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Wstęp
Monografia, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowi sumę przemyśleń i doświadczeń autorów – pracowników Biblioteki. Chcąc podzielić się wiedzą nabytą
w trakcie powstawania Centrum, postanowiliśmy ją zebrać w ramy tego opracowania i pokazać drogę, którą przebyliśmy jako zespół: od biblioteki tradycyjnej
do biblioteki otwartej, od Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu do Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej.
Autorzy starali się wskazać te aspekty współczesnego bibliotekarstwa, które mogą przebudować relacje między czytelnikiem a biblioteką naukową. Zasadniczym celem biblioteki, podobnie jak każdej innej organizacji, jest rozwój
– możliwy tylko dzięki dostrzeganiu i realizacji potrzeb użytkowników. Zmiany
zachodzące w bibliotece to z jednej strony odpowiedź na zmieniające się potrzeby i oczekiwania czytelników, z drugiej dostosowywanie się do warunków, jakie
stwarza otoczenie. Niewątpliwie nowe zasady funkcjonowania nauki w Polsce
nie pozostają bez wpływu na sytuację bibliotek naukowych, ale ogromny wpływ
na nią mają także nowoczesne technologie.
Zachętą do odwiedzenia biblioteki jest rozszerzenie wypełnianych funkcji.
Nowoczesna biblioteka to nie tylko magazyn zbiorów drukowanych, ale również
miejsce spotkań oraz miejsce pracy w komfortowych warunkach. Przy kreowaniu
nowych funkcji należy pamiętać również o roli, jaką może i powinna pełnić biblioteka, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Autorzy kolejnych artykułów
omawiają różne aspekty funkcjonowania biblioteki. Odwołują się do literatury,
doświadczeń innych bibliotek polskich i światowych, jak również do doświadczeń
własnych.
Wieloletnie starania dyrekcji Biblioteki, determinacja władz uczelni oraz możliwość pozyskania funduszy unijnych pozwoliły pod koniec 2005 r. na rozpoczęcie
realnych starań o budowę nowej siedziby biblioteki na miarę XXI wieku. Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej będzie działać zarówno na
rzecz społeczności akademickiej, jak i społeczeństwa naszego regionu. Sądzimy,
że otwarcie nowej siedziby jest początkiem zmian, których kierunku możemy się
tylko domyślać.
Budowanie takiego nowoczesnego miejsca to na początek zmiana własnych
przyzwyczajeń, konieczność zdobywania nowych umiejętności i otwartość
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na potrzeby innych. Ale poza ogromem pracy to również satysfakcja z udziału
w tworzeniu czegoś nowego. Wierzymy, że udało nam się zrealizować marzenia
wielu osób, które pracowały w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przed nami.
Mamy nadzieję, że lektura okaże się pożyteczna, zarówno dla przyszłych
użytkowników Centrum, jak i dla bibliotekarzy, chcących również pójść drogą
zmian w swoich placówkach.

