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„KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA –  
MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”

IV Ogólnopolska konferencja naukowa 

(Kielce, 7-8 kwietnia 2014 r.)

W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowano czwarte już spotka-
nie pod hasłem „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”. 
Zamiarem organizatorów było włączenie się „do niezwykle ważnego publicznego 
dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, 

i narzędzi wyszukiwawczych oraz źródeł informacji służą merytoryczną pomo-
cą podczas dokonywania obliczeń bibliometrycznych dla pracowników swoich 
uczelni.

W ostatnim referacie Maria Szwed (Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole) 
przybliżyła zagadnienia finansowe związane z wydawaniem czasopism nauko-
wych. Wystąpienie zatytułowane Jak skalkulować wydanie czasopisma naukowego? / 
How to calculate the edition of a scientific journal? traktowało o trzech rodzajach kosz-
tów: rozruchowych, pośrednich i bezpośrednich oraz o sposobach pozyskiwania 
środków na wydawanie publikacji.

Duże zainteresowanie i aktywny udział uczestników w dyskusji przemawia za 
trafnym wyborem tematu konferencji. Znacząca liczba słuchaczy świadczy o tym, 
że zagadnienie poprawnego pisania prac naukowych wzbudza duże zainteresowa-
nie zarówno w kręgach młodych naukowców, jak i doświadczonej kadry naukowej, 
a także pracowników bibliotek i studentów. Cieszy również fakt, że organizatorzy 
zaprosili szerokie grono prelegentów, włączając w program całe środowisko aka-
demickie, które miało okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i wiedzą. 

Eliza Lubojańska
Biblioteka Teologiczna

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Tekst wpłynął do Redakcji 13 maja 2014 r.
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informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów” (Tematyka, 2014)1. Cel konferencji, 
określony dość szeroko, spowodował, że uczestnicy konferencji – przedstawiciele 
nauki (bibliolodzy, filolodzy, historycy, językoznawcy, medioznawcy) i praktyki 
(bibliotekarze, pracownicy mediów) – podejmowali w referatach bogatą i różno-
rodną tematykę. Obrady toczyły się w pięciu sekcjach tematycznych: „Biblioteki, 
Książka, Prasa, Informacja oraz Ruch wydawniczy. Księgarstwo”.

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna. W dwóch pierwszych referatach podję-
to problem kultury umysłowej zakonów. Dariusz Kuźmina (Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW) zaprezentował działalność wydaw-
niczą jezuitów na terenie Polski od XVI do XIX w., zwracając uwagę na cechy cha-
rakterystyczne produkcji wydawniczej. Oksana Karlina (Wydział Historyczny, 
Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku) scharakteryzowała 
inwentarz klasztoru bazylianów w Krzemieńcu z 1823 r. Magdalena Dąbrowska 
(Instytut Rusycystyki, UW) przeprowadziła analizę przedmów i przypisów w wy-
branych rosyjskich czasopismach, dotąd – jak stwierdziła prelegentka – w małym 
stopniu zbadanych. Z kolei Anna Gruca (Instytut Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa, UJ) przybliżyła postać Jadwigi Strokowej, jej działalność w Towarzy-
stwie Szkoły Ludowej, jak również twórczość literacką. Jarosław Pacek (Instytut 
Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie; Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) upo-
rządkował źródła do badania terminologii dziedziny, jak: słowniki, encyklopedie, 
normy bibliograficzne, normy terminologiczne, opracowania naukowe, termino-
logiczne bazy danych i narzędzia społecznościowe. Piotr Nowak (Instytut Języ-
koznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przeprowadził 
analizę cytowań czasopism posiadających IF w polskich periodykach humani-
stycznych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2000-2009. 
Definicyjnymi zagadnieniami ponownie zajął się Oleg Leszczak (Instytut Filologii 
Obcych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), zastanawiając się, czym 
jest książka, na którą składa się kilka elementów: pragmatyka, semantyka, forma, 
typ i poziom cywilizacji oraz charakter kultury. Na konieczność współpracy na-
uczyciela bibliotekarza i katechety – m.in. w zakresie korelacji międzyprzedmio-
towej, czy też problemu wypożyczania uczniom tekstów nieetycznych – zwrócił 
uwagę Zdzisław Kropidłowski (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

