Zastosowanie zasad architektury informacji w udost pnianiu zasobów biblioteki
Nowe technologie informacyjne przyczyni y si do zalewu potokiem informacji, rosn cym w
tempie wyk adniczym. Wed ug bada przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w
Berkeley1, na wiecie produkuje si w ci gu roku od 1 do 2 eksabajtów niepowtarzalnych
informacji. Tak ogromna ilo informacji zwi ksza potrzeb wprowadzania innowacji w
dziedzinie organizowania i udost pniania informacji.
Takim innowacyjnym dzia aniem jest stosowanie zasad architektury informacji w zarz dzaniu
i organizowaniu informacji.
Terminu architektura informacji u po raz pierwszy w 1976 r. Richard Saul Wurman,
ameryka ski architekt i grafik. Stwierdzi on, e ilo informacji jest ju tak du a, i wymaga
ona uporz dkowania, systemu, architektury. Okre li on, e architekt informacji, to osoba
tworz ca struktur lub map informacji, która pozwala znale innym w asn cie
do
wiedzy, a tak e zajmuje si konstruowaniem systemów informacji.
Czym jest architektura informacji? Interdyscyplinarn dziedzin wiedzy obejmuj :
projektowanie wizualne, projektowanie informacji, bibliotekoznawstwo, psychologi
poznawcz , ergonomi i dziennikarstwo. W zwi zku z tak szerokim polem dzia ania, trudno
jednoznacznie zdefiniowa to poj cie. Funkcjonuje wiele definicji architektury informacji.
Niektóre z nich przytoczono poni ej2:
- sztuka oraz nauka organizowania informacji w celu u atwienia ludziom efektywnego
zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych;
- proces organizowania, nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów
wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarz dzaniu informacj ;
- nowa dyscyplina poznawcza i praktyczna zajmuj ca si dostarczaniem zasad projektowania
i tworzenia konstrukcji w krajobrazie wirtualnym.
Nadrz dnym celem architektury informacji jest taka organizacja zasobów informacyjnych aby
ytkownik uzyska po dan informacj w jak najkrótszym czasie i w jak najprostszy
sposób.
Mimo, e o architekturze informacji mówimy dopiero od lat 90-tych XX wieku, to
architektura informacji ma swoje korzenie ju w staro ytno ci.
Ludzie od wieków strukturyzowali, organizowali i etykietowali informacje. Ju 660 lat p.n.e.
zbiory glinianych tabliczek króla asyryjskiego by y posegregowane tematycznie. W
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Bibliotece Aleksandryjskiej – 330 lat p.n.e. znajdowa o si 120 zwojów bibliograficznych. W
1876 r. Melvil Devey opracowa system klasyfikacji dziesi tnej, b cy narz dziem do
systematyzowania rosn cej liczby ksi ek i zapewnienia prostszego dost pu do nich3.
Zdaniem dr Stanis awa Skórki z Instytutu Informacji Naukowe i Bibliotekoznawstwa
Akademii Pedagogicznej w Krakowie w odniesieniu do bibliotek architektura informacji
koncentruje si wokó nast puj cych zagadnie 4:
- organizacja przestrzeni bibliotecznej (rzeczywistej)
- edukacja u ytkowników
- ewaluacja zasobów sieci
- projektowanie serwisów internetowych.
Organizacja przestrzeni bibliotecznej.
Organizacja przestrzeni rzeczywistej, czyli funkcjonalne zaprojektowanie pomieszcze
biblioteki, rozmieszczenie czytelni, oddzia ów informacji ale te sposób udost pniania
zbiorów. Jako przyk ad mo e s
organizacja wolnego dost pu w naszej bibliotece. W
czytelniach wydzia owych zbiory podzielono wed ug lokalnej klasyfikacji na dzia y.
Zastosowano barwne dobrze widoczne oznaczenia dzia ów za wszystkie ksi ki zosta y
zaopatrzone w numery tzw. Sygnatury 2 , która jest widoczna w katalogu on-line. W
nowo ciach zamieszczanych na stronie domowej biblioteki wydzia owej równie
umieszczana jest sygn. 2.W ewidentny sposób skraca to czas dotarcia do wyszukanej pozycji.
Edukacja u ytkowników.
O edukacji u ytkowników obszernie mówiono na poprzednim seminarium. Kszta cenie
informacyjne idzie w kierunku niezale no ci i samodzielno ci u ytkowników, którzy chc
sami korzysta z ró nych róde informacji, stosuj odpowiednie techniki i strategie
wyszukiwawcze, wykorzystuj te narz dzia umo liwiaj ce poruszanie si po rodowisku
cyfrowym. Temu celowi s
zaj cia z przysposobienia informacyjnego prowadzone w
bibliotekach.
Ewaluacja zasobów sieci. Jak korzysta , z jakich róde ? Jak sprawdzi rzetelno

witryny?

