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Publikacje polskie

wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece/Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid 
Kotuła. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 9788364203848.

Autorzy książki w sposób czytelny i jasny przedstawiają temat aplikacji mobilnych. 
Skupiają się na urządzeniach mobilnych i nowoczesnych technologiach, z których ko-
rzystają na co dzień czytelnicy i bibliotekarze. Omawiają podstawowe, najpopularniej-
sze aplikacje wykorzystywane do: wyszukiwania księgozbioru, czytania, zapisywania, 
służące nauce (e-learning, nauka języków obcych, szybkiego czytania, itd.), tworzeniu 
notatek, prezentacji, nagrywaniu dźwięku, rysowaniu, obróbce zdjęć. Omawiają też 
media społecznościowe. Co istotne, jest to zwarty i kompleksowy wykład, który koń-
czy tabela ocen aplikacji. Zawiera ona wybrane, wyważone kategorie ocen. Parametry 
dotyczą popularności analizowanych aplikacji oraz informacje, gdzie zostały omówio-
ne szerzej. Książka to staranne opracowanie i analiza.

Aspekty prawne działalności bibliotek/Rafał Golat. Warszawa: Wydawnictwo 
SBP, 2016. ISBN 9788364203797.

W książce omówiono podstawowe aspekty prawne dotyczące działalności bibliotek. 
Treści uszeregowano w trzech częściach: 1. System biblioteczny i organizacja bibliotek, 
2. Zbiory i zasoby biblioteczne, 3. Działalność bibliotek.

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana  
/Krystyna Hudzik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 9788365741011.

Książka Krystyny Hudzik przedstawia syntetyczny obraz bibliotekarstwa niemieckiego 
ostatnich lat. Autorka omawia organizację oraz rolę bibliotek w systemie infrastruk-
tury naukowej Niemiec, prezentuje projekty i innowacje podejmowane w ostatnim 
czasie, skupia się też na nowych formach organizacji książnic, wynikających z imple-
mentacji technologii informatycznych, ruchu Open Access, publikowania elektronicz-
nego, powoływania do życia bibliotek hybrydowych.
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Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego/red. Anna Mierzecka, Elżbieta 
Barbara Zybert. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 9788364203947.

W książce omówiono organizację instytucji kultury, do których zaliczane są biblioteki, 
muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, filharmonie itp. Autorzy przedstawili dzia-
łalność popularyzującą kulturę, skupiając się zwłaszcza na aktywności społecznej tych 
instytucji oraz konieczności dopasowania się do otoczenia, a także nawiązania z nim 
aktywnego dialogu.

Obszary wiedzy o bibliotekarstwie/Jacek Wojciechowski. Warszawa: Wydawnic-
two SBP, 2017. ISBN 9788364203930.

Co słychać w bibliotekarstwie? Autor przedstawia aktualny stan polskiej rzeczywistości 
bibliotecznej i próbuje diagnozować jej najbliższą przyszłość. W sposób jasny i bar-
dzo klarowny pokazuje oblicza bibliotek, skrywane tajemnice wiedzy bibliotecznej. 
Jest tu pokazana „wiedza po przejściach”, problemy, sukcesy, dokonania i zmagania, 
niedociągnięcia, codzienność, wszystko to, co w bibliotekarstwie się dzieje i co można 
przewidzieć na najbliższą przyszłość.

Zarządzanie jakością w bibliotece/red. Maja Wojciechowska. Warszawa: Wydaw-
nictwo SBP, 2017. ISBN 9788364203855.

Jak wygląda rzeczywista działalność polskich bibliotek? Jak dąży się do lepszych 
rozwiązań i udogodnień dla użytkowników? Zarządzanie jakością to od lat znana  
i nieustannie zmieniająca się podstawa w pracy współczesnych bibliotek. Autorzy arty-
kułów (pracownicy naukowi i bibliotekarze praktyktycy) pokazują zmiany pojawiające 
się w bibliotekach na przestrzeni lat, nowości w metodyce działań i praktycznie wy-
korzystywanych narzędziach pracy. Zagadnienia zawarte w książce podzielono na trzy 
części: 1. Rekomendacje (prezentacja najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne 
i terminologiczne). 2. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych, przykłady 
dobrych praktyk, podwyższanie jakości usług na podstawie przeprowadzonych ana-
liz). 3. Studia przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania, wdra-
żania i ewaluacji systemów jakości). Książka może stanowić interesującą lekturę dla 
teoretyków bibliologii, bibliotekarzy bibliotek różnych typów oraz studentów biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej pozyskujących wiedzę z zakresu jakości usług 
bibliotecznych.


