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Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Od Doliny Krzemowej do 
BIBLIOPOLIS

Mikroklaster poznańskich bibliotek 
gromadzących literaturę prawniczą

i ekonomiczną



Klaster             (ang. grono, skupisko, kiść)



CHEMIA

Klaster to struktura, w której istnieją dwie 
grupy cząsteczek tworzących wspólną
sieć powiązań:

• sieci typu gość – gospodarz
• sieci sandwiczowe
• sieci samoprzenikające się



Sieci typu gość - gospodarz

Jeden rodzaj cząsteczek, zwanych 
gospodarzem, tworzy zasadniczą sieć, w 
której są zaokludowane inne cząsteczki 

zwane gośćmi



Sieci sandwiczowe
Dwie grupy cząsteczek, które tworzą

naprzemiennie warstwowe struktury. Nie 
wiadomo, kto jest gospodarzem, a kto 

gościem



Sieci samoprzenikające się

Dwie grupy cząsteczek, tworzące 
niezaleŜne sieci, które się nawzajem 

regularnie przenikają



MUZYKA

Klaster to wielodźwięk utworzony 
z sąsiadujących ze sobą w skali 

muzycznej dźwięków
tone-cluster (ang.) – wiązka 

dźwiękowa



Informatyka

Klaster (cluster) to niepodzielna jednostka 
na dysku twardym komputera lub innego 

nośnika. Jeśli plik jest większy od 
zaplanowanej wielkości jednego klastra to 

zostaje zapisany w kilku klastrach, 
tworzących łańcuch



EKONOMIA. GOSPODARKA

Termin ten wywodzi się z teorii rozwoju regionalnego i dotyczy 
sieci małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na 
swoją niewielką siłę działania w pojedynkę decydują się na 

współpracę

Typy klastrów:

• oparte na wiedzy

• oparte na korzyści skali

• uzaleŜnione od dostawcy

• uzaleŜnione od wyspecjalizowanych dostawców



Klastry do rangi innowacyjnego 
symbolu podnoszą człowieka, 

współpracę i konkurencję

co-opetition (od cooperation 

i coopetition)



Zalety klastrów (twarde)
� wyŜsza efektywność usług (bibliotecznych)

� lepsze wykorzystanie kadr

� szybszy i łatwiejszy dostęp do  
wyspecjalizowanych usług

� niŜszy koszt i wyŜsza jakość usług 

� więcej placówek gwarantujących pracę w 
klastrze



Zalety klastrów (miękkie)

� stowarzyszanie się (wspólna wizja 
planowania)

� zaufanie (współpraca w sieci)

� uczenie się (transfer technologii, innowacji, 
tacit knowledge, know-how)

� nieformalny rynek pracy (moŜliwość kariery 
- rozwój zawodowy)



Wady

� nadmierna koncentracja
działalności i ludzi

� ograniczenie konkurencji

� zaburzenia w przepływie 
informacji, koordynacji działań
i podejmowaniu decyzji, utrata 
elastyczności



Sieci
np. konsorcja

Klastry

członkostwo zamkni ęte niewymagalne

relacje, zwi ązki wspó łpraca kooperacja
i konkurencja

podstawa 
porozumienia

kontrakt normy spo łeczne

warto ść dodana kluczowe 
kompetencje

korzy ści 
zewnętrzne



Sieci Klastry

główne 
korzy ści

wzrost 
sprzeda Ŝy
i zysków

dost ęp do 
dostawców
i us ług

podstawa 
korzy ści

podzia ł funkcji 
i zasobów

blisko ść
lokalizacji

wspólne cele korzy ści 
biznesowe

brak

blisko ść
geograficzna

mało istotna niezb ędna



Typologia klastrów

Kryterium rozwoju: embrionalne, wzrostowe, 
dojrzałe, schyłkowe

Kreowanie miejsc pracy: wzrostowe, stałe, 
spadkowe

Zasięg terytorialny: lokalne, regionalne, 
krajowe, ponadnarodowe



Powiązanie sektorów: wąskie, szerokie

Stadia ła ńcucha produkcyjnego:
głębokie (wszystkie stadia), płytkie

Pozycja konkurencyjna: liderzy 
światowi, krajowi, słaba pozycja

Poziom technologii: wysoko - lub nisko -
innowacyjne i technologiczne



Dolina Krzemowa

• Absolwenci Uniwersytetu Stanforda - Bill
Hewlett i David Packard załoŜyli w 1939 
roku własną firmę w przydomowym garaŜu

• Początkowy obrót rzędu 5 tysięcy dolarów 
rocznie wzrósł do 72 miliardów dolarów

• Zatrudnienie od 2 osób wzrosło do 140 
tysięcy pracowników 



Brepolis Medieval Cluster

� Grono współpracujących ze sobą instytucji 
wydawniczych i naukowych z całego świata, 
powołane przez  International Medieval Institute w 
Leeds oraz IRHT (Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes) w ParyŜu

� Głównym osiągnięciem klastra jest 
przygotowanie i udostępnienie w wersji online
monumentalnych edycji łacińskich tekstów 
źródłowych (The Library of Latin Texts) oraz wielu 
encyklopedii i bibliografii niezbędnych dla 
badaczy Średniowiecza.





Krajowy Klaster Linuksowy
„CLUSTERIX”

� Działa od 15 grudnia 2004 roku

� Łączy 12 akademickich ośrodków naukowych (w tym 
PCSS z Poznania).

