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Hanna Wamke

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ WIRTUALNĄ

Obserwuje się coraz częstsze zainteresowanie nauk o organizacji i zarządza
niu prognozowaniem (futurologią) i na odwrót Wynika to z tego, że niemożliwe jest 
skuteczne zarządzanie organizacją także biblioteką bez refleksji nad przyszłością; 
zmieniającym się otoczeniem, nową rolą bibliotekarzy, transformacją społeczeństw i 
cywilizacji1.

Wirtualność i biblioteka wirtualna 
Mówiąc o przyszłości bibliotek, a częściowo już nawet ich praktyce obecnej, 

warto bliżej zastanowić się nad nowymi wyzwaniami organizacyjnymi stojącymi przed 
biblioteką przyszłości - biblioteką wirtualną.

Trudno krótko wyjaśnić fenomen wirtualności. Pojęcie to wywodzi się od łaciń
skiego virtus, virtutis oznaczającego moc, odwagę2. Według słowników wyrazów 
obcych wirtualny to teoretycznie możliwy, mogący zaistnieć3. Bardziej szczegółowo 
określa rzeczywistość wirtualną R.Kaczmarczyk, który określa ją  jako technikę za 
pomocą której człowiek może .wejść* do nakreślonego przez siebie trójwymiarowego 
świata i kształtować go według swego upodobania. Technika ta to nowy wymiar gra
ficzny symulacji zawierającej w sobie wszystkie części składowe sztucznej rzeczywi
stości, oddziaływujące na ludzkie zmysły - wzrok, słuch, a nawet węch i smak4. Atry
buty ruchomego, szybko zmieniającego się świata bez granic nadaje pojęciu wirtual
ności H.R.Zwicker5.

Droga do powstania koncepcji biblioteki wirtualnej wiodła przez kilka etapów.
W połowie lat 60-tych zastosowano komputer w Bibliotece Kongresu do two

rzenia i dystrybucji rekordów bibliotecznych w postaci maszynowej. Stopniowo, w 
celu eliminowania czasochłonnych czynności, stworzono katalogi automatyczne,

1 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997. P a . zwłaszcza .Perspektywy XXI
wieku*.

2 K. Kumaniecki, Słownik łactisko-połski, Warszawa 1981, $.540.
3 Słownik wyrazów obcych PWN, Rednauk.J.Tokareki. Warszawa 1960, s.807; W.Kopafiński, Słownik

wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1970, s.813
4 Ch.Schołz, Virtuelle Organization : Konzeption und Realisation, Jeitschrift Führung + Organization"

1996, nr4,s.204 - 207
5 H.R.2wicker, ßfe virtuelle Firma - ein zukunftsweisendes Modell fur Kleinuntemehmen, .10 manage-

menC, 1996, nr9, s.36
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przekształcone dwadzieścia lat później w katalogi OPAC - dostępne publicznie. Na
stępnie, poprawiono takie parametry, jak szybkość wyszukiwania poprzez wprowa
dzenie stów kluczowych, dokładność opisu, zróżnicowanie formatów wyszukiwania. 
Jeszcze w latach 70-tych OCLC zainicjowało projekt wspólnego katalogowania przez 
wiele bibliotek (protowirtualizm), co przyczyniło się do obniżenia kosztów. Rozpo
częto także wykorzystacie komputerów do automatyzacji innych prac w bibliotekach - 
gromadzenia, kontroli wpływu czasopism, wypożyczeń, procesów administracyjnych.

Dzięki Internetowi, który upowszechnił się w połowie lat 80-tych, użyikownik 
jednej biblioteki zaczął regularnie korzystać z katalogów on-line dostarczanych przez 
inne biblioteki. Zaobserwowano sprzężenie zwrotne. Biblioteka wirtualna zaczęła 
oddziaływać na bibliotekę rzeczywistą poprzez zwiększenie wypożyczeń międzybi
bliotecznych. Kolejnym etapem było dostarczanie dokumentów w postaci elektro
nicznej (skanowanych) oraz podaż CD-ROM-ów, umożliwiających upowszechnienie 
publikacji elektronicznych, multimedialnych.

Z omówionych przemian wyłoniła się wizja .biblioteki bez ścian”, oferująca do
stęp do całości wiedzy ludzkiej bez względu na ograniczenia czasowe, geograficzne 
czy dziedzinowe6.