Faktem jest, e wi kszo u ytkowników stosuje Google jako punkt wyj cia do wszelkich
poszukiwa informacyjnych. Bibliotekarze zawsze zwracali u ytkownikom uwag na
problem rzetelno ci informacji w Internecie, jednak wobec rozwijaj cego si ruchu Open
Access, tych sprawdzonych i wiarygodnych informacji jest w Internecie coraz wi cej, dlatego
teraz problemem sta o si raczej, jak bezpiecznie korzysta z sieci, gdy wraz z rozwojem
Internetu wyst puje coraz wi cej zjawisk o charakterze patologicznym, czy wr cz
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kryminalnym (phishing). Do nowych zada biblioteki, jako instytucji, nale y wi c dodatkowa
edukacja u ytkowników w tym zakresie.
Projektowanie serwisów internetowych.
Strony WWW bibliotek to cenne ród o informacji zarówno o bibliotece jak i o jej zasobach.
Zwykle zamieszcza si tam:
- podstawowe informacje o bibliotece (historia, struktura, dane adresowe itp.)
- informacje o zbiorach
- zasady udost pniania zbiorów,
- informacje o katalogach
- us ugi wiadczone przez bibliotek i inne.
Witryna elektroniczna obejmuje bardzo szeroki zakres informacji i co najwa niejsze,
informacje te s na bie co uaktualniane. St d ich wy szo nad informatorami
drukowanymi.
Jak stworzy idealn stron WWW biblioteki?
Co nale y wiedzie tworz c witryn internetow ?
- Logo serwisu nale y umieszcza w lewym, górnym rogu, musi by ono dobrze widoczne;
- Najwa niejsze informacje powinny by najbardziej dost pne;
- Tytu y musz odpowiada zawarto ci, by jasne, przejrzyste – na pierwszy rzut oka
informowa czytelnika o tym, gdzie trafi klikaj c na dany link. Nie ma sensu wymy la
nietypowych nazw, gdy u ytkownicy strac czas na zgadywanie, co kryj poszczególne
cza.
Musimy zda sobie spraw w jaki sposób u ytkownicy korzystaj z witryn internetowych:
- u ytkownik nie czyta tre ci, lecz j przegl da;
- u ytkownik nie wybiera optymalnie, lecz zadowala si wynikiem;
- czytelnik nie my li jak co dzia a, lecz jako „sobie radzi”5.
Architekt informacji Steven Krug podaje trzy zasady wed ug których mo na stworzy
najbardziej funkcjonaln stron WWW. S to:
I. Nie ka mi my le ! 6
Ogl dana strona WWW powinna by , na ile to mo liwe, zrozumia a, oczywista i
niewymagaj ca dodatkowych obja nie .
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II. Nie ma znaczenia, ile razy musisz klikn , pod warunkiem, e ka de klikni cie jest
wyborem dokonanym jednoznacznie i bez chwili zastanowienia7 .
III. Wyrzu po ow s ów z ka dej strony, a potem po ow z tego, co zosta o8.
Pozbycie si zb dnych s ów:
-

redukuje chaos na stronie;

-

sprawia, e tre ci u yteczne staj si jeszcze bardziej widoczne;

-

skraca strony, co umo liwia u ytkownikowi ogl danie wi kszej ich cz ci bez
konieczno ci przewijania.

