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Co to jest Web 2.0?

 Bigo: decentralizacja zasobów

 Jenkins: kultura konwergencji, kultura
uczestnictwa

Gmiterek: interakcja z użytkownikami,
ukierunkowane współdziałanie

Ostrowska: dzielenie się informacjami, 
współtworzenie treści przez użytkowników

 Heilemann: współtworzenie treści, 
demokratyczne, dwukierunkowe medium



Serwisy Web 2.0
 Sieci P2P
 Serwisy 

społecznościowe
 Blogosfera
 Mikroblogi

 Fora internetowe
 Video i zdjęcia
 Wikiserwisy
 Serwisy aukcyjne
 Digg
 Second Life



Czy Web 2.0 jest zjawiskiem 

pozytywnym?

 anarchia [Bigo]

 naruszanie prawa własności i bezpieczeństwa 
danych [m.in. Zuckerberg na Web 2.0 summit 
2010]

John Heilemann, Craig Newmark, Jimmy Wales, 
sir Tim Berners-Lee:

 fala demokracji, wolne medium, 
samokontrolujące się społeczności, 
pierwotna idea www

[Download: the True Story of the Internet]



Biblioteka 2.0
 Ostrowska, Wikipedia.pl: realizacja procesów

bibliotecznych w ścisłej współpracy
bibliotekarzy i czytelników

 Casey, Savastinuk, Wikipedia.org: model
biblioteki, w którym czytelnicy mają wpływ na
kształtowanie usług

 Maness: biblioteka wykorzystująca narzędzia
Web 2.0 do udostępniania zasobów w sieci

Biblioteka 2.0 i Web 2.0 w bibliotece to nie są
tożsame zagadnienia



Po co Web 2.0 bibliotece?

Nowoczesność - walka ze stereotypem

 Środowisko Web 2.0 - świat w którym żyją 
(potencjalni) użytkownicy

 Łatwość prezentacji, łatwość 
uczestnictwa



British Library on Twitter



Library of Congress YouTube 

channel



BG UwB na Facebooku



Biblioteka UMCS w Second Life



Bibliotekarskie serwisy Web 2.0



Bibliotekarskie Web 2.0

Dedykowane serwisy?

Nukat? Karo?

 Federacja Bibliotek Cyfrowych?

Aktywny udział społeczności w tworzeniu 
zasobów



Jak mógłby wyglądać serwis 

Web 2.0 dla bibliotekarzy?

Współtworzenie zasobów cyfrowych we 
wspólnej bazie danych

 Tworzenie powiązanych witryn 
internetowych na wspólnej platformie

Wspólna platforma e-learningowa

Wspólna baza wydarzeń

Geolokalizacja

 Instant messaging, fora, blogi



Usługi Web 2.0 dla czytelników

 Tagowanie rekordów w katalogu

 Pisanie recenzji i streszczeń

 Upload okładek, materiałów z domeny 
publicznej itp.

 Współudział w tworzeniu zestawień

 Wzajemna pomoc użytkowników

 Danie czytelnikom nowych możliwości

 Przeniesienie części wysiłku na czytelnika



Web 3.0 - "the next big thing"?

 Przetwarzanie w chmurze

Obsługa urządzeń przenośnych

Natychmiastowość komunikacji

 Integracja z serwisami społecznościowymi

 Jeszcze szybsze zmiany - musimy stać się 
FUTURYSTAMI


