
Jak  będzie wyglądała biblioteka przyszłości ?

Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę  w naszym życiu. W globalnej  sieci szukamy
zarówno pracy jak i rozrywki, czytamy prasę, robimy zakupy, zdobywamy informacje,
których dotąd szukaliśmy w książkach.
„Czytelnicy prawie zupełnie przestają korzystać z księgozbioru – z każdym nawet
najbanalniejszym pytaniem biegną do komputera”...”Nie trzeba się specjalnie wysilać –
wyszukiwarka internetowa się wysili” -  z własnego doświadczenia zauważa Małgorzata
Zawadzka („Biblioteka w szkole” 2002 nr 10).
       Artykuł  M. Zawadzkiej, oraz niedawna wizyta w pełni skomputeryzowanej bibliotece
Akademii Ekonomicznej  skłoniły mnie do refleksji, czy biblioteka wirtualna jest w stanie
zastąpić bibliotekę tradycyjną z konkretnym księgozbiorem, lokalem, bibliotekarzem. Czy ta
tradycyjna „padnie ofiarą” sieci komputerowych?

Sieci komputerowe udostępniają  ogrom informacji  i możnaby pomyśleć: im więcej
informacji można zdobyć w sieci, tym mniej argumentów za dalszym utrzymaniem bibliotek.
Zwolennicy automatyzacji  bibliotek uważają, że  całkowicie  sieciowa biblioteka będzie
gromadzić tylko CD- ROMY. Nie będzie w niej  ani książek, ani czasopism, ani bibliotekarzy
tylko sama wiedza  w formie elektronicznej. Jednak nawet jeśli rozwiąże się problem praw
autorskich, przeniesienia milionów książek z wersji drukowanej na cyfrową będzie to bardzo
czasochłonne i kosztowne.

Innym argumentem za klasyczną  formą bibliotek jest uciążliwość szukania informacji
w sieci. Jeśli znamy konkretny adres – nie ma problemu. Każdy jednak doświadczył sytuacji,
gdy wyszukując  temat na hasło otrzymał długą listę niepotrzebnych odnośników
skojarzonych z danym słowem na zasadzie słów kluczowych. Nigdy nie mamy też pewności
jaki był zasięg poszukiwań, które bazy danych zostały pominięte. Natomiast z całą pewnością
utoniemy w powodzi niepotrzebnych informacji, bo Internet dysponuje ogromnymi zasobami,
ale nie ma logicznej struktury, nie porządkuje wiedzy.  System nie posiada zdolności
percepcji informacji znakomicie rozwiniętej u człowieka. Przeglądając  strony łatwo się
zagubić pośród nieprzydatnych wiadomości. Po wielogodzinnych poszukiwaniach nietrudno
jest zapomnieć o naszym głównym celu. Natrafić można bowiem na tematy ciekawe,  ale nie
związane z poszukiwaniami, które rozpraszają uwagę użytkownika.

Czy biblioteki przyszłości będą przypominały dzisiejszy Internet? Miejsce bez
bibliotekarzy, w którym panuje chaos,  sieć jest przeciążona, a informacja  rozproszona? Tym
bardziej, że informacje w Internecie nie zawsze są wiarygodne i dostarczają bardzo
powierzchownej wiedzy. Trudno więc np. przy poważnych przedsięwzięciach badawczych
mieć do nich zaufanie. Wiadomości książkowe są poparte autorytetem w osobie konkretnego
autora,  natomiast te w Internecie mają charakter anonimowy – niełatwo je zatem
zweryfikować.

Innym przemawiającym na korzyść bibliotek tradycyjnych argumentem jest fakt, że
dane w sieci są bez przerwy przemieszczane i reorganizowane, a tworzone odsyłacze szybko
tracą aktualność. Tymczasem UKD wg której ułożone są książki w bibliotece porządkuje je
czytelnie i na stałe. Czytelnik, który szukał tomu z działu poezji, za tydzień również go tam
znajdzie. Miejsce działu poezji nie zmieni się. Owszem każdy skomputeryzowany system
biblioteczny ma funkcję przeglądania zbiorów, która wyświetla  wykaz książek o podobnej
tematyce. Jednak to nie to samo, co bliski kontakt z książkami na półce.

Czy zasoby bibliotek przyszłości będą wszystkim sprawiedliwie udostępniane, tak jak
w obecnych bibliotekach i czytelniach ? Już teraz, by mieć dostęp do części wirtualnych
zbiorów  należy zakupić odpowiedni program, bez którego połączenie nie jest możliwe.
Dotychczas powstałe projekty systemów bibliotecznych  proponują by za korzystanie
z wprowadzonych do sieci treści wnosić opłatę w celu zrekompensowania praw autorskich.



          Przyznaję, że skupiłam się szerzej na negatywnych skutkach powstawania bibliotek
sieciowych, oraz Internecie jako  podstawowym środku dostępu do informacji m. in.
po lekturze artykułu ”Internet , czy książka?” Małgorzaty Zawadzkiej, oraz Jana
Dębowskiego „Wypożyczać czy pilnować” („Biblioteka w szkole” 2002 nr 11) chcę bronić
bibliotek tradycyjnych.  Przyjemności  z obcowania, wertowania pięknych książek nie można
porównać z ekranem komputerowym wyświetlającym informacje. Historia książki  jest
związana z dziejami ludzkości. Począwszy od papirusów i pergaminów  książka przyczynia
się do rozwoju duchowego naszej cywilizacji, kształtuje wyobraźnię, poszerza horyzonty. Czy
CD-ROM będzie po glinianych tabliczkach i papierze następnym jej wcieleniem?
            Zdaję sobie sprawę, że komputer bardzo usprawnia czysto techniczne prace
bibliotekarzy, jednak panującej atmosfery, bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, z piękną
edytorsko książką nie zastąpi. Wręcz sprowadza wypożyczenie do podania książki
zarejestrowanej  skanerem.

Miejmy nadzieję, że biblioteki sieciowe przyszłości ze skomputeryzowanym
katalogiem, czytnikami CD-ROMów,  terminalami mają jeszcze daleką drogę, aby
zdominować znane nam dobrze wypożyczalnie, w których półki są pełne pięknych,
kolorowych książek i w których pracują kompetentni ludzie.
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