Idea biblioteki wirtualnej postrzegana jest raczej jako zjawisko intelektualne i 
społeczne niż obiekt fizyczny.

Tworzą ją  trzy ważne komponenty:
• biblioteka elektroniczna - OPAC i inne moduły umożliwiające elektroniczną obsługę 
procesów bibliotecznych
• sieć telekomunikacyjna - umożliwiająca dostęp do usług multimedialnych, i dostar
czająca dokumenty elektroniczne
• interfejs użytkownika - umożliwiający dostęp do źródeł elektronicznych, także ko
mercyjnych za pomocąjednego systemu OPAC.

Obserwowane są procesy zastępowania bibliotekarza-pośrednika biblioteka
rzem wirtualnym, który buduje i doskonali interfejsy. Przykładem jest PLAO w Biblio
tece Narodowej w Paryżu, czy HYPERLIB umożliwiający czytelnikom tworzenie oso
bistych bibliotek elektronicznych poprzez m.in. kopiowanie zbiorów bibliotecznych na 
własną dyskietkę.

Przedstawiona przez EChmielewską- Gorczycę wizja biblioteki wirtualnej jest 
ideałem, a zarysowujące się procesy adaptacji tej idei realizowane są w sposób 
ewolucyjny w wielu krajach świata. Wśród powodów, dla których społeczność mię
dzynarodowa dąży do stworzenia Światowej Biblioteki Wirtualnej, wymienia się za
potrzebowanie na informację powszechnie dostępną i aktualną możliwość prezenta
cji przed szeroką publicznością Jasnych osiągnięć naukowych oraz bezpośrednią

6 E.Chmieiewska-Gorczyca, Biblioteka wirtualna - wizja czy rzeczywistość, przegląd Biblioteczny", 
1996, nr 2/3.
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ich konfrontację, a także potrzebę współpracy międzynarodowej i siedzenie na bie
żąco rozwoju wiedzy7. M.Smethurst mówi, że powinniśmy dzielić się zasobami i 
oszczędzać pieniądze, dzielić się bogactwem, a nie biedą8.

W Polse liczba nabywanych przez biblioteki komputerów podwaja się co ro
ku9. Powstają konsorcja bibliotek współpracujące z ośrodkami zagranicznymi. Cha
rakterystyczna jest zmiana przedmiotu konferencji naukowych: w 1995 była to tema
tyka związana z .Elektroniczną p rzyszło ścią  bibliotek akademickich” (Kraków), a 
już rok później mamy do czynienia z konferencją poświęconą .Elektronicznej bibliote
ce d zis ia j' (Opole-Katowice)10.

Bardzo intensywnie wzbogaca się terminologia fachowa z zakresu informacji na
ukowej -jej źródeł, typów dokumentów, języków informacyjnych, systemów porządkowa
nia dokumentów oraz procesów i środków technicznych stosowanych w tej dziedzinie 
nauki. J.Tomasik-Beck wykazała na podstawie badań Słownika terminologii informacji 
naukowej i technicznej wydanego w 1979 roku, że do dnia dzisiejszego przybyło ponad 
310 nowych terminów, tj. o 30% więcej w stosunku do 750 haseł zawartych w Słowniku. 
Wśród wspomnianych terminów są m.in.: informatologa, metainformacja, infbrmacjolog, 
indeks permutowany, język typu obiekt-atrybut, język typu przedmiot-cecha, makrotezau- 
rus, tezaurofaseta, kiasaurus. askryptory.ekscerpowanie; indeksowanie derywacyjne, 
relacje mereobgiczne. interfejsy, biblioteka wirtualna11.

Subkulturę wirtualną wzbogacają powstające księgarnie elektroniczne typu 
np. krakowskiej - Elefant, księgarni UMK w Toruniu, czy wirtualnej księgarni banko
wej. Powstają programy nauczania w zakresie nowych technik i technologii12.

