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Biblioteka z każdej strony
Obligatoryjna karta biblioteczna
MARCIN WIECZOREK

KĄCIK DYREKTORA
Marcin Wieczorek (dyrektor
Biblioteki Publicznej w Skoczowie): Odkąd możemy cieszyć
się pełną informatyzacją systemu
wypożyczeń, karta biblioteczna
to element niezbędny. Po prostu bez niej czytelnik nie może
wypożyczyć książki. Trzeba
przyznać, że bardzo nam to ułatwia i przyspiesza pracę. Przede
wszystkim statystyki są znacznie
bardziej wiarygodne, w każdej
chwili można sprawdzić historię
wypożyczeń, a sama czynność
wypożyczenia książki trwa teraz
znacznie krócej. Natomiast minusem tego systemu jest to, że
wybierając się do biblioteki, kartę trzeba mieć przy sobie, a niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Dlatego w najbliższym czasie
planujemy rozszerzenie systemu
i dodanie do kart również kodów
QR, które będzie można zapisać
z telefonie, zwłaszcza że smartfony to urządzenia, bez których
obecnie większość osób, w tym
również starszych, nie rusza się
z domu. Niestety, wiąże się to
dla nas z kolejnymi kosztami,
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ponieważ czytniki kart nie są
kompatybilne z ekranami telefonów i wszystkie trzeba wymienić. Dlatego jest to raczej plan
na przyszły rok. W tym roku,
z racji remontu wypożyczalni dla
dorosłych oraz jubileuszu 70-lecia biblioteki, nie zmieścimy się
w budżecie.
GŁOS BIBLIOTEKARZA
Katarzyna Gawlas (pracownica
Biblioteki Publicznej w Skoczowie): Z naszego punktu widzenia jako pracowników biblioteki karty czytelników sprawdzają
się doskonale. Obsługa czytelnika
jest sprawniejsza oraz daje więcej
możliwości zarówno nam, jak i samym czytelnikom. Dzięki kartom
i bibliotekarz, i czytelnik mają
wgląd w historię wypożyczeń oraz
rezerwacji, a ponadto możemy
szybko sprawdzić, czy użytkownik wypożyczał dany tytuł. Karta
eliminuje też zagrożenie wypożyczenia książek przez osobę niepowołaną. Przypominamy naszym
czytelnikom, że jej okazanie jest
niezbędne do korzystania z naszego księgozbioru.

ZDANIE CZYTELNIKA
Czytelniczka Biblioteki Publicznej w Skoczowie: Dla mnie korzystanie z karty bibliotecznej nie jest
problemem, ponieważ zawsze noszę ją w portfelu. Ale moja mama,
która ma już ponad 70 lat i jest
stałą użytkowniczką skoczowskiej
biblioteki, kilka razy zapomniała
jej w domu, przez co później nie
mogła wypożyczyć książki. Uważam jednak, że karty biblioteczne
to dobry pomysł, bo biblioteka
może mieć większą kontrolę nad
wypożyczonymi książkami. Zauważyłam również, że wszystko
trwa teraz po prostu krócej. Słyszałam też o planach wprowadzenia
kodów, które można zapisać w telefonie. Mam nadzieję, że uda się
to zrobić, bo myślę, że ułatwi to życie i czytelnikom, i naszym bibliotekarzom. Moja mama już dawno
przekonała się do telefonów komórkowych i swój zawsze nosi przy
sobie, więc zniknie wtedy problem
zapominania kart bibliotecznych.
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