Elektroniczna gospodarka
nych nadal większość stanowią skromne
studenckie skrypty udostępniane przez
profesorów, a nie ważne rozprawy naukowe. Nie można też zapomnieć o restrykcjach dostępu do informacji przez
obowiązujące umowy licencyjne11. Do
tych wymienionych można dodać jeszcze brak funduszy na zakup odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, czy
trudności w tworzeniu jasnych zasad
dostarczania materiałów do biblioteki.
Mimo tych kłopotów przyjmuje się, że
proces cyfryzacji ma przyszłość. Dowodem na to jest choćby stanowisko Unii
Europejskiej, dotyczące intensyfikowania
działań na rzecz udostępniania w internecie dziedzictwa kulturowego w formie
„Europejskiej Biblioteki Cyfrowej”. Wyczytać w nim można, że „Plan Komisji
Europejskiej dotyczący wspierania cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego nabiera rozmachu.
W najbliższych pięciu latach co najmniej
sześć milionów książek, dokumentów

i innych dzieł kultury europejskiej zostanie udostępnionych wszystkim użytkownikom internetu poprzez Europejską
Bibliotekę Cyfrową. W celu przyspieszenia działań w zakresie dygitalizacji w Europie, Komisja będzie współfinansować
tworzenie europejskiej sieci centrów dygitalizacji. Przygotowując szereg dokumentów strategicznych Komisja zajmie
się także kwestią odpowiednich przepisów w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej w kontekście bibliotek cyfrowych”12. Można się zatem spodziewać,
że niebawem istotne trudności w zakresie norm prawnych dotyczących praw licencyjnych i autorskich zostaną rozwiązane, a rozwijająca się informatyzacja
zapewni zbiorom należytą ochronę przed
zniszczeniem bądź unicestwieniem.
Bibliotekarz to strażnik powierzonego mu dziedzictwa – bogactwa zbiorów.
Powinien jednak pamiętać, że dziedzictwo nie jest jego własnością i udostępniać je szybko i łatwo jak najszerszemu

gronu użytkowników. Mimo, że jeszcze
niedawno nie było to możliwe, dziś biblioteki cyfrowe realizują te postulaty.
Współpraca na linii bibliotekarze – informatycy stworzyła możliwości technologiczne, by z jednej strony archiwizować swoje zbiory, udostępniać,
a z drugiej – pozyskiwać inne, te już
zdygitalizowane13. Na jednym z forum
elektronicznej platformy bibliotekarskiej Ebib internauta krótko scharakteryzował bogactwo cyfrowej ery bibliotek. Napisał: „(...) jak widać, zajmowanie
się bibliotekami cyfrowymi to prawie
uprawianie filozofii, wszystko łączy się
ze wszystkim, podjęcie jednej kwestii
zmusza do rozważenia innych, rozważenie zasad ogólnych ma niekiedy dziwne konkretne konsekwencje i nigdzie,
jak w przypadku bibliotek digitalnych,
nie widać tak wyraźnie jak decyzje merytoryczne przekładają się na konkrety
techniczne i finansowe, które zwrotnie
na to meritum oddziaływują”14.

Por. Szczygłowska L. Dz. cyt.
Por. Komisja Europejska intensyfikuje działania na rzecz udostępnienia w internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego w formie „Europejskiej
Biblioteki Cyfrowej”. [Online] [dostęp: 27.07.2006 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
06/253&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en.
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Por. Dobrzyńska-Lankosz E., Jazdon A. Dygitalizacja w polskich bibliotekach akademickich. W: Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych... Dz. cyt. s. 22.
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Modele bibliotek cyfrowych. W: Forum Ebib. [Online] [dostęp: 27.07.2006 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=636.
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EPCglobal US Conference 2006
W trakcie trwającej od 17 do 19 października br. w Los Angeles konferencji
EPCglobal US Conference 2006, wśród
ważniejszych wątków spotkania należy
odnotować wypowiedzi wiceprezes WalMart, Carolyn Walton oraz szefa działu
informacyjnego tej firmy, Rollina Forda,
z których można było wywnioskować, iż
Wal-Mart wraz ze swoimi dostawcami
rozpoczyna prace nad przejściem w niedalekiej przyszłości z poziomu tagowania jednostek logistycznych do poziomu
opakowań zbiorczych i jednostkowych.
Chris Maciejewski z firmy Campbell
Soup Company, jednego z dostawców
Wal-Mart, poinformował o prowadzonych obecnie pracach, mających na celu
opracowanie przyjaznego technologii
RFID opakowania jednostkowego dla
produktów Campbell’a.
Jednocześnie warto wspomnieć, iż
niedawno w ramach EPCglobal powołana została nowa grupa robocza, która w swoim założeniu ma pracować nad
zagadnieniem otagowywania opakowań jednostkowych.
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Postęp w technologii RFID, świadczący iż dużymi krokami zbliża się do nas
moment, w którym możemy spodziewać się pierwszych projektów wdrożeniowych technologii RFID na poziomie
opakowań jednostkowych potwierdziła również firma Impinj Inc. W trakcie
towarzyszącej konferencji wystawie,
Impinj Inc. zaprezentowała swój nowy
produkt – tag którego odczytywanie
jest możliwe nawet jeżeli jest on zanurzony w wodzie. Istotą tego rozwiązania jest unikalna konstrukcja anteny,
umożliwiająca pracę zarówno w dalekim polu z wykorzystaniem składowej
elektrycznej oraz w obszarze bliskiego
pola, gdzie wykorzystywana jest składowa magnetyczna, dla której woda
oraz metal nie stanowią żadnej przeszkody utrudniającej odczyt.
W konferencji, odbywającej się pod
hasłem „Where Industry Connects”,
uczestniczyło prawie 1 500 osób, a na
towarzyszącej wystawie pojawiło się
w Los Angeles prawie 90 firm. Obok
wielu nowych rozwiązań sprzętowych,

dostawcy technologii zaprezentowali również zaawansowane systemy informatyczne, opracowane zgodnie ze
specyfikacjami EPCglobal. Szczególnie
istotne są tutaj pierwsze implementacje specyfikacji serwera informacyjnego EPC (EPCIS), nie posiadającej jeszcze
wersji finalnej. W pełni funkcjonalna
implementacja tego elementu składowego sieci EPCglobal jest niezbędnym
czynnikiem warunkującym możliwość
skutecznej realizacji projektów wdrożeniowych na poziomie opakowań jednostkowych. W opinii Sama Rehman’a
z firmy Oracle oraz Kena Traub’a z BEA
Systems Inc., którzy są aktywnymi
uczestnikami grupy roboczej, opracowującej specyfikację EPCIS-a, pełna
wersja finalna tego dokumentu będzie
dostępna już pod koniec tego roku.
Wszystko więc wskazuje na to, iż
w roku 2007 powinniśmy spodziewać
się pierwszych w skali świata projektów
pilotażowych i wdrożeniowych technologii EPC/RFID na poziomie opakowań
jednostkowych.

Leader Service Sp. z o.o. poszukuje dla swojego klienta
Magazynier Mobilny
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