Zarządzanie biblioteka wirtualna
Jak już wspomniano organizację wirtualną tworzą trzy podstawowe elementy: 

sieć, biblioteka elektroniczna i interfejs użytkownika. Sieć opiera aę na długotrwałej współ
pracy wchodzących w jej skład instytucji elektronicznych (bibliotek, instytutów naukowych, 
organizacji komercyjnych, użytkowników), funkqi podstawowych i koordynatorów. Sama 
sieć określa swą jakość i efektywność poprzez propagowanie kultury zaufania, dzięki 
wspólnym zebraniom (także konferencjom wirtualnym) i utrzymywaniem kontaktów. Ob
serwuje się zależność, iż tym bardziej wirtualna jest biblioteka, im częstsze i wszechstron
niejsze są kontakty podmiotów tworzących sieć. Bibiioteki elektroniczne, jako drugi pod
stawowy element organizacji omawianego typu powoływane są przez integratorów, którzy 
koordynują aktywność uczestników. Właśnie ten nowy twór wirtualny wytwarza unikatową

7 J.Maj, Komputeryzacja biblioteki: atrybut czy koncepcja funkcjonalna, .BM otekart, 1996. nr 10.
8 M.Smethurst, Wspólna praca w Europie, jabUotekar?, 1996, nr 1.
9 M.Gómy. AJazdon, Wykorzystanie techniki informatycznej w polskich bibliotekach naukowych.

.Przegląd Bibliołecznf, 1996, nr 2/3.
10 W. Matwiejczuk, Biblioteka elektroniczna dzisiaj..BiblMekarf, 1996. nr 9.
11J. Tomasik-Beck, Nowe trendy informacji naukowej, .Przegląd Biblioteczny, 1997, nr 2/3.
12 W.Pindowa, Elektroniczna przyszłość biblioteki akademickiej, .Przegląd Biblioteczny, 1996, nr 2/3.
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usługę. Po realizacji zadania uczestoicy sieci rozdzielają się, by funkcjonować dalej samo- 
dzielnie, a po pewnym czasie wchodzą ponownie w nową konstelację tworząc nową bi
bliotekę wirtualną

Z punktu widzenia nauki o organizacji i zarządzaniu Ch.Scholz wyróżnia na
stępujące cechy biblioteki wirtualnej:
< konstytuujące (jednoczesne wystąpienie na rzecz realizacji potrzeb czytelnika, 
optymalizacja poprzez wspólną realizację zleceń)
• fizyczne (brak .centrum administracyjnego*, powiązania mają charakter prawny)
• specyficzne (dysponowanie najnowocześniejszymi technologiami informacyjnymi, 
występuje element maksymalizacji zaufania, nie ma rywalizacji)
• efekty korzyści (możliwość elastycznego dostosowywania się do sytuacji i po
trzeb)13.

Biblioteka wirtualna jest więc tworem sztucznym, bazującym na najwyż
szych jakościowo kompetencjach wchodzących w jego skład instytucji i osób. Inte
gruje niezależne podmioty wokół wspólnych problemów, realizując unikatowe usługi.

Warto także określić podstawowe zalety i wady takiego przedsięwzięcia in
telektualnego i organizacyjnego:

ZALETY WADY

optymalizacja oraz efekt synergiczn.y uzyski
wany cfcięki integracji działalności różnorod
nych uczestników

konieczność sprawedtiwego podziału i rewalo
ryzacji nakładów

wzrost wykorzystania kompetencji uczestników 
i oszczędność czasu pozostałych nie uczestni
czących w danym projekcie

trudności w zarządzaniu wrfasną informacją

zwięKszenie płynności i zdoiności aoaptacji 
podmiotów do zmieniającej się rzeczywistości

mażiiwość nadużycia \waazy i wywołanie sa
mowoli partnerów

możliwość uczestnictwa nawet małych instytu
cji i osób prywatnych, gdyż liczy się wiedza i 
umiejętności, a nie potentat finansowy

problemy z identyfikowaniem się podwładnych 
(współpracowników, bibliotekarzy) z własną 
biblioteką

wprowadzenie logistyki zapewniającej 
oszczędność czasu poprzez podzielenie pracy 
pomiędzy uczestników

wyższy poziom ryzyka cbiałalności niż w trady
cyjnych bibliotekach

niepotrzebne są  dodatkowe inwestycje, gdyż 
uczestnicy wspólnie ponoszą koszty

problem zaufania

Zródto: Ch.Scholz, op.cŁ, i opracowanie wtesne

Fascynuje idea całości organizacyjnej, tworzonej spontanicznie, bez zbęd
nej formalizacji, skutecznej, szybkiej, mającej zdolność uczenia się. Podstawowym

13 Ch.Scholz, op.tit.
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jednak warunkiem je] funkcjonowania jest sygnalizowane już zaufanie. L.V.Ryan 
przytacza opinię jednego ze znawców problemu, który stwierdzą że ,Brak zaufania 
daje okoto 50% do kosztów powodzenia działalności [...]. Jeśli nie ufasz ludziom, że 
wykonają swoją pracę, będziesz ich nadzorował, dodasz poziom zarządzania, bę
dziesz kontrolował ich zachowanie, a w ten sposób stworzysz dodatkowe koszty’ 14.

