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Telepraca dla bibliotekarzy EBIB - model przykładowy Ebib.oss.wroc.pl


Elektroniczna Biblioteka - serwis elektroniczny dla bibliotekarzy funkcjonuje od roku 1998, tworzy go i realizuje grupa bibliotekarzy, rozproszona w całej Polsce, mogąca działać dzięki pojawieniu się nowych technologii telekomunikacyjnych i Internetu. Początki pracy w serwisie nie rodziły pytań, jak powinno się nazywać ten typ pracy, członkom zespołu nie zaprzatała głowy myśl, że wykonują coś, co będzie nazywało się te!epracą i stanie się przedmiotem badań, dociekań, także planów, prognoz rzydowych czy biznesowych. Organizowali sobie warsztat i metody pracy tak, żeby osiągnać zamierzony cel. Przechodzili przez wiele etapów wstępnych, popełniali błędy, dzięki którym potem mogli poprawiać zasady działania i optymalizować je tak, by osiagnać pożądany efekt. Dziś po ponad 5 latach doświadczeń z telepracą, warto przyjrzeć się temu zjawisku z boku w kontekście doświadczeń nie tylko osobistych.
Pojęcie telepracy pojawia się ostatnio coraz częściej w dyskusjach społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju nowych technologii i wielkiego bezrobocia, z jakim mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pojawia się także w wielu dokumentach rządowych np. strategiach gospodarczych, które mają przyspieszyć rozwój krajów europejskich, telepraca postrzegana jest tu jako nowy czynnik stymulujący wzrost gospodarczy. Warto więc zastanowić się, czym jest telepraca, czy mamy szansę stać się telpracownikami oraz w jakim zakresie.

Definicja telepracy

Czy pojęcie praca zdalna oznacza to samo, co telepraca? Potocznie wszyscy rozumieją, że telepraca jest nową formą zatrudnienia możliwą dzięki rozwojowi telekomunikacji i Internetu. Definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy mówi: „jest to praca, która wykonywana jest w miejscu innym niż siedziba firmy lub przedsiębiorstwa i w związku z tym bez osobistego kontaktu pracownika ze współpracownikami, możliwe jest to dzięki nowym technologiom w urządzeniach służących komunikowaniu się. Definicja UE stwierdza, że jest to praca świadczona przez osobę (pracownika, pracującego na własny rachunek, pracownika domovvego) głównie lub w istotnej części w miejscu innym niż miejsce pracy dla pracownika lub klienta, związane z użyciem telekomunikacji i zaawansowanych technik informatycznych jako podstawowej i istotnej cechy tej pracy. Na świecie telepracę świadczy się:
	w domu (przez prowadzącego działalność gospodarczą lub pracownika)[...];
	w siedzibie firmy (w określone dni);
	w tzw. telecentrach czy telechatach, w których z odpowiedniego wyposażenia elektronicznego korzystają mieszkańcy lokalnej społeczności na rzecz różnych pracodawców lub na swój rachunek;
	w oddziałach biur oddalonych od głównej siedziby firmy, ale mającej z nią stały kontakt elektronicznyTelepraca. Co to jest telepraca? (źródło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.mojapierwszafirma.pl/mpf/index2.jsp [dostęp luty 2004]. .


Te dwa pojęcia „praca zdalna” (pracownik jest daleko od pracodawcy, biura, klienta) i „telepraca” (oparta o łączność satelitarną, radiową czy sieciową) mają różne punkty odniesienia. Na pewno nie można ich stosować zamiennie we wszystkich przypadkach. Pojęcie telepracy wielu z nas kojarzy się z pracą zdalną z domu, zgoda, ale przecież telepraca może być także częścią naszej normalnej pracy i odbywać się w biurze, kiedy np. firma ma wiele oddziałów, a oddziały te są wyspecjalizowane i każdy z nich wykonuje inną część zadania (np. Biuro obsługi klienta TPSA - Niebieska linia). Wtedy komunikacja zdalna jest jednym z elementów łączących wszystkie procesy, ale przecież ciągle jest się w biurze pracodawcy. Bibliotekarka pracująca w polskiej bibliotece, może być jednocześnie telepracownikiem biorąc udział w międzynarodowym projekcie realizujacym tworzenie wspólnej biblioteki cyfrowej (Gutenberg Project) czy kursu zdalnego dla bibliotekarzy (BIBWEB) lub katalogu czasopism elektronicznych (Regensburg List), czy wreszcie katalogu centralnego (NUKAT).

