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Słowo wstępne

Tom stanowi zbiór studiów ofiarowanych Profesor Irenie Sosze z okazji pięćdzie‑
sięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej. Tytułowy etos, związane z nim wartości 
i normy moralne obecne w wytworach kultury i w wielu dziedzinach współczesnej 
humanistyki, często towarzyszące przedstawionym tu refleksjom, wskazują jedno‑
znaczne odczytanie intencji uczonych, którzy swoim udziałem zechcieli dać wyraz 
niezwykłej atencji, jaką powszechnie darzona jest Pani Profesor. To hołd złożony 
Jubilatce w uznaniu dla Jej wybitnych zasług naukowych i dydaktycznych, wyraz 
podziwu i podziękowania za życzliwość i nieustającą troskę o współpracowników 
i uczniów, którym nigdy nie szczędziła czasu, cennych rad, dobrego słowa i przy‑
jaznej uwagi.

Prezentowane studia, tematycznie dość szerokie, w całości wpisują się w rozle‑
głe zainteresowania Profesor Ireny Sochy i są świadectwem bogactwa Jej osiągnięć 
naukowych oraz uznania humanistów – bibliotekoznawców, literaturoznawców, 
bibliologów, historyków książki i prasy. Podstawowe dla paradygmatu współczes‑
nej kultury zagadnienia czytelnictwa, zajmujące w dorobku naukowym Jubilatki 
jedno z ważniejszych miejsc, stanowią obszerny i cenny fragment zgromadzonych 
w publikacji materiałów. Wiele artykułów odzwierciedla perspektywę rozwoju ba‑
dań dotyczących realiów bibliotekarstwa i  kultury czytelniczej. Nie brakuje też 
historycznych i teoretycznych zagadnień z zakresu bibliologii, piśmiennictwa dla 
młodego odbiorcy, literatury i kultury, przede wszystkim w kontekście historycz‑
nym, niezbędnym w opisie mechanizmów dzisiejszego rynku książki, pozostają‑
cej jednym z najważniejszych komponentów życia medialnego.
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Wszystkim Autorom pragnę serdecznie podziękować za przyjęcie zaprosze‑
nia do udziału w tym zaszczytnym przedsięwzięciu oraz za czas i  trud włożony 
w przygotowanie publikacji.

W Ich imieniu oraz w  imieniu Uczniów, Koleżanek i Kolegów z Instytutu Bi‑
bliotekoznawstwa i  Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego składam Pani 
Profesor Irenie Sosze serdeczne gratulacje i dziękuję za Jej obecność z nami, za 
profesjonalną i niestrudzoną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną, za op‑
tymizm i radość, które wnosi do naszego życia akademickiego, za wartości, których 
jest niedoścignionym wzorem i najlepszą orędowniczką. Z okazji jubileuszu życzę 
Pani Profesor prawdziwej satysfakcji z dalszych osiągnięć naukowo ‑badawczych, 
z opieki nad kolejnymi doktorantami, zdrowia, sił i energii do pomnażania dobra, 
którego wszyscy dzięki Jej wielkiemu sercu nieustannie doświadczamy.
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