W wirtualnej bibliotece zaufanie, etyka zawodowa urasta do rangi problemu 
rzeczywistego, a nie urojonego. Jest warunkiem istnienia całego przedsięwzięcia. 
Zarządzający staje przed dylematem, jak kierować pracownikami skoro się ich nie 
widzi. Zaufaniem należy obdarzać osoby, które się zna, o których wiadomo jak pra
cują jaki jest poziom ich wiedzy i umiejętności. Utrata zaufania powinna doprowa
dzać do opuszczenia sieci. Ludzie pracując wspólnie inspirują się i kontrolują wza
jemnie. Celem wirtualnej biblioteki powinno być pobudzanie całej organizacji, a więc 
także angażowanie możliwie największej liczby uczestników, zwłaszcza ludzi mają
cych styczność z czytelnikami i nowoczesnymi technologiami. Należy ich włączać do 
procesu zarządzania, myślenia o strategii i twórczego rozwiązywania problemów.

Jednym z najważniejszych atrybutów nowoczesnego zarządzania jest szyb
kość umożliwiająca:
• identyfikację coraz to nowszych potrzeb czytelników i możliwości ich technicznej 
realizacji,
• powstawanie, udoskonalanie, uaktualnianie, gromadzenie i upowszechnianie baz 
danych i usług,
• budowę i rozbudowę kanałów dystrybucji (lokalnych, krajowych i międzynarodo
wych)..
• zmiany struktur bibliotecznych oraz przekształcenia sieci sojuszy z innymi instytu
cjami15.

istnienie w przedsięwzięciu wirtualnym sieci, aliansów, czy sojuszy warto 
omówić odrębnie, gdyż przynoszą one szereg nie wspomnianych, ukrytych korzyści. 
Otóż w procesie współpracy często wymagane jest przygotowanie szczegółowych 
prezentacji własnych doświadczeń, katalogów bibliotecznych, czy pojedynczych 
zbiorów. Proces ten może zaowocować nowymi koncepcjami, bądź też doskonale
niem istniejących. Doświadczenia partnerów lokowane są w nowym kontekście, co 
sprzyja dostrzeżeniu nieprawidłowości i luk. Często okazuje się także, że nowy part
ner w wirtualnym przedsięwzięciu może być bardziej wymagający, niż dotychczasowi 
czytelnicy. Sojusze są często źródłem innowaqi i przynoszą korzyści wszystkim, 
otwierając uczestników wspólnych przedsięwzięć na świat.

Bardzo ważne jest nie zmarnowanie szansy i wykorzystanie ukrytych korzy-

14 L.V.Ryan, Wyzwania moralne w czasach transfomacp gospodarczej,„Ruch Prawniczy, Ekonomicz
ny i Socjo/og/czny", 1996, 2.1, s.49.

15 Za rzą d zie  - teoria i praktyka, praca zbiór, pod red. A.K.Koźmińskiego. Warszawa 1996, s.151.
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sci płynących ze współpracy w ramach biblioteki wirtualnej. Przystępując do współ
działania należy tam, gdzie to możliwe, wybrać wspólne operacje i je koordynować. 
Warto angażować najlepszych pracowników, gdyż to oni dostrzegą najważniejsze 
problemy i możliwości ich rozwiązania. Przy tym należy zapewnić także rotaqę pra
cowników, aby korzyści z przedsięwzięcia odniosło jak najwięcej osób i aby wspólne 
zadanie było opracowane w możliwe najwszechstronniejszy sposób. Uczestnicy 
sojuszu powinni pamiętać cały czas o ustawicznym usprawnianiu. Konfrontacja z 
innymi uczestnikami wirtualnych przedsięwzięć jest także najlepszym sposobem w 
walce z własnym samozadowoleniem16.

