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Wprowadzenie

Rozważania definicyjne

•

Mimo odmiennych perspektywy badawczych, większość badaczy postrzega smart city
kompleksowo – jako miasto funkcjonujące w oparciu o inteligentne rozwiązania technologiczne
oraz miasto umiejętnie zaspokajające potrzeby swoich mieszkańców,

•

Zgodnie zgodnie z koncepcją Rudolfa Giffingera, możemy wyróżnić sześć kluczowych elementów
tworzących inteligentne miasto:

o

inteligentna gospodarka (ang. smart economy),

o

inteligentna mobilność (ang. smart mobility),

o

inteligentne środowisko (ang. smart environment),

o

inteligentni mieszkańcy (ang. smart people),

o

inteligentny urząd (ang. smart governance),

o

inteligentne życie (ang. smart living).

Rozważania definicyjne

• Według raportu „IESE Cities in Motion Index” z roku 2020, uwzględniającego 174 najbardziej
inteligentne miasta świata, tylko dwa polskie miasta zakwalifikowały się do pierwszej setki
zestawienia.
• Liderem jest Londyn, tuż za nim są Nowy Jork i Paryż. Warszawa uplasowała się na 54. pozycji,
Wrocław na 88.
• Każdego roku miasta analizuje się przy użyciu następujących wskaźników: kapitał ludzki,
spójność społeczna, gospodarka, zarządzanie publiczne, partycypacja społeczna, środowisko
naturalne, mobilność i transport, planowanie przestrzenne, wydajność i zaawansowane
technologie.
• W ostatnich latach w Polsce nowoczesne rozwiązania coraz częściej są obecne w obszarach
związanych np. z implementowaniem i obsługą aplikacji miejskich przeznaczonych na smartfony
i tablety, systemach poprawiających ruch uliczny oraz usługach administracji publicznej.

Smart city – przykłady wdrożeń

• Przykłady rozwiązań smart wdrożonych na świecie:

Mobilne biblioteki (Göteborg/Szwecja)

Decidim (Barcelona/Hiszpania)

Rekrei (Mosul/Irak)

WienBot (Wiedeń/Austria)

Streetmuseum (Londyn/Wielka Brytania)

The City Tree (Jena/Niemcy)

Smart city – przykłady wdrożeń

• Przykłady rozwiązań smart wdrożonych w Polsce:

Wasza Warszawa 1918-2018 (Warszawa)

Panel Obywatelski (Gdańsk)

Space Labs (Toruń)

Otwarte miasto, otwarte dane (Gdynia)

Wrocław Koduje (Wrocław)

Clipster (Gdańsk)

Smart city a biblioteka

• Rola bibliotek w inteligentnym mieście (wg Mariusza Luterka):
o inteligentny budynek (ang. smart building) – w inteligentnym i zrównoważonym
mieście budynki użyteczności publicznej, w tym także biblioteki, powinny zużywać jak
najmniej energii i wody, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska i dbałości
o

jakość

i czystość powietrza;
o usługi inteligentne (ang. smart services) – biblioteki mogą służyć miastu, dostarczając
wysokojakościowych informacji (bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria), a przez
to przyczyniać się do rozwoju potencjału intelektualnego wszystkich zainteresowanych
wdrażaniem inteligentnych rozwiązań;
o inteligentna infrastruktura (ang. smart infrastructure) – biblioteki są instytucjami
zapewniającymi dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej oraz umożliwiają
skorzystanie z komputera; w niektórych miastach biblioteki publiczne oferują możliwość
wypożyczenia sprzętu do domu;

