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Smart city

Podejście technocentryczne. Brak prywatności. W razie awarii paraliż 
miasta. Utracone możliwości – technologia obywatelska. Alternatywa 
dla inteligentnego miasta – inteligentny obywatel.
Mobilne ekrany, przenośne urządzenia audio i bezprzewodowy dostęp 
do własnego wąskiego grona znajomych pozwalają ludziom wycofać się 
z życia publicznego i przenosić się do prywatnych telekokonów, baniek 
czy kapsuł.



Miasta społeczne

Aktywne kształtowanie środowiska miejskiego, tworzenie związków z 
miastem i innymi ludźmi, a także do wspólnego rozwiązywania 
problemów miejskich. 
Rozważania te skupiają się na „miastach społecznych”, a nie na 
„miastach inteligentnych”. Chodzi w nich o zbadanie, w jaki sposób 
technologie mediów cyfrowych pozwalają ludziom współtworzyć 
przyjemne i pełne życia miasta.



Analiza pokazuje, że straszenie cyfrowym 
bezrobociem jest nieuzasadnione – według 
dostępnych danych nowe technologie 
w największych gospodarkach tworzą więcej 
miejsc pracy, niż ich likwidują. Liczba 
pracowników, którzy w związku z postępem 
faktycznie stracą źródło utrzymania, zdaniem 
ekspertów nie powinna przekroczyć 10–15% 
ogółu.

The impact of technology on the quality andquantity of jobs
ILO Międzynarodowa Organizacja Pracy



Minusy pracy smart

dostosowywanie organizacji do wymagań rozwiązań technologicznych –
nie zaś odwrotnie – przystosowanie technologii do indywidualnych 
potrzeb danej instytucji,
wprowadzanie nowych technologii z uwagi na bieżące trendy, 
tendencje lub modę, bez krytycznej analizy pozwalającej na ocenę, czy 
dane rozwiązanie jest organizacji faktycznie potrzebne,
sama technologia nie stanowi źródła sukcesu, lecz jest zaledwie 
narzędziem, które powinno być odpowiednio przystosowane i 
zaimplementowane w bibliotece.



Inteligentna biblioteka







Biblioteki samoobsługowe

Szwecja, Norwegia, Islandia, Dania, Niemcy, Anglia, Irlandia, Chiny, 
Tajwan, USA, Australia, Litwa
Wypożyczenia i zwroty, pobieranie kar pieniężnych, rejestracja nowych 
czytelników, udzielanie informacji, aplikacje mobilne, katalogi, dostęp 
do konta bibliotecznego, mapa, informacja o dostępności, rezerwacje, 
wrzutnie, książkomaty, inteligentne regały, chipy, bramki, kamery, 
liczniki



Kreatywność i empatia

Najlepiej w przyszłości będą radziły sobie osoby, które wiedzą, jakie wnioski 
wyciągnąć z analizy danych, jak porozmawiać z klientem i jak na tym 
wszystkim zarobić. – Skuteczne wykorzystanie danych to dziś najważniejsze 
wyzwanie. Połączenie tych umiejętności ze zdolnościami biznesowymi i 
strategicznymi będzie kluczowe. Według danych Komisji Europejskiej już do 
2020 r. w Unii powstanie ok. milion miejsc pracy dla osób z takimi 
kompetencjami.
Ale są też zawody, które ostaną się mimo rozwoju technologii. To te oparte 
na kreatywności i empatii. Inteligencja społeczna, umiejętność zadawania 
pytań i wyciągania z nich wniosków, uwzględnianie wyjątków, głębszy kontakt 
z człowiekiem – tych umiejętności roboty jeszcze długo się nie nauczą. A więc 
spać spokojnie mogą choćby terapeuci, psycholodzy, pielęgniarki, lekarze, 
opiekunowie do dzieci czy wykładowcy. Oni ciągle będą bardzo pożądani na 
rynku pracy.



Inteligentna biblioteka

Zmiany w zakresie struktury zatrudnienia - nowe stanowiska, wcześniej 
nieobecne w bibliotekach.
Dawniej bibliotekarz był niezbędny w procesie komunikacji czytelników 
z biblioteką, obecnie często wyręczają go elektroniczne media. Pojawił 
się też konkurent, którym jest Internet ze swoimi usługami
Znika więc dystans między czytelnikiem a bibliotekarzem, a nawet –
czasami! – bibliotekarz staje się niepotrzebny. Nowe technologie 
informatyczne pomagają bibliotekarzom. Zintegrowane systemy 
biblioteczne, katalogi centralne czy systemy rozproszone stają się 
zwykłą codziennością.







Osobliwość

Obecnie mamy do czynienia z niespotykaną dotychczas skalą przemian 
noszących znamiona osobliwości, czyli takiego punktu w rozwoju 
cywilizacyjnym, od którego postęp techniczny nabiera ogromnej 
prędkości, czyniącej wszelkie przewidywania odnośnie do przyszłości 
niewykonalnymi. O osobliwości mówi się w kontekście rozwoju 
sztucznej inteligencji, przewyższającej znacznie ludzką inteligencję.



Jak AI zmieni nasze życie 

Konsekwencje zmian technicznych mogą być ogromne, 
nieprzewidywalne i w znacznym stopniu nieodwracalne.      
Prognozy: zakaz prowadzenia samochodów, codziennie wizyta u lekarza 
(monitoring), awatary w filmie, komputer zatrudni nas i zwolni z pracy, 
będziemy mówić do mieszkania, przestępstwa internetowe, statki, 
samoloty prowadzone przez AI, wiadomości telewizyjne bez udziału 
ludzi….
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