� Połączenie mocy poszczególnych elementów 
składowych klastra pozwoliło na stworzenie 
największego w Polsce i jednego z najszybszych 
superkomputerów na świecie.

� UmoŜliwia prowadzenie prac naukowo-badawczych, 
które wymagają ogromnej mocy obliczeniowej.





Potencjał klastra

Czytelnicy - 182,5 tys. 
Zbiory - 836 tys. 
Komputery - 131 
Zatrudnieni - 92 osoby



Biblioteka Uniwersytecka

Czytelnicy – 158 tys. 
Zbiory – 220 tys.  
Komputery – 45 
Zatrudnieni – 15



Biblioteka Wydz. Prawa i Adm.

Czytelnicy – 6 tys.
Zbiory – 193 tys.
Komputery – 11
Zatrudnieni – 15



Biblioteka AE

Czytelnicy – 11,5 tys.

Zbiory – 350 tys.

Komputery – 42

Zatrudnieni – 52



Biblioteka WSB

Czytelnicy – 7 tys.

Zbiory – 73 tys.

Komputery – 33

Zatrudnieni – 10



Geneza mikroklastra
�tradycja 

�1919 – Wydział Prawno-Ekonomiczny 

�1926 – WyŜsza Szkoła Handlowa 

�1994 – WyŜsza Szkoła Bankowa 

�zasoby

�polityka gromadzenia – specjalizacja, selekcja 
retrospektywna i bieŜąca, specjaliści dziedzinowi

�technologia – automatyzacja katalogów

i zakup e-źródeł w ramach konsorcjów



Tematyka spotka ń

�1997 – WSB (UAM, AE, WZiB)
Wzajemna prezentacja zbiorów i schematów 
rzeczowych

�marzec 2003 i lipiec 2003 – BU (AE, WSB, Bibl. Wydz. 
Prawa UAM)

Specjalizacja gromadzenia literatury

�kwiecień 2004 – BU (AE, WSB, Bibl. Wydz. Prawa UAM)
Wspólna polityka gromadzenia e-źródeł



� czerwiec 2004 – BU (AE, WSB, Bibl. Wydz. Prawa UAM)

Promowanie zbiorów tradycyjnych i elektronicznych

�grudzień 2004 – WSB (BU, AE, Bibl. Wydz. Prawa UAM, 
WSUS, AR, ASP,WSO, AWF)

Seminarium „Marketing biblioteczny”

�listopad 2005 – WSB (BU, AE, Bibl. Wydz. Prawa UAM, 
WSUS, AR, ASP,WSO, AWF)

„Marketing personalny w bibliotece szkoły wyŜszej, czyli 
budowanie efektywnych zespołów”

�grudzień 2005 - BU (AE, WSB, Bibl. Wydz. Prawa UAM)

Mikroklaster bibliotek miasta Poznania



Osiągnięcia

� Stworzono forum integruj ące środowisko 
bibliotekarzy 

� Powstał warsztat twórczej pracy o formie 
pośredniej mi ędzy konferencj ą a kameralnym 
spotkaniem

� Ułatwiono promocj ę zbiorów ekonomicznych

i prawniczych oraz profesjonalistów z nimi 
związanych



� Podstaw ą klastra s ą nowoczesne schematy 
klasyfikacyjne oraz zasoby opracowane pod 
wzgl ędem rzeczowym w j ęzyku KABA 

� Zorganizowano w BU szkolenia dot. organizacji i 
zarządzania 

� Udoskonalono informacje na stronach www o 
zbiorach i bazach





• Opracowano informatory o e- źródłach dla 
studentów UAM i AE

• Sporz ądzano protokoły spotka ń, swoist ą
„pami ęć” niezb ędną w rozwoju klastra i w 
zarządzaniu bibliotekami

• Inspirowano dyrektorów instytucji klastra w 
zakresie promocji bibliotek





Plany
• Kontynuowanie i doskonalenie dotychczasowej 
działalno ści

• Stworzenie strony domowej klastra

• Promowanie własnych zbiorów i działalno ści 
klastra na łamach czasopism (np. w „Bibliotece”)

• Organizacja wspólnych przetargów, tworzenie 
lobby

• Wypracowanie wzorca współpracy „w poprzek” dla 
bibliotekarzy innych specjalno ści



• Stopniowe poszerzanie klastra lokalnego w 
Poznaniu (zwłaszcza o sie ć bibliotek 
publicznych)

• Nawiązanie kontaktu (ze wzgl ędu na specyfik ę

zbiorów) z lokalnymi władzami

• współpraca z innymi o środkami (zwłaszcza BN i 
WSH w Warszawie) oraz SBP

• Promowanie klastra na konferencjach (nie tylko 
bibliotekarskich).



• Stworzenie wspólnej bazy zbiorów zb ędnych i 
dubletów, na tej podstawie koordynowanie 
przemieszczania zbiorów

• Nowe przedsi ęwzięcia dla klastra, np. ewentualna 
budowa magazynu składowego

• Inspirowanie i koordynowanie wszelkich 
przedsi ęwzięć wirtualnych (baz, informacji na 
stronach www)



Charakterystyka mikroklastra

� embrionalny

� wzrostowy

� lokalny (Poznań), typu gość-gospodarz

� powiązania wąskie i płytkie

� pozycja konkurencyjna ?

� pozycja technologiczna –
średnio? technologiczna
średnio? innowacyjna

? ? ?



Dziękujemy za uwag ę…



P.S.

Klaster biblioteczny

niepisana i twórcza

aktywno ść bibliotekarska





BIBLIO
POLIS