Smart city a biblioteka

o zrównoważony rozwój (ang. sustainability) – biblioteki mogą organizować zajęcia
mające na celu uwrażliwianie mieszkańców na kwestie dotyczące ochrony środowiska i
dbałości o jakość powietrza;
o kreatywność (ang. creativity) – biblioteki mogą oferować cały wachlarz zajęć
rozwijających kreatywność mieszkańców miasta – od skierowanych do najmłodszych
kursów z zakresu robotyki i projektowania stron internetowych po szkolenia z grafiki
komputerowej adresowane do młodzieży szkolnej; wiele placówek prowadzi także
zajęcia rysunkowe i muzyczne pozwalające na zrelaksowanie się i wyciszenie;
o partycypacja społeczna (ang. social participation) – biblioteki mogą wspierać procesy
partycypacyjne; poprzez odpowiednie kursy i szkolenia pracownicy bibliotek mogą
uczyć, jak korzystać z internetowych narzędzi uczestnictwa oraz promować postawy
obywatelskie wśród mieszkańców miasta;
o inteligentny biznes (ang. smart business) – biblioteki mogą wspierać pracowników
lokalnych firm oraz osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej

Smart city a biblioteka
• Rola bibliotek w inteligentnym mieście (wg Mayukha Bagchi):
o miejsce, w którym korzysta się z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiając
obsługę mieszkańców o zróżnicowanych potrzebach informacyjnych;
o centralny ośrodek zarządzania technologią i innowacjami w mieście, zapewniający
otwarty dostęp do informacji, promujący ideę otwartej nauki i cyfrowych repozytoriów;
o inteligentne zaplecze dla rozwijającego się miasta, zorientowane na jego mieszkańców
i oferujące cyfrowe usługi w wielu obszarach funkcjonowania;
o centrum nauki i kształtowania umiejętności, aktywnie uczestniczące w rozwoju
i wspierające potencjał naukowy miasta, inicjujące nowe rozwiązania;
o miejsce angażowania społeczności za pomocą inteligentnych usług informacyjnych
wykorzystujących nowe rozwiązania technologiczne (sieci semantyczne, Big Data);
o przestrzeń twórcza (ang. Hackerspace lub Hacklab);

Smart city a biblioteka

W świecie, w którym informacja stała się dobrem
powszechnym i wszechobecnym, biblioteki muszą na
nowo zdefiniować swoją rolę i na nowych zasadach
funkcjonować w nowym ekosystemie. Nie mając
wyłącznego monopolu na dostęp do informacji
i zarządzanie nią, mogą stać się centrum wiedzy,
służąc mieszkańcom w wielu obszarach, zachęcając
ich do większego angażowania się w sprawy
dotyczące najbliższego otoczenia (Schöpfel 2018).

Inteligentne rozwiązania w polskich bibliotekach

• Inteligentne rozwiązania w polskich bibliotekach:
o „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”: projekt realizowany w 22
gminnych i miejskich bibliotekach publicznych przez Fundację Civis Polonus w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek w 2013 roku (cel: zwiększenie aktywności bibliotek
w przestrzeni miejskiej i wykorzystanie ich jako miejsc spotkań mieszkańców
decydujących w ważnych dla nich sprawach);
o Olkusz, Ożarów Mazowiecki i Wąbrzeźno: współpraca bibliotek z sektorem
gospodarczym (warsztaty efektywnej nauki, edukacja informatyczna dla seniorów,
regionalia);
o Piotrków Trybunalski: edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach;
o Łódź: długofalowe działania angażujące międzynarodowe korporacje (projekt i
aranżacja strefy użytkowej dla studentów i mieszkańców odwiedzających Bibliotekę UŁ;

