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Dostêp do dziedzinowych  
zasobów informacyjnych 
z wykorzystaniem wyszukiwarki fasetowej
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�"��(%&�".4��"�+"��5(����$�"��7,���������8"�9�%:���&�(�&��"!(:�&�";�&��$�;(&,�(%&(�-
stwa pracy wynika zarówno ze znacz¹cej rozbudowy zasobów bibliotecznych w wersji 
(5(+��"��%&�(:=���+�!��"5�%(=�:�+������.!�(%�(=��:�+���&�";�(�!"!��#%-�,�(8(�(�%:��$�#�+"!-
��+>!��	��(��?�(!��(����(�%"��&�;���&�(:�$+�(�$�+"!��(����!#��@�(=�,�"��(�"��&����$�%#:�(�
wyszukiwania informacji, z wykorzystaniem jednego okienka wyszukiwawczego. Ma byæ 
E��+=�:�+�!�
"")5(F����
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both from significant expansion of electronic information resources of libraries, both in Poland 
����"�-(��%"$����(������-(�!"�5�=����!(55����!��-��-(�";�(�G(��,�(8(�(�%(��"8�9"�(�����8"�9�-
��"��$�(����H5(��5#�8"%$�(��"���-(���9,5(=����$���G(��(��%-��-(#�!�������(��#=��"��-(#�%���:$���$�(�
�-(����)5(��(��%-�!���"!������((����"���"�;(�%"9,5(J=��-(#K�����-(��-�G(����L�-(�!�#��-(�
"")5(�
search engine works”. 
�$'!�),%�	��(�)������	)$%�")�$%+	(��$�$,	%$�)�-	$�
��$+	��&)�)�$%
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Wspó³czesne uwarunkowania funkcjonowania 

%&N"!�(+��!�.�"�"!��+$���8"�9�%#:�#9���&��%&"-
ne s¹ nieustannymi zmianami otoczenia, rosn¹c¹ 
presj¹ wymagañ oraz niedostatkiem czasu. Wy-
szukiwanie informacji w zasobach informacyjnych 
ukierunkowane jest w takiej sytuacji na szybkie 
$&#�+���(�!N�.%�!#%-�!#��+>!=���:%&7.%�(:�!�8"�-
mie zestawienia listy wiarygodnych materia³ów 
@�>�N"!#%-=� !��&� &� 5��+�9�� �"� ,(N�#%-� �(+��>!�
w wersji elektronicznej.

Problemem u¿ytkownika informacji, próbuj¹ce-
)"�!#�&$+�4�9��(���N#����"+�(.5"�#� �(9���9"�(�
byæ jednak zarówno niedobór, a nawet ca³kowity 
brak relewantnych wyników wyszukiwania, jak 
i ich nadmiar. W obydwu przypadkach przydatna 
:(��� ��:%&7.%�(:� ,"�,"!�(�@� ��5�&#%-� +�"+>!=�
!�+�&$:?%�=� :�+� �"��&(4� �"� !N�.%�!#%-� !#��+>!�
wyszukiwania poprzez odpowiednie zawê¿enie 

listy wyników wyszukiwania, lub sformu³owanie 
nowego zapytania.

Takie problemy dotycz¹ równie¿ bibliotek, które 
w odpowiedzi na wspó³czesne potrzeby u¿ytkowni-
+>!�%"��&�%&7.%�(:���7)�:?�,"��"!"%&(��(����&7�&���
!#�&$+�!�!%&(=�&�,(!���:?%(��";�?�(8(+�#!�".4�
!#�&$+�!����� ��8"�9�%:�=� ,�&#:�&�".4� ���(�8(:�>!�
!#�&$+�!�!%&#%-=����$�%#:�".4�+"5(:�#%-�+�"+>!=�
a tak¿e inne cechy funkcjonalne przydatne w zarz¹-
dzaniu szybko rosn¹cymi zasobami informacyjnymi 
[1-3].
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Q#��@�(� $+�(�$�+"!���(� �&��N��� ;�;5�"�(+�
na potrzeby u¿ytkowników informacji prowadzi 
�"� �"��?%(:� ,",$5���".%�� &���"�"!��� ���&7�&��
programowych do „odkrywania” zasobów biblio-
tecznych. Nadaje im siê ró¿ne nazwy: wyszuki-
warki fasetowe, multiwyszukiwarki, narzêdzia lub 