Istnienie sojuszy, jako immanentnej cechy bibliotek przyszłości skłania do 
pytania, jaką ewentualnie formę mogłyby one przyjąć. Spróbowałam zastosować tu 
pewien trick, który pozwolił na wyodrębnienie potencjalnych modeli takich grup 
współpracy wirtualnej:

FORMY ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACY

LP- Nazwa Tradycyjna Wirtualna

1 .Hol
ding"

zależność bibliotek od biblioteki - matki 
(np. da bibliotek publicznych biblioteką 
matką będzie Biblioteka Narodowa)

niezależność bibliotek (np. publicznych 
od BN), elastycznie realizujących różne 
zadania

2 .Kartei" współdziałanie bibliotek tego samego 
typu (np. akademickich)

współpraca bibliotek różnych typów (np. 
akademickich z publicznymi)

3 „Syndy
kat"

współpraca bibliotek dotycząca tworze
nia tego samego produktu (np. bazy 
danych), który podlega dystrybucji za 
pośrednictwem instytucji handlowych

współpraca bibliotek w zakresie wspól
nego tworzenia np. baz danych, uaktu
alniania ich, promocji i sprzedaży; 
eL<minacja pośredników handlowych

4 „Joint-
venture"

powstawanie organów wspólnej bibliote
ki brak administracyjnego zarządu

5

„Przed-
sięb.

franchi
singo
we'

każda biblioteka tworzy jeden produkt 
(bazę danych), ale robi to od początku 
do końca

każdy uczestnik tworzy element skła
dający sie na całość przedsięwzięcia 
(OPAC)

16 F.Bidautt, T.Cummings, Sojusze mogą przynieść firmom ukryte korzyści, J?uls biznestf, 1998, nr 
33(130)
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.Konsor powstaje na mocy umowy prawnej, znacznie mniejszy nacisk na formalno -
6 cjum' mogą istnieć organy konsorcjum w prawną stronę współpracy, brak orga

trakcie trwanie współpracy nów biblioteki wtualnej
Źródło: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiór, pod red.J.Lichtarskiego, Wrocław 1995, s.264 
i opracowanie urfasne

Przystępując do tworzenia wirtualnej biblioteki należy zmierzyć się z poważ
nym wyzwaniem intelektualnym, jakim jest generalne zdefiniowanie idei przewodniej, 
obszaru, którego ma dotyczyć przedsięwzięcie. Btfdzo ważne jest uzyskanie ak
ceptacji pracowników dla realizacji celu. Wyjaśnienie problemu zmniejszy niewątpli
wie obawy pracowników i pozwoli na wyodrębnienie liderów zmian. Dalszym etapem 
jest określenie szczegółowych cech nowej biblioteki wirtualnej takich, jak np. struktu
ra, ramy prawne. Podczas etapu zasadniczego tworzenia przedsięwzięcia ostatecz
nie ustala się cele, struktury, buduje się kulturę organizacyjną określa się ramy 
prawne. Ostatnim etapem jest implementacja kultury zaufania17.

W nowopowstałej bibliotece wirtualnej istnieją struktury płaskie, budowane 
wokół procesu, eliminując nieefektywne struktury hierarchiczne. Budowane wokół 
procesów struktury płaskie muszą koncentrować się nie tyko na tym co wewnątrz 
(posiadane zasoby intelektualne - zbiory biblioteczne, bazy danych), ale także ważne 
jest zewnętrze - satysfakcja czytelników, jakość usług. Chciałabym tu zwrócić uwagę 
na nie dość doceniany czynnik, jakim są sygnały pochodzące z otoczenia. Doświad
czeni dyrektorzy bibliotek, menedżerowie bibliotek wirtualnych powinni być wyczuleni 
na informacje z otoczenia, którymi po .odczytaniu* należy zarządzać. Często głów
nym źródłem sukoesu, odpowiedzenie na powstające potrzeby, jest obserwacja rze
czywistości społecznej i identyfikowanie tzw. słabych sygnałów (tzw. sygnały silne 
łatwo zauważyć i określić ich wpływ na organizację). To właśnie systemy wczesnego 
ostrzegania, o militarnym rodowodzie, mogą wesprzeć pierwsze etapy tworzenia 
wirtualnej biblioteki.