Innych przykładów dostarczają projekty Unii Europejskiej, które są tak realizowane, że wiele zadań wykonuje się w swoich macierzystych jednostkach, a rezultatem pracy jest produkt międzynarodowy, dostępny dla wszystkich online. Dotyczy to w szczególności nauki, ale nie tylko. Zastanawia nas także, czy lekarz medycyny wykonujący operację w swoim szpitalu, ale ze wsparciem online kolegów z Anglii (telemedycyna) wykonuje telepracę czy nie, bo angielski kolega jest w tym procesie zdecydowanie pracownikiem zdalnym. Są to w każdym razie trudne zagadnienia i pytania, z których być może w przyszłości ukształtuje się zupełnie inne podejście do pracy. Wydaje mi się, że w każdym wyżej opisanym przypadku mamy do czynienia z jakąś formą telepracy. Zanim dojdzie do pełnego rozumienia tego zjawiska, już dziś prognozuje się szybki rozwój pracy na odległość z zastosowaniem nowoczesnych technik telekomunikacyjnych. Dlaczego tak się dzieje? Telepraca „staje sie atrakcyjną formą zatrudnienia poprzez wzrastający nacisk na sektor wytwórczy i usługowy zmierzający do obniżenia kosztów usług kierowanych do klienta, przy jednoczesnej poprawie ich poziomu[...]; wzrastającą świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza wpływu, jaki wywierają na niego budowa dróg i samochody[...], stopniowy rozwój gospodarki sieciowej, w której telepraca i telehandel będą odgrywały kluczową rolę; przechodzenie z <<zatrudnienia na posadzie>> do <<pracy okazjonalnej>>, przy wzrastającym udziale form samozatrudnienia i zatrudnienia na część etatu, oraz rosnącej zależności od profesjonalistów, bardzo małych firm i <<mikroprzedsiębiorstw>>” European Telework Online (ETO) Polska Telepraca: terminy i definicje. Wstęp do telepracy.. Tryb dostępu: http://www.telepraca-polska.pl/eto/iso/faq/faq02.html#intro [dostęp 20 grudnia 2004]..

Polskie instytucje coraz częściej podzielają ten pogląd, że telepraca może pomóc rozwiązać wiele problemów, ale biznesmeni uważają, że powinny jak najszybciej powstać przepisy prawne, które będą wspierały rozwój tej formy pracy w Polsce. Strategie rozwoju UE zakładają, że w Europie do roku 2005 powinno pracować zdalnie ponad 25 ml ludzi.

Statystyki telepracy w Polsce i na świecie Statystyki podano za: T. Jakubowski: Telepraca na fali. Gazeta „Praca dla Informatyków” 2001 nr 17.

Według badania InfoWorld z roku 2001 31% badanych odpowiedziało, że posiada możliwość telepracy regularnie lub chociaż czasami. Sześć najwyżej notowanych branż, w których specjaliści IT „telepracują" to:
	wytwarzanie komputerów (46%),
	telekomunikacja (43%), 
	usługi konsultingowe (42%),
	przetwarzanie danych (40%),
	usługi inżynierskie (39%) Tamże. (Źródło: 2001 InfoWorld Compensation Survey)..


Statystyczny typ telepracownika

Z badań przeprowadzonych przez Institute for Employment Studies (2001) wynika, że typowym telepracownikiem jest częściej mężczyzna niż kobieta, w środkowym okresie kariery zawodowej, żonaty (73%), pracujący na całym etacie (77%), częściej wykonuje pracę podporządkowaną (52%) niż pracuje na własny rachunek (47%), ponad dwukrotnie częściej telepracują specjaliści niż inni pracownicy, co trzeci wykonujący telepracę reprezentuje bankowość, finanse lub usługi biznesowe, osoby niepełnosprawne stanowią niecałe 10% telepracowników, dokładnie tyle samo, ile wśród ogółu zatrudnionych w tradycyjnych formach. Wg statystyk z roku 2000 w Stanach Zjednoczonych ok. 16,5 ml pracowników zatrudnionych było w systemie telepracy T. Jakubowski: Telepraca na.... Sądzę jednak, że poza USA sytuacja wygląda nieco inaczej, zwłaszcza Europa Wschodnia nie daje wystarczajacych możliwości, by telepraca stała się atrakcyjna, ale i to się zmieni, kiedy sprzęt i dostęp do sieci będzie taniał a prace związane z tym typem zatrudniania będa przybierać zróżnicowane formy. Dzisiaj dla wielu ludzi w Polsce sprzęt i połączenie z siecią jest tak drogie, że wydaje się niemożliwe skorzystanie z telepracy. Kiedy jednak nam sprzęt stanieje, poprawi się jakość łączy a nasze umiejętności będą wyższe, wtedy będzie można zagospodarować tę przestrzeń.
Dobrym jednostkowym przykładem telepracownika może być Paweł Gepner, inżynier Intela, który kocha konie, Podlasie i nie wyobraża sobie pracy w Nowym Jorku, zdecydował się więc na telepracę Z. Domaszkiewicz: Ominąć korki światłowodami. „Gazeta Wyborcza” 2003 nr 292 s. 9-10.. Spędza w pracy tyle samo czasu, co jego koledzy w biurze amerykańskim (9-10 godz. dziennie), ale jeśli jest zmęczony, to nie wychodzi na ruchliwe ulice wielkiego miasta, tylko w przestrzeń dla niego przyjazną. Internet jest oknem na świat, bramą do wszystkich informacji, które są nam potrzebne, żeby realizować wiele różnych przedsięwzięć, jeśli praca, którą mamy wykonać jest oparta o wiedzę, to jej przetwarzanie może odbywać sie w dowolnym miejscu.