Inteligentne rozwiązania w bibliotekach zagranicznych

• Inteligentne rozwiązania w bibliotekach zagranicznych:
o Library Land: projekt stworzony przez Adama Zanda i Grega Peverill-Conti, skupiający
ponad 200 amerykańskich bibliotek, w których promuje się wszelkiego rodzaju
aktywności angażujące lokalne społeczności; biblioteka może być także miejscem
spotkań biznesowych, a ponadto oprócz standardowych usług, oferować wiele innych
możliwości, z których mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy;
o Columbus w stanie Ohio, USA: biblioteka pełni rolę organizatora transportu w mieście
i jest skutecznie wykorzystywana jako centrum mobilności składające się z takich
elementów jak: inteligentny kiosk, miejsca do wspólnego użytkowania samochodów,
e-rowery i hulajnogi bez doków oraz miejsca odbioru i wysiadania dla taksówek; miasto
planuje także wdrożyć system we współpracy z biblioteką, dzięki któremu możliwe
będzie monitorowanie, z jakich środków transportu najczęściej korzystają mieszkańcy;
o Waszyngton, USA: biblioteka może pełnić rolę centrum wspierania wielu inicjatyw,
w których liczy się głos mieszkańców; w jednej z waszyngtońskich bibliotek publicznych

Inteligentne rozwiązania w bibliotekach zagranicznych

o Australia: Stowarzyszenie ds. Informacji i Bibliotek (ang. Australian Library and
Information Association) opublikowało w 2021 roku dokument, w którym zauważono,
że australijskie biblioteki publiczne mogą uczestniczyć w budowaniu inteligentnych
miast poprzez m.in.:
o projektowanie przestrzeni z myślą o mieszkańcach;
o udostępnianie

hotspotów

technologicznych

i

przenośnego

sprzętu

multimedialnego;
o wspieranie lokalnych firm i branż kreatywnych (użyczenie miejsca na spotkania
biznesowe, dialog z autorami i wydawcami książek oraz organizowanie spotkań
z czytelnikami);
o oferowanie kursów i inicjatyw edukacyjnych;
o zapewnianie cyfrowego dostępu do nowoczesnych technologii studentom,
przedsiębiorcom, badaczom, pisarzom i innym zainteresowanym;
o pomoc i angażowanie nowych członków społeczności (także migrantów) w różnego
rodzaju projekty;

Inteligentne rozwiązania w bibliotekach zagranicznych

o Helsinki: projekt wykorzystujący czujniki jakości powietrza dostępne do wypożyczenia
w czterech największych bibliotekach w Helsinkach – Itäkeskus, Vallila i Viikki oraz
w Centralnej Bibliotece Oodi;
o Londyn: British Library wspiera rozmaite projekty angażujące lokalną społeczność;
działania obejmują:
o tworzenie i rozpowszechnianie regularnego biuletynu społeczności lokalnej;
o regularne spotkania z różnymi przedstawicielami społeczności lokalnej;
o doradztwo i wsparcie działalności lokalnych rad projektowych (Somers Town
Futures Big Local Project) oraz organizacji społecznych (St. Pancras Community
Association);
o zbieranie funduszy na potrzeby lokalnej społeczności;
o wolontariat;
o wsparcie idei konsultacji społecznych w wielu obszarach funkcjonowania miasta;

Podsumowanie

• Korzystanie z potencjału obywateli staje się normą i doskonale zdają sobie z tego sprawę
przedstawiciele władz lokalnych, którzy w partycypacji społecznej widzą szansę harmonijnego
i zrównoważonego rozwoju miast.
• Biblioteki stały się centralnymi punktami na mapie miasta – instytucjami, w których inicjowane są
różnego rodzaju projekty przyczyniające się do wzmocnienia potencjału miasta.
• Bibliotekarze coraz częściej przyjmują rolę moderatorów i tutorów, stając się aktywnymi
uczestnikami tego procesu. Już nie tylko są przewodnikami po świecie informacji, ale przede
wszystkim stają się menedżerami wiedzy, służąc swoimi kompetencjami nie tylko mieszkańcom,
ale także lokalnym przedsiębiorcom.
• Zaprezentowane przykłady pozwalają przypuszczać, że rola bibliotek w inteligentnym mieście
z każdym rokiem będzie coraz bardziej widoczna. Niedocenienie jej może spowolnić wdrażanie
potrzebnych zmian, a przede wszystkim utrudnić dotarcie do obywateli, dla których inkluzywna
i zaangażowana biblioteka to miejsce o wiele bardziej przyjazne niż anachroniczny urząd, którego
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