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W ciągu ostatnich kilkunastu lat biblioteki wprowadziły wiele zmian. Nowoczesne 
zarządzanie, wyposażenie, zasoby, wreszcie podejście do użytkownika… Wszelkie 
innowacje opierają się na mozolnej, celowej pracy, wymagającej wiedzy, wytrwałości, 
zaangażowania i wysokiej skuteczności od bibliotekarzy, którzy muszą wykorzystać 
swoje najsilniejsze strony i nabywać ciągle nowe kompetencje. Z jednej strony 
zmiany ułatwiają pracę, z drugiej komplikują i utrudniają ją, stawiając nas przed 
trudnymi zadaniami. Biblioteki ewoluują z bezpiecznych, spokojnych, ale 
i monotonnych placówek w nowoczesne instytucje usługowe. Jak na tym tle 
wypadają biblioteki publiczne? Czy mimo trudnej sytuacji finansowej zmieniły swój 
wizerunek? Czy w czasach spadku popularności tradycyjnych form przekazu, jaki 
stanowią książki, są jeszcze atrakcyjne dla otoczenia? 
 
Naszym zamiarem było przyjrzenie się bibliotekom publicznym pod kątem wdrażania 
innowacji. W numerze 123 „Biuletynu EBIB” prezentujemy zaledwie niewielki 
fragment działalności tych instytucji. Prezentują się Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy, Biblioteka Publiczna w Łomiankach, Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Puławach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym. W artykule 
Małgorzaty Dąbrowskiej pt. Co zyskały biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek? 
zebrano informacje na temat programu, który prowadzi Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Będzie on trwał do roku 2013, a swoim 
zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach 
i w miasteczkach. Do projektu koordynowanego przez FRSI „Biblioteki 
w społeczeństwie wiedzy — strategie dla przyszłości”, którego celem było 
przygotowanie bibliotekarzy do planowania strategicznego i opracowanie strategii 
rozwoju przez poszczególne biblioteki, nawiązuje Ewa Kołomecka. Po lekturze tych 
tekstów można z sympatią i podziwem spojrzeć na prezentowane nowatorskie 
inicjatywy, które podnoszą rangę i zwiększają rolę bibliotek publicznych w ich 
środowiskach lokalnych. 
 
W obecnym numerze biuletynu nie zabrakło rozważań na temat czytelnictwa 
w Polsce — tym razem do dyskusji włączyły się Urszula Szybowska oraz Emilia 
Brzozowska-Szczecina i Justyna Radziszewska. Ponadto praktyczne wskazówki, 
dotyczące systemu identyfikacji wizualnej biblioteki, przedstawiły Renata Augustyn 
i Urszula Kawecka. Numer zawiera też sprawozdania z konferencji: „Biblioteka 
w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”, „Otwarte zasoby 
wiedzy — nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej” oraz 
„Cyfrowe pr@wo autorskie — prawdy i mity Internetu”.  
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Mamy nadzieję, że piękna wakacyjna pogoda zagości u nas już na dobre, więc jeśli 
ktoś z Państwa będzie miał ochotę na łyk orzeźwiającej lektury, zapraszamy 
serdecznie na strony naszego numeru biuletynu! 
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