Telepraca w Polsce

W Polsce z telepracą ma do czynienia niewiele osób, ale to grono stale się powiększa. Od wielu lat promuje ją Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo i Centrum Promocji Kobiet. Jest to zrozumiałe, ponieważ daje ona szansę na wyjście z izolacji całym grupom ludzi do tej pory wykluczonym z aktywności zawodowej Jak pisze Aneta Zych „Wg raportu UE w 1999 r. w Polsce w systemie telepracy pracowało 2 % wśród ogółu zatrudnionych. Jednak nie są to precyzyjne informacje. Do liczby tej dodano także grupę osób wykonujących pracę chałupniczą: składanie długopisów, klejenie kopert itp. Mimo że potencjalnymi telepracownikami mogą być informatycy, programiści, dziennikarze, tłumacze, księgowi, dziennikarze, analitycy, których w Polsce nie brakuje, na telepracę decydują się jedynie najbardziej przedsiębiorcze jednostki, zazwyczaj o wysokich kwalifikacjach lub prowadzące własną działalność. Wśród tych 2% zatrudnionych w systemie telepracy aż 9% stanowią osoby w wieku 18-24 lat. Przeważały osoby z małych miejscowości i wsi, częściej mężczyźni niż kobiety. Telepracownikćw decydują się zatrudniać zazwyczaj agencje tłumaczeń oraz firmy informatyczne z sektora małego i średniego biznesu lub oddziały zagranicznych koncernów, w których macierzysta firma stosuje telepracę. [..] Rezerwa polskich pracodawców wobec telepracy może wydać się j-oszcze bardziej zrozumiała, jeśli weźmiemy pod uwagę efekty ankiety na temat rozumienia terminu "telepraca". Okazuje się, że zaledwie, co trzeci polski pracodawca rozumie to pojęcie poprawnie. Część kojarzy ten termin z zarobkowaniem przez oglądanie telewizji. Taż: Temperamentalne uwarunkowania satysfakcji z telepracy i pracy poza domem. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr A. Piotrowskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Magisterskie Studia Menedżerskie. Warszawa 2002.1.7. Telepraca w Polsce. Tryb dostępu: http://neta.republika.pl/magisterska/pliki/2.html [dostęp 20 grudnia 2004].. Mimo tak pesymistycznych danych, nie należy wyciągać zdecydowanie negatywnych wniosków w odniesieniu do Polski, bo tak naprawdę korzyści związane z telepracą, czy pracą zdalną, nie są do końca jeszcze w naszym kraju rozpoznane i nie wszystkie grupy społeczne mają świadomość, że praca na odległość może w trudnych momentach życia, czy kariery zawodowej, być jedynym rozwiązaniem. Mam tu na myśli np. młode, ambitne kobiety, które zakładają rodzinę i nie chcą tracić zarówno korzyści płynących z macierzyństwa, jak i rozwoju zawodowego.
W przypadku bibliotek, w których pracuje zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, może to być szansą na poprawienie efektywności pracy. Kto powiedział, że bibliotekarka, żeby katalogować np. zasoby Internetu, nanosić poprawki do katalogu czy poszukiwać informacji elektronicznej lub redagować czasopismo dla biblioteki - musi to robić w bibliotece? Może to robić online w domu w czasie wolnym od obowiązków domowych mając jednocześnie na oku, to, co w danej chwili jest dla niej najważniejsze. Programy dla kobiet związane z telepracą propagują dziennikarze pracujący dla portalu www. kobiety. pl.
Brak wiedzy na temat pracy zdalnej, brak odwagi, żeby ją stosować, a może i brak nacisku właścicielskiego na poprawianie efektywności pracy w polskich bibliotekach, dziś jeszcze jest barierą, ale jutro może nią nie być. Nowe technologie wkraczają do bibliotek, więc i szansa na wprowadzenie telepracy wzrasta.

Dlaczego EBIB mógł powstać?