Różnorodna problematyka podejmowana podczas sesji plenarnej wprowadziła 
uczestników spotkania w zagadnienia szczegółowe omawiane w grupach. Sekcję 
„Biblioteki” rozpoczął Jędrzej Leśniewski (Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu), który odtworzył dyskurs na temat ustawy o bibliotekach toczony 
w dwudziestoleciu międzywojennym, przede wszystkim na łamach prasy facho-
wej oraz podczas zjazdów bibliotekarzy. Z kolei Hanna Langer (Instytut Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach) omówiła 
wartość „Biuletynu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” jako źródła do badania 

1 „Tematyka” (2014). W: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą. Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach [online]. Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK w Kielcach; autor witryny A. Jachimczyk. Cop. 2011. [dostęp: 
09.04.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ujk.edu.pl/ibib/konferencja/?page_id=4>.
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dziejów bibliotek publicznych dla dzieci w okresie międzywojennym. Również 
Agnieszka Bajor (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersy-
tet Śląski w Katowicach), swoje wystąpienie poświęciła problematyce dwudzie-
stolecia międzywojennego. Zanalizowała publikacje Jana Muszkowskiego, które 
ukazały się na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” i wyróżniła trzy pola zaintere-
sowań badacza: organizacja bibliotek naukowych, egzemplarz obowiązkowy, or-
ganizacje zawodowe. Ostatnie wystąpienie sekcji dotyczyło bibliotek szkolnych. 
Katarzyna Domańska (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy), przywołując wyniki przeprowadzonych ba-
dań, zwróciła uwagę na niewystarczające wykorzystanie bibliotek szkolnych (także 
tych dobrze wyposażonych) w realizacji procesu dydaktycznego szkoły.

W sekcji „Książka” Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie) skomentowała zainteresowanie Ambrożego Grabowskiego ekslibri-
sami. Krakowskie rozważania kontynuowała Jadwiga Wielgut-Walczak (Biblioteka 
Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), prezentując proces powstawania 
podręcznika wydanego nakładem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 1882 r. 
Pozostając w kręgu zagadnień historycznych, Agnieszka Kida-Bosek i Grażyna 
Piechota (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) scharakteryzowały XIX-wieczne katalogi wy-
staw, zwracając uwagę na ich funkcje, treść i postać zewnętrzną. Z kolei Monika 
Olczak-Kardas (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach) zanalizowała treść i formę tekstów dotyczących prze-
de wszystkim książki, biblioteki, czytelnictwa i księgarstwa, które ukazywały się 
na łamach „Przyjaciela Szkoły” w latach 1922-1939. Problematyce książki była po-
święcona kolejna wypowiedź, przygotowana przez Jolantę Dzieniakowską (Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach). Prelegentka zwróciła uwagę głównie na aspekt pedagogiczny – wykorzy-
stanie książek, podręczników i innych środków naukowych w procesie edukacji 
przyszłych nauczycieli po 1932 r. Zbigniew Anculewicz (Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zapre-
zentował „Kulturę Liberalną” – pismo społeczno-kulturowe, od początku ukazu-
jące się w postaci elektronicznej. 