serwisy typu ��%��.$)' czy ��%��.$)'/�$��.$)', 
które w zwiêz³ej formie oddaj¹ najwa¿niejsze cechy 
$�#�+"!(=� ";(:9$:?%(� 9����� 9"�5�!".4� !#�&$+�-
wania zintegrowanych zasobów udostêpnianych 
przez bibliotekê intuicyjnie i w jednym okienku 
����+�:�+�!�
"")5(�UVX��H"��&�%&7.%�(:���"�"!��(=�
nowoczesne wyszukiwarki wykorzystuj¹ najnowsze 
rozwi¹zania technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, ukierunkowane na wspó³czesne oczekiwania 
u¿ytkowników, takie jak:

• efektywne i szybkie uzyskiwanie relewantnych 
wyników wyszukiwania

• uczenie siê poprzez kolejne kroki procesu 
wyszukiwania

Y�9"�5�!".4�,(��"��5�&�%:��,�"8�5$�$�#�+"!��+��
z uwzglêdnieniem jego preferencji

• szeroko rozumiana eksploracja zintegrowanych 
zasobów bibliotecznych (rys. 1.).

Jednym z coraz bardziej popularnych narzêdzi 
�5��;�;5�"�(+=�$+�(�$�+"!��#9�!#��@��(����"%&(+�-
wania u¿ytkowników, jest wyszukiwarka fasetowa 
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���9"��q(���"���$�"��7,������,�&(&�8��97�J���;���=�
.!���"!()"� ,�"�$%(���� ",�")��9"!����� �5��
;�;5�"�(+=� ";(:9$:?%()"� 9����� ,",$5���(� !.�>��
polskich bibliotek biblioteczne systemy kompute-
�"!(�	��v�

Q#�&$+�!��+�����9"�8��9#�J���;����9��:$��,"-
����{|||�!��"�(�����.!�(%�(��Q�;�;5�"�(+�%-�+��-
:"!#%-�&�:9$:(���7��#9�8��9��	��v��"5�+�=��(,�(-
&(������8��9#�J���;����!��"5�%(�}�#���{�~�

Q.�>�� $�#�+"!��+>!� !#�&$+�!��+�� ���9"�
:(���9�������;5�"�(+��
N>!����"5��(%-��+��Q���&�!-
skiej, w której wdro¿enie obejmowa³o pocz¹tkowo 
dane katalogu bibliotecznego (zasoby Centralnego 
����5")$���;5�"�(+��Q�"��&���;5�"�(+��H#8�"!(:��Q~��
Kolejny etap stanowi pod³¹czenie do wyszukiwarki 
&��";>!� (5(+��"��%&�#%-� ��;5�"�(+�� 
N>!�(:� �"5�-
�(%-��+��Q���&�!�+�(:=�&�&�,(!��(��(9�9"�5�!".%��
:(��"%&(��()"� ,�&(�&$+�!����� &��";>!� &� ����#�
E-baz. Dzia³ania wdro¿eniowe obejmuj¹ równie¿ 
opracowanie materia³ów dydaktycznych opisuj¹-
cych nowe narzêdzie, odpowiednie szkolenia oraz 
dostosowanie narzêdzia do potrzeb u¿ytkowników, 
zg³aszanych ju¿ po uruchomieniu wyszukiwarki 
(rys. 3.).