Serwis EBIB mógł powstać tylko i wyłącznie dlatego, że pojawiła się sieć, komputery, telefony komórkowe a dzięki nim możliwości pracy zdalnej. Bez Internetu EBIB nigdy by nie powstał - to jest pewne. Zrodził się na liście dyskusyjnej INFOBIB-L założonej na UMK w Toruniu z powodów czysto ambicjonalnych i z ciekawości. Lista ta stała się w latach dziewięćdziesiątych otwartym, wolnym forum dyskusyjnym bibliotekarzy, których dynamizm i energia nie mogły się realizować w tradycyjnej pracy, potrzebowali nowych wyzwań i nowoczesnej przestrzeni działania. W roku 1998, gdy lista nie wystarczała już do wymiany informacji, założyli czasopismo elektroniczne „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” (EBIB), a następnie portal Elektroniczna Biblioteka (jest to ciągle ten sam EBIB, tylko dużo większy).
EBIB nie mógłby powstać w jednej bibliotece, bo żaden dyrektor nie zgodziłby się na to, nie znalazłoby się w niej zresztą tylu zdeterminowanych, ciekawych eksperymentu, niestandardowych bibliotekarzy, by ciężko pracować przez 5 lat dla swojego środowiska, bez żadnego wynagrodzenia. Potrzeba było wolontariuszy, entuzjastów lnternetu (na początku 10, teraz 27), żeby wszystko ruszyło i przetrwało, potrzeba było takiej organizacji pracy, która pozwoliłaby nie tylko wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki stacjonarne, ale i pogodziła telepracę z życiem prywatnym. Zatem wyzwanie było poważne i było o czym myśleć na początku tworzenia tego przedsięwzięcia. Myślę, że twórcy EBIB nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co im wyrośnie i nie końca także wiedzą, jakie będą dalsze losy elektronicznego serwisu, bo zmiany są tak duże, problemy coraz poważniejsze i stale trzeba przewartościowywać swoje poglądy na temat funkcjonowania zdalnego zespołu redakcyjnego.
EBIB, mimo starań, nie może uzyskać żadnego rządowego wsparcia na rozwój, choć praktyka pokazuje, że europejskie rządy inaczej podchodzą do takich inicjatyw. The People Network http://www.peoplesnetwork.gov.uk/ - sieć współpracy bibliotek publicznych i portal w Anglii - otrzymał na rozruch i projekty biblioteczne 3 mln funtów. Infobibnet - infobibnet.pl/" http://www.infobibnet.pl/, który opierał się na podobnej idei i był inicjowany przez zespół EBIB, musi szukać pieniędzy unijnych, bo w Polsce wydawał się fanaberią bibliotekarską. Natomiast pomysły urzędników ministerialnych, które mogą rozreklamować ich aktywność i partię, takie jak PBI (http://www.pbi.edu.pl) finansowane są z pieniędzy podatników (3 mln zł. w roku 2003) bez pytania o ich zgodę, nie mówiąc już o konsultacjach ekspertów. Polscy urzędnicy uwielbiają podejmować samodzielne decyzje, których konsekwencje są opłakane w skutkach i widoczne gołym okiem. Demokracja nie kojarzy się im z konsultacjami społecznymi. Artykuł 27 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. zawiera następujący zapis o bibliotekach:
„Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:
	gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,

sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
	działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
	wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji”.
A zatem bibliotekarze mają obowiązek ustawowy wymieniać informację i dokształcać się, tylko nie ma żadnych pieniędzy na to, a organizatorzy odpowiedzialni za biblioteki w Polsce (poszczególne ministerstwa) nie interesują się tym, jak zapisy ustawy mają być realizowane w rzeczywistości. Dlatego bibliotekarze sami starają się w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich robić to, co do nich należy.
Praktyka zawodowa i zarządzanie EBlB

Serwis Elektroniczna Biblioteka zasadniczo składa się z kilku zespołów ściśle ze sobą współpracujących online:
	zespół redaktorów Biuletynu EBIB,
zespół serwisów,