Czy strona domowa Biblioteki G ównej ZUT spe nia te wymogi?
Logo umieszczone jest w lewym , górnym rogu. Generalnie tre ci rozmieszczone s w miar
proporcjonalnie, nie mo emy powiedzie , e na stronie panuje chaos. Serwis stale ulega
modyfikacjom, pojawiaj si nowe us ugi, nowe linki, cz
z linków ulega modyfikacjom.
Strony bibliotek wydzia owych uzyska y pewn autonomi w zakresie wprowadzanych tre ci
zgodnych z pewnym szablonem. Dzi ki takiemu podzia owi u ytkownik w atwy i krótki
sposób mo e dotrze do informacji dotycz cych konkretnej biblioteki. Takich jak, godziny
otwarcia, nowo ci ksi kowe, polecane linki itp. Na stronie domowej biblioteki Wydzia u
Technologii i In ynierii Chemicznej znajduje si blok o nazwie: „Pomoc bibliotekarza”, w
którym zamieszczono : szkolenia, instrukcje i polecane linki. Opinia architektów informacji
na temat zamieszczania jakichkolwiek instrukcji jest negatywna. Zdaniem S. Kruga nikt nie
ma zamiaru czyta instrukcji, przynajmniej do czasu, a wszystkie próby „poradzenia sobie”
sko cz si niepowodzeniem. I nawet wówczas, je li instrukcja jest zbyt obszerna, liczba
ytkowników, którzy znajd w niej to, czego szukaj , b dzie niewielka. Nale y d
do
tworzenia stron internetowych, aby nie by y potrzebne do nich adne instrukcje i wyja nienia.
Je li s one niezb dne, to ich obj to musi by minimalna. Instrukcje zamieszczone na
stronie naszej biblioteki to zwykle zrzut ekranu konkretnej bazy opatrzony uwagami
dotycz cymi korzystania z niej. Nasi u ytkownicy s bardzo zadowoleni z mo liwo ci
korzystania z tych instrukcji.
Jest jednak pewien element, który nie wspó gra z wytycznymi architektury informacji. Wiele
stron, w tym nasza, korzysta z nast puj cego formatu hiper czy:
http://www.adres.pl/index.php?id=2341 ma on wiele wad. Przede wszystkim u ytkownik nie
wie, co kryje si za danym czem, cze takie nie wzbudza zaufania i jest trudne do
zapami tania. O wiele lepiej sprawdza si format http://www.adres.pl/oferta/produkt_x/.
Podsumowanie
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Stosowanie zasad architektury informacji podnosi jako wiadczonych us ug bibliotecznych i
wp ywa na efektywno zarz dzania dost pem do informacji. Poprawia te wizerunek
biblioteki jako nowoczesnej instytucji. Czy w zwi zku z tym w bibliotece potrzebny jest
nowy specjalista – architekt informacji? Czy mo e wystarczy stworzenie zespo u informatyk
– bibliotekarz aby jak najefektywniej zarz dza informacj ? W Polsce uczyniono ju
pierwszy krok w tym kierunku, otwieraj c studia podyplomowe dla bibliotekarzy o
specjalno ci - „Architektura informacji. Zarz dzanie informacj w serwisach internetowych”
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie9. My , e rozwój nowych technologii i
post puj ca ilo gromadzonych w bibliotekach informacji odpowie za jaki czas na to
pytanie.

Bibliografia:
1. Architektura Informacji. Zarz dzanie informacj w serwisach internetowych, [online], [dost p: 12.12.2010], dost pny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/iinib/spai/
2. Krug S.: Nie ka mi my le !: o yciowym podej ciu do funkcjonalno ci stron
internetowych, Gliwice: Helion, 2006.
3. Rosenfeld L., Morville P.: Architektura informacji w serwisach internetowych,
Gliwice: Helion, 2003.
4. Skórka S.: Architektura informacji czyli stare wino w nowej butelce. Konspekt.
Czasopismo Akademii Pedagogicznej [on-line], 2004 nr 19, s. 65-67,[dost p:
12.10.2010 r.] dost pny w Internecie:
http://www.ap.krakow.pl/konspekt/19/skorka.html
5. Skórka S.: Architektura informacji. Dziedzina wiedzy czy rzemios o, [on-line], [dost p:
15.10.2010], dost pny w Internecie: http://www.slideshare.net/skorkas/skorkastanislaw-ai-dziedzina-czy-rzemioso.
6. Skórka S.: Architektura informacji Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej, W:
EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument
elektroniczny] Nr 11/2002 (40) grudzie , [dost p: 02.11.2010r.] dost pny w
Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/skorka.php.
7. Skórka S.: Najpierw u ytkownik, potem technologia – czyli zadania architekta
informacji w bibliotece. [on-line] //W: Biblioteka: klucz do sukcesu u ytkowników.
(ePublikacje Instytutu INiB UJ, Nr 5; ISSN 1896-3846), red. naukowy prof. UJ dr hab.
Maria Kocójowa, Kraków 2008, s. 218-224. Dost pny w Internecie:
http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/skorka-n.pdf.

9

Architektura Informacji. Zarz dzanie informacj w serwisach internetowych, [on-line], [dost p: 12.12.2010],
dost pny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/iinib/spai/.