Wyszukiwarkê Primo wdro¿y³y równie¿ m.in. 
Q���&�!�+�����!(��#�(���(�#%&�#=�Q":�+"!��	+�-
demia Techniczna, Uniwersytet Warmiñsko-Mazur-
ski w Olsztynie, biblioteki pedagogiczne na Dolnym 
�5?�+$=�;�;5�"�(+��,$;5�%&�(�!�!":����&"!�(%+�9�

Znacznym u³atwieniem dla czytelników s¹ m.in. 
nastêpuj¹ce cechy wyszukiwarki [2, 4, 6]:

Y� 9"�5�!".4� �"&,"%&7%��� !#�&$+�!�����
od jednego okienka wyszukiwawczego, podobnie 
do popularnych wyszukiwarek internetowych. 
Takie uproszczenie jest przydatne ze wzglêdu 

sposób zawê¿aæ zestaw wyników np. dla wybra-
�()"��$�"��=�!#��!%#=��(9��#+�����+�(�9"�5�!".%��
s¹ szczególnie wa¿ne w przypadku znacznej liczby 
wyszukanych informacji

• prezentowane wyniki wyszukiwania pozwalaj¹ 
na podgl¹d rekordu publikacji w „tradycyjnym” kata-
logu elektronicznym i zapoznanie siê ze szczegó³ami 
opisu bibliograficznego

• podpowiedzi systemu. Czêstym problemem 
:(���!N�.%�!(��8"�9$N"!���(�&�,#�����=�!#9�)�-
:?%(�,(!�(:�&��:"9".%���(�9��"5")���&����(:��&�(-
dziny. Drobna pomy³ka, np. literówka w zapytaniu, 
wprowadzanym do okienka wyszukiwawczego 
+���5")$�E����#%#:�()"F���:%&7.%�(:���!(%&#�!#��N+��
u¿ytkownika. W przypadku zastosowañ nowocze-
snych technologii u¿ytkownik otrzymuje zapytanie 
E%&#�%-"�&�N"�"����F=����"���(�!�,"9�)�:?%(���5�&(�
kroki wyszukiwania

• dostêp do pe³nych tekstów publikacji pocho-
dz¹cych z prenumerowanych przez bibliotekê baz 
���#%-�"��&�!#;���#%-�@�>�(N�")>5�"�"��7,�#%-

Y��&�7+��8$�+%:"��5�".%��"+�(.5��(:�:�+"��(�$,5�-
+�%:��,"!�(5"�(��(+"��#��?��%�5��(� ��!#.!�(�5��(�
tylko raz. Rekordy dotycz¹ce ró¿nych wydañ ksi¹-
�(+��?�!#.!�(�5��(�:�+"�:(�(��!#��+����#�+"!��+�
!�+���(:�%-!�5��9��9"�5�!".4�,�&(:.%����"��&%&(-
gó³owej listy wszystkich wydañ danej publikacji.

Wyszukiwarka stanowi uniwersalne narzêdzie, 
pozwalaj¹ce na znalezienie informacji o materia³ach 
bibliotecznych, drukowanych i elektronicznych, 
niezale¿nie od ich formatu i lokalizacji. Dla osób 
zarz¹dzaj¹cych zasobami bibliotek, systemem 
informacyjnym, udostêpnianiem danych katalogu 
wa¿ne jest równie¿, ¿e:

��� ,�(8(�(�%:(� $�#�+"!��+>!=� +�>�&#� ��:%&7.%�(:�
rozpoczynaj¹ wyszukiwania od prostego zapyta-
nia z wykorzystaniem jednego okienka. Mo¿liwe 
jest jednak równie¿ wykorzystanie opcji wyszu-
kiwania zaawansowanego, a tak¿e przegl¹danie 
zasobów z wykorzystaniem indeksów.

Y� 9"�5�!".4� :(��"%&(��()"� ,�&(�&$+�!�����
wszystkich zasobów udostêpnianych przez bibliote-
kê. Cecha ta pozwala u¿ytkownikom przeszukiwaæ 
kompletne zasoby biblioteki — zarówno kolekcje 
fizyczne, jak i zbiory elektroniczne — poprzez jeden 
punkt dostêpu i otrzymaæ jedn¹, wspóln¹ listê wyni-
ków. Primo pozwala na jednoczesne przeszukiwanie 
katalogu bibliotecznego, zasobów cyfrowych oraz 
subskrybowanych baz danych i czasopism, dziêki 
czemu u¿ytkownik nie musi ju¿ przeszukiwaæ wielu 
@�>�(N�+"5(:�"�:(��"�,"���$)�9����+�(��"&!�?&���(�
nie oznacza jednak, ¿e nie mo¿na zawêziæ wyników 
wyszukiwania do jednego lub kilku wybranych 
@�>�(N�

Y� ���$�%#:�".4� �� ,�&#:�&�".4� ���(�8(:�$��Q#�&$-
kiwanie informacji jest znacznie wygodniejsze 
ni¿ w „tradycyjnym” katalogu bibliotecznym, 
odwzorowuj¹cym bazê danych biblioteki i wyma-
)�:?%#%-�,(!�#%-�&��";>!�!�(�&#���$9�(:7��".%��
zwi¹zanych z wyszukiwaniem informacji, a tak¿e 
pewnej wiedzy z obszaru tematycznego, którego 
dotyczy zapytanie

• sposób prezentacji wyników przypomina 
w znacznym stopniu popularne serwisy i sklepy 
internetowe, przedstawiaj¹ce w lewym menu wyniki 
pogrupowane wed³ug przyjêtych kategorii, np. we-
d³ug autorów, wydawcy, typów dokumentów, s³ów 
kluczowych. Taka struktura wizualizacji wyników 
jest przejrzysta dla u¿ytkownika, pozwala w prosty 

Rys. 1. Ukierunkowanie cech wyszukiwarek na potrzeby u¿ytkownika informacji
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• wykorzystywana jest technologia przechowy-
wania danych w chmurze (���",	����"���
A

• biblioteki mog¹ w znacznym stopniu dostoso-
wywaæ cechy interfejsu u¿ytkownika oraz dzia³anie 
systemu do swoich indywidualnych potrzeb

Y�9"�5�!".%���"��"�"!#!������#��(9$�";(:9$-
j¹ m.in. zarz¹dzanie fasetami, grupuj¹cymi wyniki 
wed³ug wyznaczonych kategorii (autor, wydawca, 
s³owa kluczowe, typ dokumentu itp.). Pocz¹tkowe 
$���!�(�����"9#.5�(�9")?�;#4�&���?,�"�(�&��!��-
sowan¹ konfiguracj¹ faset, uwzglêdniaj¹c¹ tak¿e 
tworzenie faset dodatkowych, zgodnie z potrze-
bami u¿ytkowników.

��:%&7.%�(:� ��"�"!��#9� �"&!�?&���(9� "�-
ganizacji dostêpu jest umieszczenie na stronie 
biblioteki jednego okienka wyszukiwawczego, 
które bêdzie przekierowywa³o zapytania u¿yt-
kowników do wyszukiwarki, zintegrowanej z za-
sobami udostêpnianymi przez bibliotekê (rys. 4.). 
q�+"�,�&#+N���!�+�&�4�9"������;5�"�(+7�
N>!�?�
�"5��(%-��+���5?�+�(:�!�
5�!�%�%-=�+�>���$9"�5�!���
dostêp do wyszukiwarki ze strony internetowej 
biblioteki. Tak wiêc wyszukiwanie mo¿na zacz¹æ 
:$��;(&,".�(���"�������"��(����(��(�"!(:�;�;5�"�(+�=�
z wykorzystaniem umieszczonego w centralnym 
miejscu jednego okienka wyszukiwawczego. U¿yt-
kownik mo¿e prowadziæ wyszukiwania w katalogu 
elektronicznym lub w zakresie wszystkich zasobów 
biblioteki, który obejmuje równie¿ m.in. bazy 
%&��",��9�(5(+��"��%&�#%-����;5�"�(+��$�"��7,����
równie¿ informacje dodatkowe, przydatne dla 
praktycznego zapoznania siê z wyszukiwark¹ 
(m.in. plik „Jak szukaæ w Primo”). Pierwszy okres 
$�#�+"!�����!#�&$+�!��+�=�;(&,".�(���"�,"�$�$-
%-"9�(��$� :(:� !(��:�� �(��"!(:=� ��:(� 9"�5�!".4�
zebrania opinii i uwag, zarówno u¿ytkowników 
informacji jak i bibliotekarzy oraz dostosowania 
cech funkcjonalnych wyszukiwarki do aktualnych 
potrzeb biblioteki.