Wg J. Hunka słabe sygnały mogą pojawić się w :
1. rozpowszechniających się nowych ideach, czy sposobach myślenia np. poprzez 

środki masowego przekazu
2. poglądach kluczowych osobistości, funkcjonujących w różnych obszarach życia
3. działalności różnych organizacji i związków
4. tendencjach dotyczących podejmowanych inicjatyw prawnych
5. doniesieniach o kierunku badań i odkryciach naukowych
6. tendencjach gospodarki i polityki światowej18.

Warto także dostrzec niektóre nowe aspekty społeczne dotyczące zarzą
dzania biblioteką wirtualną. Otóż uczestnictwo i koordynowanie są  tu procesami

17 T Kasprzyk, Koncepcja przedsiębiorstwa XXI wieku, Ekonomista', 1994, nr 1, s.40.
18 J.Hunek, System wczesnego ostrzegania, JPrzegjąd organizacjr, 1989, nr 5.



H.Wamke: Zarządzanie...

ciągłymi, wymagającymi nie iyiko dostępu do bardzo dużej ilości informacji, ale także 
samodyscypliny uczestników i wspomnianego już wzajemnego zaufania. Ponadto 
niekorzystne jest pojawienie się wszelkiej rywalizacji, wykluczającej wręcz sukces 
przedsięwzięcia wirtualnego. Modyfikuje to funkcję motywowania, gdyż działający 
niejako na własny rachunek uczestnicy będą zainteresowani wspólnym sukcesem i 
wpływaniem na innych, aby osiągnąć ten cel. Novum można zauważyć także w kon
trolowaniu, które odbywa się po fakcie i nie ingerując w metody, ocenia efekty. Co 
najwyżej monitoruje się poszczególne etapy czy działania.

Podsumowanie
Teoretyzowanie na temat zarządzania biblioteką wirtualną odbywa się za 

pomocą ekstrapolacji dzisiejszych tendencji, obserwowanych także w odniesieniu do 
innych niż biblioteki instytucji, np. przedsiębiorstw. Z tego względu teorie na temat 
zarządzania biblioteką przyszłości mają wiele słabości. Generalnie jednak obserwuje 
się zmniejszenie i przewartościowanie roli planowania, organizacji i kontroli, a wręcz 
uspołecznienie tych funkqi. Przechodzi się z analizy hierarchii organizacyjnej do 
badania wielopoziomowych, wirtualnych sieci. Analizy dokonuje się nie na podstawie 
iiczb lecz na podstawę badań kreatywności. Wyraźne jest przechodzenie od analiz 
prostych do intelektualnych, holistycznych refleksji. Wreszcie od zaprogramowanych, 
sztywnych i zorkiestrowanych działań do eksperymentu i szybkiej zmiany, często o 
charakterze innowacyjnym. Zmienia się także kontekst przestrzenny - od lokalnego, 
krajowego do światowego. Elektroniczne scenariusze życia bibliotek wirtualnych 
szybko się zmieniają i w ślad za tym, w sprzężeniu zwrotnym, zmieniają się modele 
zasądzania. Najistotniejszym źródłem tworzenia wzorów zarządzania są koncepcje 
teoretyczne połączone z doświadczeniem nabytym w praktyce oraz modami zarzą
dzania. Można czerpać z bogatego arsenału metod, sztuczek, czy wręcz fantazji 
naukowych np. ; MBO, TQM, reengenering, spin - of, lean management dowsizing, 
issues management czy zarządzanie marketingowe lub strategiczne. Osoby, które 
proponują owe metody „ zdejmują zegarek z twego nadgarstka, a potem pytają cię, 
która jest godzina119. Kapitalną wręcz konstatacją podzielił się niedawno podczas 
seminarium w Pałacu Staszica prof.LI.Krzyżanowski mówiąc, iż nie dysponujemy 
dziś własną metodologią nauk o organizacji i zarządzaniu, jedynie zapożyczoną z 
innych dziedzin20*. Konsekwenq'ą tego, jak się zdaje, jest nieadekwatność stosowa
nych metod, możliwość manipulacji, a więc nawet ich nieetyczność i szkodliwość. 
Wydaje się, że do czasu postulowanego przez L.I.Krzyżanowskiego odkrycia teorii 
organizacji i zarządzania o średnim zasięgu, prowadzących do odkrycia praw uni
wersalnych w omawianej dyscyplinie nauki, należałoby przydać w iększe zna-

