Alisa u Zemlji informacija

Još donedavno osnovna je uloga knjižnica bila odabir, prikupljanje, obrada,
organiziranje, predstavljanje i pohranjivanje građe. Kako bi došao do informacije, naš
je korisnik-Alisa trebao doći u knjižnicu, pretražiti kartični katalog ili razgovarati s
knjižničarem-informatorom. Izvori informacija bili su ponajviše tiskane publikacije
(knjige i časopisi) koje je valjalo pronaći na policama, posuditi na određeno vrijeme ili
proučavati u čitaonicama.

Slika 1 – Izvori informacija nekad…

Slika 2 - … i danas.

Devedesetih godina 20. stoljeća informacijske tehnologije su počele na velika vrata
ulaziti u radne prostore knjižnica svih vrsta (od dječjih do specijalnih) i njihovih

korisnika i počele mijenjati načine poslovanja, a i usluge koje će knjižnice u
budućnosti nuditi svojim korisnicima.
Knjižnica Instituta „Ruđer Bošković“ bila je prva knjižnica u Hrvatskoj koja je svoju
djelatnost predstavila putem knjižnične mrežne stranice 1994. godine. Danas svojime
korisnicima nudimo informacijske izvore većinom u elektroničkom obliku, dostupne
putem Interneta: e-časopise, e-knjige, online baze podataka... Putem svojih mrežnih
stranica Knjižnica brojne servise i usluge nudi, osim djelatnicima Instituta, i cijeloj
znanstvenoj i akademskoj zajednici Hrvatske. Navest ćemo samo najvažnije:
Centar za online baze podataka (http://www.online-baze.hr) – osiguravanje
pristupa najvažnijim bazama podataka iz pojedinih znanstvenih područja na principu
nacionalnog konzorcija u suradnji s CARNet-om;
Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI (http://bib.irb.hr) – cjelovita i ažurna
bibliografija znanstvenih i stručnih radova hrvatskih znanstvenika od 1997. do danas.
Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj (http://tkojetko.irb.hr) – jedinstvena baza
podataka hrvatskih znanstvenika s ciljem promocije u zemlji i inozemstvu te
poboljšavanju komunikacije i razmjene informacija među samim znanstvenicima
Hrvatski znanstveni portal (http://www.znanstvenici.hr) – portal koji objedinjuje
informacije o hrvatskim znanstvenicima, njihovim radovima i znanstvenim projektima,
a u cilju promocije i populariziranja znanosti u Hrvatskoj.
PRESKOK (Pretraživač knjižničnih kataloga Hrvatske) (http://preskok.irb.hr) –
jedinstveno sučelje za istovremeno pretraživanje desetak online knjižničnih kataloga.
Naš blog (http://knjiznica.irb.hr/blog/) – blog Knjižnice IRB-a na kojem objavljujemo
novosti i zanimljivosti s područja knjižničarstva, ali i šire.

Jednom riječju, Knjižnica za svoje korisnike nastoji probrati, organizirati i predstaviti
pouzdane, kvalitetne i provjerene izvore prvenstveno znanstvenih, ali i drugih korisnih
informacija. U virtualnoj internetskoj Zemlji informacija, koja se sve više pretvara u
pravi labirint i „Zemlju čuda“, našoj je Alisi-korisniku lako zalutati i završiti na krivom
mjestu ili u slijepoj ulici. Upiti današnjih korisnika sve su složeniji i zahtjevniji, a jedan
je od najvažnijih zadataka knjižničara uputiti ih u pravom smjeru i pomoći im u
pronalaženju pravih podataka.

Knjižnica Instituta „Ruđer Bošković“ za pitanja je otvorena svima: od znanstvenika do
svakog zainteresiranog građanina, od fakultetskih profesora do učenika, kako iz
Hrvatske, tako i iz inozemstva. Stoga ćemo posjetiteljima predstaviti korisne i
pouzdane mrežne sadržaje zanimljive različitim grupama korisnika:
1. Internet u službi građana – sadržaji od pomoći u svakodnevnom životu
2. Internet u službi obrazovanja – e-learning ili učenje na daljinu
3. Internet u službi znanosti – novi trendovi u znanstvenoj komunikaciji

Slika 3 – Pravi podatak ponekad nam izmiče brže od zeca…