��;5�"�(+�� +��:"!(=� !�����:?%(� !#�&$+�!��+��
8��(�"!(=� &�,(!���:?� :(���+� ��:%&7.%�(:� ��+�(�
dostêp do „tradycyjnego” katalogu bibliotecznego 
!��#��(9�(�	��v�}+���5")�"�5��(~����+��"�)���&�-
cja dostêpu do zasobów wydaje siê uniwersalna, 
,"&"���!���$�#�+"!��+"9�,(N(��!#;>��9"�5�!".%��
wyszukiwania w zasobach biblioteki zgodnie z jego 
preferencjami.

����� �	��������
��!�������������
������"���� 
��"������"
"�
��������������

Zastosowanie nowoczesnego narzêdzia wyszu-
kiwawczego powoduje, ¿e zasoby udostêpniane 
przez biblioteki s¹ znacz¹co lepiej widoczne dla 
u¿ytkownika. Potwierdzaj¹ to wyniki wyszukiwañ 
tematycznych z obszaru bezpieczeñstwa pracy, 
prowadzonych w zasobach wybranych bibliotek 
akademickich z zastosowaniem wyszukiwarki Primo.

Wyszukiwanie prowadzone z wykorzystaniem 
jednego okienka wyszukiwawczego na stronie inter-
�(�"!(:���;5�"�(+���"5��(%-��+���5?�+�(:��5��&�,#������
„bezpieczeñstwo pracy” prowadz¹ do wyników 
zawieraj¹cych zarówno tytu³y ksi¹¿ek, jak i artyku-
³ów z czasopism bran¿owych, obejmuj¹cych m.in. 
wydawnictwa zwi¹zane z górnictwem, np. miesiêcz-
��+�Q#��&()"���&7�$�
>���%&()"�E�(&,�(%&(���!"�
���%-�"�����"�"!��+�����%#�!�
>���%�!�(F�}�#�����~�

Prezentacja wyników w podziale na kategorie 
tematyczne, autorów, wydawcê, rok wydania, itd. 
u³atwia wybór relewantnych wyników wyszukiwa-
nia oraz dalsze ich zawê¿anie.

Przyk³adowo, zawê¿one wyniki mog¹ byæ ogra-
��%&"�(��"�,$;5�+�%:��H���������H&#�(5��+��+"�&#���4�
mo¿e ze szczegó³owych opisów bibliograficznych, 
a tak¿e z dostêpu do wybranych, pe³nych tekstów 
artyku³ów, udostêpnianych przez bibliotekê, 
�,��&�9�(��7%&��+��E�(&,�(%&(���!"����%#F�}�#�����~�

�"�5�!".%�� ��5�&()"� &�!7������ !#��+>!�
obejmuj¹ m.in. proponowane w lewym menu 
kategorie tematyczne (higiena pracy, ergonomia, 
;(&,�(%&(���!"� ,��%#� �� �"5�+�=� ;(&,�(%&(���!"�
,��%#� �� &��&?�&���(=� $;�"�#� "%-�"��(~=� 5���7� �$-
torów, rok wydania, typ dokumentu, itd. Ka¿de 
z zestawieñ mo¿e byæ dalej modyfikowane w celu 
dalszego „odkrywania” zasobów.

Korzystaj¹c z wyszukiwarki Primo dostêpnej 
������"��%-����(��(�"!#%-���;5�"�(+�����!(��#�(�$�
Warmiñsko-Mazurskiego u¿ytkownik bez problemu 
dociera do wyników wyszukiwania dotycz¹cych 
obszaru bezpieczeñstwa pracy i skorzystaæ mo¿e 
np. z zawê¿ania listy wyników do publikacji Euro-
,(:�+�(:�	)(�%:���(&,�(%&(���!�������"!���!����%#�
(rys. 7.).