19M.lapoce, A.Funny. ThingHappenedonthewaytotheBoardroom ,Neutfork 1988.
20 LlKrzyżanowski, Krytyczna retrospekcja czy twórcza prospekcja. Paradygmat i  metodologia, W: 

Krytyczna teoria organizacji. Warszawa 1997, Z.1. s.59-70.
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czenie badaniom etyki zarządzania w bibliotece tradycyjnej i w irtual
nej. Podmiotem tych badań powinien stać się bibliotekarz- 
profesionalista-intelektualista-kreator- czy wręcz -artysta,
*  [ ]w sz e lk ie  organizacje, jako względnie wyofrębnione z  otoczenia układy, są zbiorami kolektywnymi lub, inaczej 
mówiąc, mereotoaicznymi jak je  nazwai Stanisław Leśniewski w stworzonej w latach dwudziestych bieżącego 
stulecia aksjomatycznej teorii zbiorów kolektywnych - mereologii, nie zaś zbiorami dvstrvbutvwnvmi. którymi operuje 
teoria mnogości, a metody logiczno-matematyczne wyrosły właśnie na gruncie tej drugiej teorii Aksjomaty obu tych 
teorii różnią się istotnie między sobą. Do zbioru dystrybutywnego należą wszystkie elementy posiadające daną 
cecnę, niezaleznie od miejsca i czasu, zbiór kolektywny zaś je s t  umiejscowiony w czasoprzestrzeni { ...}
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ties. Academic and non-academic users of the Lfcrary are presented and an attempt has been made to 
characterise their needs and demands. The author includes a description of the changes which have been 
introduced to the Ubrary since the last users’ preferences research po8 done several years ago.

Zdzistaw Szkutnik: Eectronic periodicals - chances and problems 
Electronic publications are presented against the backgound of the ever-grcmng and expandng Internet 
network resources. The author indcates and evaluates the American „Directory of Electronic Journals’ as a 
useful source registering aft international electronic publications. Describes forms and characteristic features of 
electronic jotfnals: pubfcatiofs which are electronic equivalents of printed journals, and „ptre", exclusive, on
line publications. Characterises the availability of the etecfronic journals from the point of view of Ibraries and 
their users. Some attention is given to the formats of the data and necessary stfsportive progams (helpers). 
The main interest of the author is focused on the accessibility to mtegated electronic titles and the way to 
utilise them. Three ways to organise the access to e-magazines have been selected and evaluated: drectty 
from the publisher, from fcraries, or through the agency of sippliers.
The development of electronic pti&hing has created a new situation on the market and forced Ibraries to 
pursuit new farms of cooperation with piblishere and suppliers \Mth regard to mutually beneficial and advanta
geous solutions. The examples of the newest consortia in Germany conclude the article.

Hanna Wamke: Virtuai Library Management
The phenomenon of virtually, the unreal reality has became more and more common in the modem world and 
is an omni-present worn element in numerous new notions Much nave emerged recently such as: virtual 
money, virtual book shop, cr virtual library. By extrapolating the rules of the science of management and 
organization of a v ita l enterprise, the author creates methodological bases for virtuai library management A 
new quantitative limension of the phenomena under scrutiny is shown, where the utmost value of the created 
alliances are cooperation ethics and rogity qualitative degree of competency of its participants. The over
sowing changeability of the inner structure of a virtual organisation as «eu as its souTounding requires a need 
to create ”eariy infcrnation systems’, and especially the monitoring of the s&calied \veak sk^ais”. The special 
context of the problem of the investigation clearly evolves from that of a local context towards the international 
one.

Ryszard Banaurski, Andrẑ ' Nowakowski: Staff piannina in research and academic libraries. A 
presentation of regulations issued for relevant higher education institutions in Russia.
The article describes a highly irpcrtant problem of workforce management focusing attention on the number of 
staff needed for a proper functioning of a research and academic library The presented data obtained from 
Russian soirees from 1995 cieariy show the interdependence of the number of staff from that of the users. On 
the basis of the presented material problems concerning certain Ibrary posts and their division wtiich are not 
applicable to Poland have been identified and approached Data concerning staff implements from two British
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support further anatysis which should take into consideration dstinct character of each lfcrary, protile of its 
coBectcn, or the organisation and the oegee of automation.