	zespół korektorów,
	zespół techniczny,
zespół wersji angielskiej,
zespół portalu SBP.
Przy czym	należy dodać, że pracownicy poszczególnych zespołów są czasem pracownikami innych w zależności od posiadanych umiejętności i możliwości. Jest to grupa elastycznie działająca, przenikająca się i ciągle zmieniająca w zależności od potrzeb. Zwłaszcza dużym zmianom ulega zespół redakcyjny, ponieważ dołączają do niego te osoby, które nabywając doświadczenia w pracy w zakresie elektronicznego edytowania, w pewnym momencie decydują się na wzięcie na siebie redagowania Biuletynu EBIB, niektórzy zaś opuszczają zespół, kiedy nie są w stanie poświęcić tej pracy zbyt wiele czasu ze swojego osobistego życia. Zrniany zresztą we wszystkich zespołach są permanentne, a fluktuacja ludzi duża także w korekcie i w zespole technicznym. Wynika to z tego, że pracy jest dużo a wynagrodzenia systematycznego z tego żadnego nie ma (poza okazjonalnymi grantami). EBIB istnieje tylko dlatego, że wielu bibliotekarzy ma świadomości konieczności jego istnienia i poświęca się tej idei. Jakimś elementem motywującym zespół może być przeświadczenie o tym, że tworzymy nową jakość i stajemy się niezbędnym elementem życia zawodowego bibliotekarzy, doskonale przez nich odbieranym, a także dlatego, że jesteśmy partnerem wielu wydawnictw elektronicznych, które wchodza na nowy polski rynek, jako redaktorzy bywamy rozpoznawani a EBIB staje się powoli przedmiotem analiz i badań, np. w pracach magisterskich. To także może dawać satysfakcję i motywować do pracy.
EBIB był, jak wspomniałam, inicjatywą oddolną, która w roku 2001 zamieniła się w bardziej zorganizowaną, kiedy zaczęła funkcjonować pod auspicjami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przy SBP powstała Komisja Wydawnictw Elektronicznych redagująca zarówno EBIB, jak i portal SBP. Niezwykle ważnym i niezbędnym elementem funkcjonowania EBIB jest zgoda dyrektorów poszczególnych bibliotek na to, że ich pracownicy pracują dla EBIB i Stowarzyszenia wykorzystując infrastrukturę swoich instytucji macierzystych. Bez tej zgody rozwijanie tego typu ogólnopolskich inicjatyw nie byłoby możliwe. Jest to wkład wszystkich bibliotek (uczestniczacych w projekcie) w tworzenie własnej platformy współpracy i przekazywania informacji.
EBIB-em zarządza zespół kilkuosobowy wybierany co 4 lata zgodnie ze statutem SBP. Dobre funkcjonowanie serwisu zależy od wielu czynników, jednym z nich jest właściwy dobór ludzi do pracy w EBIB, nie wszyscy się do tego nadają. Gromadząc zespół zwraca się uwagę na to, czy  codziennej rutyny, dla pracy w innowacyjnym zespole i czy rozumie misjó EBIB. Zespół bowiem bierze udział w wielu polskich inicjatywach związanych z nowymi technologiami i budowaniem społeczeństwa informacyjnego. Każda nowa osoba ma okres próbny w EBIB, polegający na sprawdzeniu, czy się do tej pracy nadaje, niektórzy nie wytrzymują tempa pracy i odchodzą, z niektórych trzeba zrezygnować. Monitoring czasu pracy i zadań występuje, ale w ograniczonym zakresie, ważne jest, by najważniejsze osoby w zespole były codziennie dostępne przynajmniej do godzin południowych, by podejmować decyzje i załatwiać najpilniejsze sprawy. Inne zadania każdy wykonuje wtedy, kiedy może, zwykle po godzinach pracy zostając dłużej w bibliotece lub w domu. Codziennie może to być około 1-3 godzin w zależności od zadania i osoby. Bywaja jednak okresy szczególnej intensywności pracy (np. organizowanie konferencji, publikacja dużej ilości materiału), wtedy nie wystarcza dnia, żeby ją wykonać. Praca w EBIB jest inna dla tych, którzy zarzadzają zespołem i inna dla tych, którzy wykonują zadania im powierzone, inna dla tych, którzy muszą systematycznie monitorować to, co dzieje się na stronach portalu.
Zarząd EBIB dbał zawsze o to, żeby zespół był duży i żeby rozkładać pracę, bo tylko tak możemy przetrwać. Nikt nie może intensywnie pracować przez wiele lat, bo przychodzi zmęczenie i zniechęcenie pracą, dopada go syndrom wypalenia zawodowego i konieczne jest wtedy zwolnienie tempa lub „urlop" roczny. Urlopów takich było wiele, niestety rzadko kończyły się powrotem do EBIB, choć droga dla urlopowiczów jest zawsze otwarta, bo potencjał osób, które mają za sobą doświadczenie w pracy zdalnej jest wart wykorzystania.
Zarządzanie w zespole zdalnym ma wiele aspektów i musi brać pod uwagę następujące uwarunkowania:
	brak systematycznych wynagrodzeń,

budowanie odpowiedzialności osób,
samozaparcie osób i determinację,
	zachowywanie proporcji pracy w EBIB i w bibliotece, budowanie lojalności członków zespołu,

egzekwowanie zadań,
	indywidualności w zespole,
	kwalifikacje ludzi,
atmosfera pracy,
	innowacyjność, udział w nowych przedsięwzięciach, 
	ograniczenia czasowe,
	umiejętności komunikacyjne ludzi, życie osobiste.

