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Publikacje zagraniczne

wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Building digital libraries / Kyle Banerjee, Tery Reese, Jr. New York: Neal-Schuman 
Publishers, 2018. ISBN 978-0838916353.

Publikacja pomaga zrozumieć koncepcyjne i techniczne wyzwania związane z bu-
dową biblioteki cyfrowej. Pokazuje, w jaki sposób tworzyć zasoby, dystrybuować je  
i udostępniać oraz w jaki sposób bibliotekarze mogą nadążyć za najnowszymi techno-
logiami, aby pomyślnie podołać wykonywaniu tych zadań. Rozdziały prowadzą, krok 
po kroku, przez wszystkie etapy działania: od oceny potrzeb i planowania cyfrowego 
repozytorium, poprzez wybór platformy, pozyskiwanie, przetwarzanie, klasyfikowa-
nie i opisywanie treści cyfrowych, przechowywanie i zarządzanie zasobami w cyfro-
wym repozytorium, technologie i standardy przydatne w repozytoriach cyfrowych, 
aż po udostępnianie danych i metadanych oraz zrozumienie kwestii związanych  
z dostępem do informacji, w tym zarządzanie prawami cyfrowymi; aż po analizo-
wanie wykorzystania repozytorium, migrację do nowych platform i przyjmowanie 
nowych typów danych.

Essential management skills for library and information professionals / Mary 
E. Wilkins-Jordan. New York: Neal-Schuman Publisher, 2018. ISBN 978-
0838914977.

Prawie 500-stronnicowy podręcznik dla doświadczonych bibliotekarzy oraz stawiają-
cych pierwsze kroki w bibliotece, z zakresu praktycznej nauki zawodu. Obejmuje na-
stępujące zagadnienia: etyka zawodu, rozwój kariery osobistej, zasoby ludzkie, plano-
wanie, ocena, budżetowanie, komunikacja, przywództwo, rzecznictwo i wiele innych 
ważnych kwestii związanych z zarządzaniem. Zawiera studia przypadków, pytania do 
dyskusji, listę zadań, które można wykorzystać podczas ćwiczeń praktycznych oraz 
bibliografię. Podręcznik zaczyna się od omówienia i wyjaśnienia podstawowych pojęć 
i stopniowo przechodzi do coraz bardziej zaawansowanej wiedzy i skomplikowanych 
zagadnień.

From symbolic temple to dematerialization: a journey through library archi-
tecture from the 20th to the 21st century / Daniel Gil-Solés. Independently  
Publisher, 2018. ISBN 978-1719853781.

Książka stanowi ciekawy zestaw refleksji i wniosków z procesu powstawania Biblioteki 
Publicznej w Barcelonie. Jest także interesującym podsumowaniem ewolucji dokonu-
jącej się w architekturze bibliotek w XX i XXI w. Omówiono w niej przemiany, które 
przeszły budynki biblioteczne, dostosowując się do różnych form, reagując na realia 
społeczne i kulturowe. Opisano pięć głównych transformacji architektonicznych. 
Dla każdej z tych pięciu transformacji przedstawiono jedną lub więcej modelowych 
bibliotek z całego świata, wyraźnie ilustrujących transformację, do której należy się 
odwoływać. Każdej prezentacji towarzyszy wyjaśnienie jej głównych cech w zakresie 
przestrzeni i architektury. Rezultatem jest chronologiczne zobrazowanie ewolucji, co 
nadaje ramy obecnej transformacji bibliotek. Książka zawiera również obszerną bi-
bliografię, która powinna służyć jako punkt wyjścia do przyszłych i nowych badań 
na ten temat. 
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Fundamentals of collection development and management / Peggy Johnson. 
American Library Association: Chicago, 2018. ISBN 978-0838916414.

Elementarz dla doświadczonych bibliotekarzy, poszerzony o omówienie nowych 
zadań związanych z opracowywaniem kolekcji i zarządzaniem. Stanowi podręczne 
źródło informacji dla praktyków w ich codziennej pracy. Książka składa się z kilku 
rozdziałów. Omówiono w nich zagadnienia z zakresu organizacji pracy, obsadzania 
stanowisk i kształtowania polityki personalnej, wspólnego opracowywania i zarządza-
nia zbiorami. Pozostałe zagadnienia to: licencje, negocjacje, umowy, utrzymywanie 
efektywnych relacji ze sprzedawcami i wydawcami oraz inne kwestie związane z za-
kupami i budżetowaniem; zmiany w zakresie dostarczania informacji i technologii, 
zmieniające się potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek oraz nowe role dla 
specjalistów dziedzinowych, zilustrowane przy użyciu zaktualizowanych przykładów  
i danych; marketing, kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.

