.flickr.com//

http://www.flickr.com/


http://http://www.flickr.comwww.flickr.com//

http://www.flickr.com/


http://http://www.flickr.comwww.flickr.com//

http://www.flickr.com/


http://http://www.flickr.comwww.flickr.com//



Connotea: serwis Nature Publishing GroupConnotea: serwis Nature Publishing Group



Biblioteka 2.0Biblioteka 2.0

• Model biblioteki, w którym realizacja tradycyjnych 
procesów bibliotecznych, projektowanie i 
udostępnianie nowych usług informacyjnych oraz 
kształtowanie jej zasobu, dokonywane jest w ścisłej 
współpracy bibliotekarzy i czytelników. 

• Tworzenie i rozwój biblioteki w modelu 2.0 możliwy 
jest dzięki interaktywnym właściwościom 
zastosowanych w niej nowych technologii 
komunikacyjnych, umożliwiających uczestnictwo 
szerokiej rzeszy użytkowników w społecznym, 
masowym i globalnym wytwarzaniu treści 
kulturowych. 

• Model biblioteki, w którym realizacja tradycyjnych 
procesów bibliotecznych, projektowanie i 
udostępnianie nowych usług informacyjnych oraz 
kształtowanie jej zasobu, dokonywane jest w ścisłej 
współpracy bibliotekarzy i czytelników.

• Tworzenie i rozwój biblioteki w modelu 2.0 możliwy 
jest dzięki interaktywnym właściwościom 
zastosowanych w niej nowych technologii 
komunikacyjnych, umożliwiających uczestnictwo 
szerokiej rzeszy użytkowników w społecznym, 
masowym i globalnym wytwarzaniu treści 
kulturowych.

http://http://wikipedia.orgwikipedia.org//

http://wikipedia.org/


The key principles of Library 2.0 are not just 
about access to books and information. It is 
about innovation, about people, and about 
community building, enabled through the 
participation that social computing brings. It 
achieves this through trust and encouraging 
users to share ideas through writing, rating, and 
commenting against everything in the library's 
collection. It even makes the collection open to 
developers to use, re-use and improve! 

The key principles of Library 2.0 are not just 
about access to books and information. It is 
about innovation, about people, and about 
community building, enabled through the 
participation that social computing brings. It 
achieves this through trust and encouraging 
users to share ideas through writing, rating, and 
commenting against everything in the library's 
collection. It even makes the collection open to 
developers to use, re-use and improve! 

Biblioteka 2.0Biblioteka 2.0



Web 3.0Web 3.0


 

Wizualizacja 3D


 
Rozpoznawanie mowy 
i werbalna komunikacja 
z maszynami 


 
Sztuczna inteligencja


 
Przeszukiwanie poza-tekstowe


 
…


 

Wizualizacja 3D


 
Rozpoznawanie mowy 
i werbalna komunikacja 
z maszynami


 
Sztuczna inteligencja


 
Przeszukiwanie poza-tekstowe


 
…



Czy jesteCzy jesteśśmy przygotowani by my przygotowani by 
dostarczadostarczaćć ususłługi:ugi:
•• Atrakcyjne graficznie?Atrakcyjne graficznie?
•• ŁŁatwe w obsatwe w obsłłudze (nawigowaniu)?udze (nawigowaniu)?
•• WykorzystujWykorzystująące wizualnce wizualnąą

 
percepcjpercepcjęę

 uużżytkownikytkownikóów?w?
•• Spersonalizowane?Spersonalizowane?
•• UmoUmożżliwiajliwiająące wspce wspóółłdzielenie wiedzy?dzielenie wiedzy?



Czy jesteCzy jesteśśmy przygotowani by my przygotowani by 
dostarczadostarczaćć ususłługi WEB 2.0 ?ugi WEB 2.0 ?



Futurystyka
według Thomasa Freya
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„Books are a technology. And writing is also 
a technology. And every technology has 
a limited lifespan...”















PodsumowaniePodsumowanie



Co robić?Co robić?

• Znać
 

i próbować
 

wdrażać
 

najnowsze 
technologie IT 

• Dostarczać
 

zdalne usługi elektroniczne 
uniezależnione od systemów operacyjnych 
i sprzętu 

• Tworzyć
 

fizyczne i wirtualne przestrzenie 
interakcji użytkowników 

• Znać
 

prawo autorskie i mieć
 

wsparcie 
w prawnikach 

• Znać
 

języki i kultury – być
 

przygotowanym na 
obsługę

 
wielokulturowych użytkowników 

• Znać
 

i próbować
 

wdrażać
 

najnowsze 
technologie IT

• Dostarczać
 

zdalne usługi elektroniczne 
uniezależnione od systemów operacyjnych 
i sprzętu

• Tworzyć
 

fizyczne i wirtualne przestrzenie 
interakcji użytkowników

• Znać
 

prawo autorskie i mieć
 

wsparcie 
w prawnikach

• Znać
 

języki i kultury – być
 

przygotowanym na 
obsługę

 
wielokulturowych użytkowników



Jacy pracownicy?Jacy pracownicy?

• Bibliotekarze muszą
 

znać
 

i akceptować
 (jeśli nawet niekoniecznie rozumieć) 

potrzeby „obywatela cyfrowego” 

• Bibliotekarze powinni być
 

gotowi do 
usług zdalnych. Powinni umieć

 
tworzyć

 i utrzymywać
 

portale, chatroomy, 
komunikatory, RSS, blogi, alerty itp…. 

• Bibliotekarze muszą
 

znać
 

i akceptować
 (jeśli nawet niekoniecznie rozumieć) 

potrzeby „obywatela cyfrowego”

• Bibliotekarze powinni być
 

gotowi do 
usług zdalnych. Powinni umieć

 
tworzyć

 i utrzymywać
 

portale, chatroomy, 
komunikatory, RSS, blogi, alerty itp….



Jacy pracownicy?Jacy pracownicy?

• Bibliotekarze muszą
 

być
 

bardziej 
skoncentrowani na Użytkowniku niż

 na procedurach bibliotecznych – 
badaj potrzeby i oczekiwania 
użytkowników tak, by jak najlepiej je 
spełniać, w szczególności do 
podstawowej grupy odwiedzającej 
bibliotekę. 

• Bibliotekarze muszą
 

być
 

bardziej 
skoncentrowani na Użytkowniku niż

 na procedurach bibliotecznych – 
badaj potrzeby i oczekiwania 
użytkowników tak, by jak najlepiej je 
spełniać, w szczególności do 
podstawowej grupy odwiedzającej 
bibliotekę.



http://webstl.sirsi.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.flickr.com/photos/ricklibrarian/118990980/


DziDzięękujkujęę  za uwagza uwagęę

Błażej Feret
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

blazej.feret@p.lodz.pl
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