Ponieważ telepraca oparta jest o komunikację, niezbędne są w zarządzaniu duże umiejętności komunikacyjne, polegające m.in. na dobrym moderowaniu wewnętrznej listy dyskusyjnej EBIB, gorącej linii, która musi być stale „podgrzewana". Jeśli temperatura listy spada, praca zamiera i panuje konsternacja, ludzie pytają, co się dzieje.

Komunikacja a praca zdalna

Bycie na linii w wirtualnym pokoju i dobra atmosfera pracy są to elementy istotne w pracy online. Wszyscy muszą mieć komfort pracy i szansę realizowania się, bo inaczej odejdą. Z powodu komunikacji i nieporozumień z niej wynikających było w EBIB wiele problemów, niedomówień, przemilczeń, ostrych starć. W wirtualnej redakcji nie można podejmować dyskusji bezpośrednich (face to face), kłócić się obserwując na twarzy rozmówcy intencje dające się odczytać. Mowa ciała online nie istnieje. Kiedy nie patrzy się na siebie, nie jest się w stanie reagować tak, jak podczas zwykłego dialogu. Zdalnie nie artykułuje się do końca wszystkich myśli, jest do dyspozycji krótki przekaz słowny - elektroniczny list (e-mail) - i własna, nie zawsze zgodna z intencjami nadawcy, interpretacja tego listu.
Czasem zdawkowe informacje wymieniane w sieci, szybkość przekazu, lapidarność, wymijanie się tekstów, powoduje zamieszanie, nie wiadomo, kto kiedy włączył się do dyskusji. Bywa tak, że e-mail pisany wcześniej, wpadnie na listę później (kiedy już jest po rozmowie) i kłopot gotowy, trzeba odkręcać rozmowę, prostować fakty, co zajmuje czas i powoduje nieporozumienia. Jeśli w rozmowie bierze udział 10 osób naraz trzeba reagować z rozwagą. To samo dotyczy poleceń, które stosują się do całego zespołu. Trzeba pamiętać, że do niektórych polecenie dotrze dopiero po paru dniach (wyjazdy, urlopy, choroby, awarie sieci i serwerów) i zanim podejmie sie decyzję należy wyjaśnić, dlaczego nie wszyscy się wypowiedzieli. Dla załatwienia poważnych nieporozumień zaleca się skorzystanie z telefonu i wyjaśnienie sprawy w normalnej rozmowie, to samo dotyczy informacji poufnych czy problemów prywatnych.
Z powodu tej specyfiki działania tak ważne jest wzajemne zaufanie, spotkania zespołu parę razy w roku na normalnych zebraniach, zaprzyjaźnianie się, nie reagowanie na ostre wypowiedzi od razu oraz cierpliwość. Czasem potrzeba czasu, żeby przemyśleć problem i dopiero potem wyjaśnić nieporozumienie. Jest to wielka nauka tolerancji i umiejętności posługiwania się precyzyjniej słowem pisanym - po prostu umiejętności poprawnego komunikowania się. Zespół EBIB uczył się tego parę lat. Uczył się także selekcjonow:nia wiadomości, dzielenia listów na pakiety wysyłane tylko do Zarządu lub do konkretnego zespołu, żeby wszystkich nie absorbować każdą sprawą. Dla poprawy komunikacji eksperymentowano także z nowymi narzędziami, wspomagajacymi przepływ informacji, ale ostatecznie zostało przy tradycyjnej i prostej w obsłudze liście elektronicznej.

Plusy i minusy telepracy w EBIB

Czy można mówić o plusach i minusach telepracy w EBIB? Mam świadomość tego, że inaczej wygląda sytuacja, kiedy telepraca jest normalnie opłacana a inaczej, kiedy jest tylko pracą społeczną. Przy tej pierwszej korzyści jest bardzo dużo, zwłaszcza dla pracodawcy, ale także i dla pracowników. Według Anety Zych (Temperamentalne uwarunkowania... 1.8. Telepraca – plusy i minusy) - „Pracodawca zatrudniający telepracowników do zalet może zaliczyć:
	obniżenie kosztów poprzez redukcję przestrzeni biurowej,

eliminację konfliktów międzyludzkich,
	telepracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień od pracy,
	zmiana miejsca siedziby firmy lub miejsca zamieszkania pracownika przestaje mieć wpływ na odchodzenie pracowników z powodu niemożności dojazdu do pracy,
	telepraca stwarza moźliwość zatrudniania pracowników z rejonów, gdzie koszt pracy jest niższy,
	potrzebne do pracy oprzyrządowanie wykorzystywane na użytek pracownika i jego rodziny moźe stanowić swoisty dodatek do wynagrodzenia,
pracodawca zyskuje zadowolonego pracownika, mogącego swobodnie dysponować swoim czasem. Tym samym zyskuje pracownika wydajniejszego.