Wyszukiwanie z wykorzystaniem jednego 
"+�(�+��!#�&$+�!�!%&()"�"��&�8$�+%:"��5�".%��&�-

wê¿ania wyników do wybranych autorów, tematyki, 
��,��,�"!��&����:%&7.%�(:��"�$&#�+��������#�8�+%:"-
�$:?%()"�&;�"�$�!#��+>!���5���#����#+$N>!=�+��?�(+=�
�� ���#%-� @�>�(N� "�&!�(�%�(�5�:?%#%-� ,"�&$+�!��#�
";�&��� �(9��#+�����+�(�,"�(:.%�(�!#+"�&#��#!��(�
:(���!�&��%&�(:�!�7+�&".%��!#�&$+�!���,�"!��&"-
nych w zasobach bibliotek. Potwierdza to przydat-
�".4�&���"�"!�����!#�&$+�!��+��8��(�"!(:=�+�>�(:�
podstawowe cechy: jedno okienko wyszukiwawcze, 
9"�5�!".4�&�!7������5���#�!#��+>!=�$�"��7,�����(�
wersji elektronicznych, podobieñstwo interfejsu 
�"� !#�&$+�!��(+� ���(��(�"!#%-� }9����� 
"")5(~�
oraz sklepów internetowych przyczyniaj¹ siê 
�"� !#�"+"� "%(����(:� ���$�%#:�".%�� �� (8(+�#!�".%��
wyszukiwania.

Pewien stopieñ uproszczenia wyszukiwania, 
,�&(+N���:?%#���7����:()"�,�&#:�&�".4=���(�"&��%&��
:(���+� �N�;�&(:� :�+".%�� !#��+>!� !� ,"�>!����$�
z „tradycyjnym” katalogiem bibliotecznym. W przy-
,��+$�+"��(%&�".%��,�"!��&(������5�&#%-=�,")N7-
bionych wyszukiwañ system oferuje wykorzystanie 
rozbudowanych, z³o¿onych funkcji wyszukiwania 
zaawansowanego.

$��������������������������
�����������
��	���"
"�
����

Najnowsze oprogramowanie wspomagaj¹ce 
wyszukiwanie informacji w zasobach bibliotek 
wpisuje siê w potrzeby i oczekiwania polskich 
u¿ytkowników. Zadowolenie u¿ytkowników od-
zwierciedlaj¹ m.in. prezentowane opinie, formu³o-
wane zarówno przez personel bibliotek jak i u¿yt-
kowników „koñcowych”, do których adresowane 
s¹ gromadzone zasoby informacyjne [2].

Przegl¹d zastosowañ oprogramowania dla 
bibliotek zagranicznych wskazuje, ¿e wyszukiwarki 
fasetowe s¹ ju¿ popularne w bibliotekach zagra-
��%?�� ��;5�"�(+�� ��"�$:?� �>!��(�� ���(� ���&7�&���
programowe, wspomagaj¹ce zarz¹dzanie zasobami 
��8"�9�%#:�#9���Q.�>��",�")��9"!������5��;�;5�"-
�(+=� "8(�"!��#%-� ,�&(&� 8��97� J� ��;���� !#9�(��4�
mo¿na m.in. nastêpuj¹ce produkty [5]:

Y�	��	����#��(9�;�;5�"�(%&�#�����7,�(:�)(�(-
racji, funkcjonuj¹cy w technologii przechowywania 
danych w chmurze (ang. ���",	����"���
), wspie-
raj¹cy administrowanie zasobami udostêpnianymi 
przez bibliotekê: tradycyjnymi, elektronicznymi 

�#���V�����"������(��(�"!����;5�"�(+��
N>!�(:��"5��(%-��+���5?�+�(:�!�
5�!�%�%-
0�
�	��	���$%��	7$�-�����	8��.$)%��'	��	B��!��$1%	5�&)�)'	!$&��
$

�#�������"��7,��"�&��";>!�9�(��7%&��+��Q�
�&(����"�#����(��(�"!(:���;5�"�(+��
N>!�(:�
�"5��(%-��+���5?�+�(:�!�
5�!�%�%-
0�
�	��	<�	���$%%	 ��	68B1%	����-�'	 )$%�")�$%	 ()��	�-$	���$%��	7$�-�����	8��.$)%��'	 ��	
B��!��$1%	5�&)�)'	!$&��
$
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(pierwotnie elektronicznymi, ang. &�)�	,�
����) oraz 
zdigitalizowanymi