Project management in libraries: on time, on budget, on target / Carly Wig-
gins Starcy. Chicago: American Library Association Editions, 2018. ISBN 978-
0838917190.

Książka z zakresu zarządzania biblioteką i działalności kierowniczej, adresowana do 
pracowników i menedżerów bibliotek. Zachęca do opanowania kluczowych umie-
jętności, które umożliwiają inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie  
i zamykanie projektów. Odnosząc się do najważniejszych zasad zarządzania projekta-
mi (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania bibliotek), w książce 
zaprezentowano szczegółowe wskazówki na temat: prowadzenia skutecznych i pro-
duktywnych spotkań za pomocą podejścia opartego na liście kontrolnej; uczciwego 
traktowania ludzi z jednoczesnym otwartym udostępnianiem informacji; sposobów 
na upraszczanie przepływów informacji i wiedzy poprzez wybór najbardziej odpo-
wiedniego oprogramowania; pisania kart projektu; koncepcji samoorganizujących się 
zespołów; identyfikacji ryzyka i planowania na wypadek jego spadku; utrzymywania 
realistycznych oczekiwań; zamykania projektów.

Reengineering the library: issues in electronic resources management / Geor-
ge Stachokas. Chicago: American Library Association, 2018. ISBN 978-
0838916216.

Współczesne biblioteki cechuje coraz bardziej powszechne wykorzystywanie zbiorów 
elektronicznych oraz podejmowanie wspólnych zadań i projektów przez bibliotekarzy 
zatrudnionych w różnych podmiotach, o zróżnicowanych doświadczeniach i odmien-
nej kulturze pracy. Stowarzyszenie Bibliotecznych Zbiorów i Usług Technicznych 
(ALCTS) zanalizowało różnorodne perspektywy, aby zbadać najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie zarządzania zasobami elektronicznymi (ERM) oraz sposób, w jaki ta 
praca wpisuje się w ogólną misję współczesnej biblioteki akademickiej. W oparciu 
o doświadczenie i najlepsze praktyki dnia codziennego, a także biorąc pod uwagę,  
w jaki sposób ERM może najlepiej spełniać misję dzisiejszych bibliotek akademic-
kich, autorzy tej książki omawiają następujące kwestie: międzywydziałowe przepływy 
pracy (instrukcje, metadane i wsparcie dla użytkowników, które wpływają na zarzą-
dzanie zasobami elektronicznymi); strategie kontroli kosztów; umowy licencyjne 
umożliwiające pozyskiwanie tekstów i danych; zarządzanie przejściem od dedykowa-
nych systemów ERM do integracji w platformy usług bibliotecznych; nowe techniki 
analityczne i oceny; rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta. Książka 
przedstawia możliwości w zarządzaniu zasobami elektronicznymi, łącząc moc nowych 
pomysłów z praktycznymi doświadczeniami.
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The practical handbook of library architecture: creating building spaces that 
work / Fred Schlipf, John A. Moorman. Chicago: American Library Association, 
2018. ISBN 978-0838915530.

To książka dla dyrektorów i specjalistów, którzy podejmują się projektowania lub są 
w trakcie budowy biblioteki. Autorzy analizują dokonania w dziedzinie architektury 
bibliotek, projekty udane i nieudane, wskazują typowe problemy i sposoby ich unik-
nięcia. Pokazują przykłady projektów, przebudowy, dają konkretne wskazówki doty-
czące procesu planowania, funkcjonowania obiektów i unikania ich dysfunkcyjności. 
Tłumaczą jak efektywnie współpracować z planistami, architektami i wykonawcami. 
Omawiają podstawowe wymogi techniczne dla przestrzeni bibliotecznych, w tym 
miejsc zbiórek, miejsc siedzących dla użytkowników, sal posiedzeń i sal konferen-
cyjnych, miejsc do nauki, punktów usługowych, toalet i miejsc pracy dla personelu. 
Dokładnie omawiają także wymagania techniczne dotyczące oświetlenia, instalacji 
elektrycznych, systemów bezpieczeństwa, wind, klatek schodowych i innych obsza-
rów. Poręczne, pomysłowe wydanie książki umożliwia łatwe korzystanie, pomimo 
wielkiej objętości ponad tysiąca stron.