dla pracownika do plusów z pewnością można zaliczyć:
	możlwość zatrudnienia i zarobkowania dla wszystkich tych, którzy ze względów zdrowotnych lub rodzinnych nie mogą opuszczać swago mieszkania,
	miejsce zamieszkania przestaje być przeszkodą w zatrudnieniu,
	oszczędność czasu,

zmniejszenie lub wyeliminowanie kosztów dojazdu do pracy,
	poczucie większej satysfakcji z pracy,
	ograniczenie stresu,
	elastyczność w wykonywaniu zadań i zachowania własnego rytmu pracy,
	eliminacja symulowania zajęć po to tylko, aby wyglądało, że się pracuje,
	oszczędzają na paliwie i naprawach aut,
	koszty odzieży i prania mogą być zredukowane nawet o 40 proc. w przypadku tych osób, które pracują poza domem dwa dni w tygodniu, koszty wyźywienia mogą być natomiast obniżone nawet pięciokrotnie,
	elastyczne godziny pracy, mniej przerw, więcej czasu dla rodziny”.  A. Zych: Temperamentalne uwarunkowania... 1.8. Telepraca – plusy i minusy..

Pracy w EBIB nie da się w ten sposób zakwalifikować, ponieważ praca nieopłacana nie przynosi zbyt wielu bezpośrednich korzyści, raczej same koszty. Niemniej jednak dla ludzi, którzy pracują społecznie dla ważnej idei, pozwalajacej się im realizować, wynika z niej wiele plusów. Jednym z nich jest realizowanie swoich ambicji, podejmowanie się trudnych zadań, reklama w środowisku zawodowym i podniesienie prestiżu własnej osoby, wyrwanie się ze swojego środowiska i poszerzanie kręgów znajomości nie tylko w Polsce, ale i za granicą, uczestnictwo w innowacyjnym przedsięwzięciu. Praca zdalna, to praca z nowymi technologiami, redagowanie elektroniczne, samodzielne decydowanie o tym, co jest ważne, inspirowanie innych, to całkowicie nowe doświadczenie dla bibliotekarzy, bycie pionierem i liderem w tym zakresie jest ważną motywacją do pracy. Internet powoduje, że wchodzimy w inne przestrzenie działania, cały świat się nagle otwiera i okazuje się, że po jakimś czasie przedsięwzięcie, które było całkowicie amatorskie nabiera cech profesjonalnego, przynoszacego zysk. A na zysk patrzymy różnie, dla każdego z nas co innego znaczy.
Praca zdalna dla SBP umożliwia podjęcie się zadań bez rezygnacji ze swojej pracy zarobkowej, żeby redagować EBIB nie trzeba opuszczać swojego miasta, rodziny, przyjaznych przestrzeni. Można po południu po pracy wkroczyć do wirtualnej redakcji, w której codziennie coś się dzieje, w której wre robota a koledzy wynajdują coraz to inne, nowe zadania. Bywa się czasem wściekłym, że oto znów jest za dużo obowiązków w redakcji, za dużo papierów do przeczytania, projektów do zaopiniowania, decyzji do podjęcia, zaleceń do wykonania, ale z drugiej strony jest świadomość, że mobilizacja pozytywnie wpływa na rozwój zawodowy.
Minusem telepracy jest to, że kiedy jest się nieobecnym w pracy parę dni, to skrzynka pocztowa pęcznieje i ciężko jest potem przywrócić jej rozmiar dający się ogarnąć w miarę szybko. Blokowanie skrzynki, kasowanie listów kończy się tym, że pracownik traci jakąś istotną rozmowę, ważne zalecenie, przeoczy decyzję i może z tego wyniknąć wiele nieporozumień, bo wszyscy zakładamy, że to, co pojawia się na liście, co przedyskutowaliśmy, to jest obowiązujące dla całego zespołu w najbliższym czasie. Minusem telepracy jest też zbyt długie ślęczenie przy monitorze, co ma swoje zdrowotne konsekwencje.

Czy specjalista od informacji jest telepracownikiem?