Y� ;�� �� $�N$)�� !�,�(��:?%�� !#;>�� ,$;5�+�%:��
przy wyszukiwaniu w zasobach biblioteki, na wzór 
rekomendacji popularnych w ksiêgarniach interne-
towych i innych serwisach handlowych, opartych 
na statystykach wyszukiwañ („Klienci, którzy kupili 
ten produkt, wybierali równie¿...”). Daje to mo¿li-
!".4�,�"!��&(����!#�&$+�!���!�,"�";�#��,"�>;�
tym osobom, które przyzwyczai³y siê do korzystania 
z nowoczesnych wyszukiwarek Serwis rekomen-
duj¹cy bX podsuwa u¿ytkownikowi informacje nt. 
artyku³ów, powi¹zanych z wyszukiwan¹ tematyk¹ 
w oparciu o statystyki wyszukiwani innych u¿yt-
kowników

Y��'��}�'���,(�����5��+��(�"5G(�~���N?%&#�&��";#�
i us³ugi licencjonowane, udostêpniane przez bibliote-
kê, zapewniaj¹c u¿ytkownikom linki do dostêpnych 
zasobów i serwisów, zgodnie z przyjêtymi zasadami 
udostêpniania. Narzêdzie dostarcza u¿ytkownikom 
kontekstowo dobrane do danych wyników wyszu-
kiwania linki, m.in. do pe³nych tekstów artyku³ów, 
do egzemplarza w katalogu bibliotecznym, do-
���!%>!=����#%-�@�>�(N����(�!��>!����(��(�"!#%-��
���()��%:��&����#9��@�>�N�9����8"�9�%:�=�,"%&?!�&#�
od katalogu bibliotecznego, pomaga w optymali-
zowaniu wykorzystania udostêpnianych zasobów.

Produkty te mog¹ byæ do³¹czane do zestawu 
oprogramowania bibliotek, które wykorzystuj¹ 
�#��(9�	��v�"��&�!#�&$+�!��+7����������;5�"�(+��
zagraniczne wykorzystuj¹ wiêc w praktyce znacznie 
szersze spectrum oprogramowania ni¿ biblioteki 
krajowe.

	��v� �"5�+�� !�,�(��� �"&!>:� &���"�"!���
",�")��9"!�����!.�>��;�;5�"�(+�+��:"!#%-=���+�(�
na etapie poprzedzaj¹cym planowane wdro¿enie 
�� 9����� ,",�&(&� ��8"�9"!���(� ���� �"!#%-� ,�"-
�$+�>!=��%-�,�&#����".%����9"�5�!".%��&���"�"!���
!�;�;5�"�(+�%-��Q#9����(���8"�9�%:�����".!���%&(��
sprzyjaj¹ organizowane spotkania u¿ytkowników 
oprogramowania, reprezentuj¹cych biblioteki kra-
jowe. Przyk³adowo, w kwietniu 2015 r. w siedzibie 
��;5�"�(+�����!(��#�(�$�Q���&�!�+�()"�"�;#N"���7�
�,"�+���(�,".!�7%"�(��"!(9$�,�"�$+�"!��	��	�

��;5�"�(+��+��:"!(�$%&(����%&?���+�(�!�%"�"%&-
nych miêdzynarodowych spotkaniach u¿ytkow-
��+>!� ",�")��9"!����� 8��9#� J� ��;���� }�
(���
�����(�����"��5�
�"$,�"8�J���;������(��~���(9��#+��

�� ��7�&#���"�"!(:� �"�8(�(�%:�� �
(��=� +�>���
"�;#N�� ��7� !(� !�&(.��$� {|��� ��� !� �$��,(�&%�(=�
obejmowa³a zarówno relacje z badañ naukowych 
dotycz¹cych zastosowañ nowoczesnych techno-
logii informacyjnych w bibliotekach, jak i kwestie 
praktyki zwi¹zanej z wdro¿eniami poszczególnych 
���&7�&�� ,�")��9"!#%-�� �"���&()��(� !#��@�(�
ukierunkowanie na u¿ytkowników informacji 
odzwierciedla³ m.in. coraz wiêkszy udzia³ tematyki 
wyszukiwania informacji z zastosowaniem wyszu-
kiwarek fasetowych [7].

��(&(���%:(� )".%�� &�)����%&�#%-� ,"�!�(��&�N#�
dynamiczny rozwój zastosowañ oprogramowania 
�5�� ;�;5�"�(+� ��� .!�(%�(=� $+�(�$�+"!��#� ,�&(�(�
wszystkim na potrzeby i oczekiwania u¿ytkowników 
informacji.

�"5(:�(�,�"�$+�#� 8��9#�J���;���� �?� ��",��"!"�
do³¹czane do oprogramowania bibliotek krajowych. 
�%&(����%�!"� !� �,"�+����%-� ��!��&�� 9"�5�!".4�
!#9���#��".!���%&(��&� ���#9��;�;5�"�(+�9��+��-
:"!#9�=�;7�?%#9��$�#�+"!��+�9�� �#��(9$�	��v�
"��&� +"5(:�#%-� ,�"�$+�>!� 8��9#� J� ��;����� ��"%(��
sukcesywnego przenikania nowych trendów do bi-
bliotek krajowych oraz implementacji nowoczesnych 
narzêdzi programowych uzale¿niony jest zarówno 
od bud¿etów bibliotek jak i ich potrzeb, a tak¿e go-
�"!".%���"�!����������"!#%-�,�"�$+�>!�

��	������
�
Rozwój zastosowañ oprogramowania dla 

bibliotek prowadzi do znacznego u³atwienia pro-
cesów wyszukiwawczych, co ma istotne znaczenie 
zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy, a tak¿e 
!#��!%>!����$�"�>!���&(�!&)57�$����&!�7+�&(��(�
!��"%&�".%��,$;5�+�%:���Q#�&$+�!�����!�&��";�%-�
wybranych bibliotek krajowych, które wdro¿y³y 
!#�&$+�!��+�� 8��(�"!(� ,"�!�(��&�:?� ,�&#:�&�".4�
�����$�%#:�".4����(�8(:�$�$�#�+"!��+��"��&�,�"%(�>!�
wyszukiwania. Wizualizacja wyników jest przejrzy-
sta dla u¿ytkownika, uzyskuje on podpowiedzi sys-
temu m.in. w zakresie dalszego zawê¿ania wyników 
wyszukiwania. Wa¿n¹ kwesti¹ zastosowania wyszu-
+�!��+�� :(��� 9"�5�!".4� !#+"�&#��#!����� :(��()"�
okienka wyszukiwawczego, przy jednoczesnym po-
zostawieniu opcji wyszukiwania zaawansowanego. 
���"��?�%(%-?�:(����>!��(��9"�5�!".4����()�"!�����
zasobów katalogu z innymi zasobami udostêpniany-
mi przez biblioteki w formie elektronicznej.

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania 
w bibliotekach sprzyja upowszechnianiu informacji 
i wiedzy. Dla obszaru bezpieczeñstwa pracy oznacza 
�"�,",$5��#&�%:7�!�(�&#��&�(�&��"!(:�!�.�"�"!�-
skach nauki i praktyki. Nowe technologie, u³atwia-
j¹ce wyszukiwanie informacji w zasobach bibliotek 
przyczyniaj¹ siê do w³¹czenia szerszych grup odbior-
ców informacji do grona czytelników bibliotek, tak¿e 
tych, dla których wyszukiwania w tradycyjnych 
katalogach okazywa³y siê zbyt trudne.

�N��!�(��(��"��7,$��"�@�>�(N���8"�9�%:��!�";-
szarze bezpieczeñstwa pracy wpisuje siê w d³ugo-
terminowe cele zwi¹zane z popraw¹ warunków 
,��%#� �� ,",�&(&� &!�7+�&(��(� !�(�&#� &� &�+�(�$�
;(&,�(%&(���!��!�.�"�"!��+�%-�&!�?&��#%-�&�,�"-
cesami pracy.
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