Każdy nowoczesny bibliotekarz pracujący z użytkownikiem związany jest z przetwarzaniem informacji. Specjalistą od informacji staje się wówczas, kiedy nabywa doświadczenia, wiedzy, a udzielana przez niego informacja jest profesjonalna. Wszyscy z pewnością zauważamy, jak powoli i niezwykle skutecznie telekomunikacja i Internet wkraczają do naszej informacyjnej pracy i jak często zabierają nam coraz więcej czasu. Nikt z nas nie zastanawia się ile czasu spędzamy na czytaniu i odpisywaniu na listy (emaile), które zasypują nasze skrzynki. Nie są to tylko listy od użytkowników bibliotek, ale coraz częściej od bibliotekarzy z innych bibliotek, internautów, sprzedawców usług, firm pracujących dla bibliotek.
Niektórzy bibliotekarze irytują się z tego powodu, uważając, że odpisywanie na wszystkie listy nie należy to do ich normalnych obowiązków, ale nie jest to prawda. Bez zewnętrznych kontaktów wiele procesów pracy nie przebiegałoby tak, jak powinno, nie podlegałoby tak dynamicznemu rozwojowi, jak podlega, bo komunikowanie się ze światem, korzystanie z dorobku świata wspomaga, a nie opóźnia rozwój. Bibliotekarze w USA są obligowani do szerokiej współpracy online i wpisuje się to do ich obowiązków służbowych.
Najczęściej z telepracą kojarzą się nam pracownicy oddziałów iniormacji naukowej, które funkcjonują w Polsce w niezmienionej strukturze od dziesiątków lat. Zmienił się jednak świat, tak dalece, że w zasadzie tradycyjnie pojmowany oddział informacji nie powinien już funkcjonować, informacji udziela się na każdym stanowisku pracy i każdej przestrzeni biblioteki, zarówno w czytelniach, jak i oddziałach zamkniętych dla użytkownika. Sieć w bibliotece powoduje, że zapytania docierają wszędzie i odpowiada się na nie bez względu na miejsce siedzenia i przyporządkowania strukturalnego. Kwerendy bibliotekarek, które informują o zasobach wiedzy, mają wieloraką postać, czasem są rozmową online z internautą (Chat, FAQ, forum) z drugiego końca świata. Nie łatwo jest nawet zdefiniować, kto jest naszym użytkownikiem, a kto nie. Naszymi użytkownikami są nawet ci, którzy się z nami nie komunikują wcale, komunikują się za to z naszym serwerem (katalogiem online). Kiedyś, gdy używaliśmy tylko telefonu do zdalnej komunikacji, wszystko było łatwiejsze, dziś kiedy nie odstępujemy komputera na krok i korzystamy z sieci w zasadzie wychodzimy daleko poza bibliotekę. Jakość i standard współczesnej informacji opiera się o wszystko, co płynie siecią, tylko Internet daje nam dostęp do takiej ilości informacji, jaka jest wymagana. 
Zatem telepraca wpisana jest w nasze życie zawodowe w sposób naturalny i nieodwracalny. Jak inaczej moglibyśmy nazwać pracę bibliotekarzy-katalogerów, którzy współtworzą katalog centralny NUKAT? Pracując w swoich macierzystych instytucjach, są połączeni „pępowiną" z centralnym serwerem w Warszawie, dzięki czemu mogą, napełniać swój lokalny katalog nowymi opisami, jednocześnie napełniając katalog centralny dla całej Polski. W tej konfiguracji rodzi się nowe pytanie kto jest ich pracodawcą: 
	dyrektor biblioteki? 

szef NUKAT?
	a może minister, który finansuje to ogólnopolskie przedsięwzięcie?

Oczywiście prawo jasno te sprawy reguluje, ale pytań tego typu może być coraz więcej.

Zakończenie

W zakończeniu tej refleksji związanej z zawodem bibliotekarza i telepracą jedno stwierdzenie wydaje się jasne, że sieć wkroczyła z sukcesem do bibliotek i zmieniła całkowicie styl i zasady ich funkcjonowania. Każda biblioteka w Polsce, czy to wielka, czy mała walczy o kabel lub jakiekolwiek inne połączenie z globalną pajęczyną i wszystko wskazuje na to, że nasza praca będzie zdominowana przez nowe technologie coraz poważniej. Biblioteki zawsze gromadziły zasoby wiedzy, po to były powoływane, teraz te zasoby wiedzy płyną szeroką autostradą światłowodową i rolą bibliotekarzy jest włączenie się w ten szybki nurt, łapania tego, co wartościowe, przyglądanie się, przetwarzanie i dostarczanie tam, gdzie ta wartość będzie zamieniana na inną wartość - nową wiedzę. Jak nas w przyszłości będą nazywać, czy specjalistą od informacji, czy telepracownikiem, czy bibliotekarzem, to sprawa drugorzędna, choć coś mi się wydaje, że ta ostatnia nazwa będzie trącała myszką.
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