W sekcji „Prasa” podjęto problematykę periodyków z okresu międzywojennego. 
Michał Leszczyński (Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddział 
w Kielcach) skupił się na sandomierskich przedsięwzięciach prasowo-wydawni-
czych, wskazując ich funkcje integracyjne. Albert Lewandowski (Targi Kielce) omó-
wił sytuację gospodarczą Kielc na podstawie „Gazety Kieleckiej”. Z kolei Katarzyna 
Iwańska dokonała analizy zawartości czasopisma „Szkoła Specjalna”, podkreśla-
jąc rolę periodyku w upowszechnianiu wiedzy o edukacji, opiece i wychowaniu 
dziecka niepełnosprawnego. Teksty poświęcone problematyce kultury, drukowa-
ne na łamach lwowskiego „Ateneum Polskiego”, były podstawą wystąpienia Alek-
sandry Lubczyńskiej (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach). Prasa kobieca, zawierająca wkładki żurnalo-
we, stała się przedmiotem wypowiedzi Agnieszki Kowalczyk (Biblioteka Główna 
Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku). Badaczka ukazała dzieje wydawnictw, 
a przede wszystkim powiązanie periodyków z kulturą społeczną swoich czasów.
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Sześć referatów wygłoszono w sekcji „Informacja”. Obrady rozpoczął Jacek Ro-
dzeń (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach), który podkreślił wartość repozytoriów cyfrowych dla 
historyka nauki i techniki, zainteresowanego XIX w. Adam Jachimczyk (Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach) zaprezentował nieetyczne działania podejmowane w związku z optymalizacją 
wyszukiwań (search engines optimization). Cztery kolejne referaty były poświęcone 
użytkownikom korzystającym z usług cyfrowych. I tak Małgorzata Kowalska (In-
stytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu) scharakteryzowała społeczności skupione wokół zagadnień książki, biblioteki 
i informacji naukowej. Zdzisław Gębołyś przeanalizował zawartość portali, wortali, 
blogów i forów dedykowanych Polakom na Litwie. Jan Jadach (Biblioteka Uniwer-
sytecka w Kielcach) przedstawił grupy lokalnego działania w regionie świętokrzy-
skim. Grzegorz Gmiterek (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 
UW) zwrócił uwagę na perspektywy rozwoju Bibliotek 2.0. 

Wtorkowe obrady toczyły się w trzech równoległych sekcjach. W siedmiu re-
feratach wygłoszonych w ramach sekcji „Biblioteki” przedstawiono współczesne 
funkcjonowanie książnic. Adrian Uljasz (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszow-
ski) scharakteryzował funkcje samorządowej biblioteki publicznej na przykładzie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Działania 
promocyjne wrocławskich bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich 
wskazał Dariusz Kardela (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
Uniwersytet Wrocławski), analizując ich strony WWW oraz facebookowe profile. 
Porównania Centralnej Biblioteki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego w Krakowie oraz Biblioteki Niemieckiego Związku Alpejskiego 
w Monachium dokonała Beata Przewoźnik (Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Z kolei Jadwiga Lewińska 
(Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski) 
opisała rolę biblioteki uniwersyteckiej w Montpellier, skupiając się na formach 
i metodach komunikacji z użytkownikami biblioteki oraz sposobach zaspokaja-
nia potrzeb informacyjnych. Iwona Gleisner (Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach) scharakteryzowała Tar-
nowską Bibliotekę Cyfrową oraz omówiła jej zdigitalizowane zasoby: starodruki, 
czasopisma regionalne, pocztówki. Mariusz Jarocki (Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zwrócił nato-
miast uwagę na ruch społeczny Open Source. Na podstawie badań ankietowych 
zanalizował oprogramowanie użytkowe, stosowane w polskich bibliotekach aka-
demickich oraz biblioteczne systemy operacyjne do budowy repozytoriów insty-
tucjonalnych i zarządzania treścią. Łukasz Gworek (Krakowska Wyższa Szkoła 
Promocji Zdrowia; Versita Sp. z o. o.) przedstawił zastosowanie kodów QR w bi-
bliotekach (np. odesłania do treści recenzji, bibliografii załącznikowych, abstrak-
tów, pełnych treści czasopism).

W sekcji „Ruch wydawniczy. Księgarstwo” referat wygłosiła Ewa Wójcik (In-
stytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), która zanalizowała działalność wydaw-
niczą lwowskich towarzystw naukowych w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego. Charakterystyką organizacji instytucji związanych z książkami w pierwszych 
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latach powojennych zajęto się w dwóch kolejnych wystąpieniach. I tak Marta Pę-
kalska (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) opisała polskie księgarnie i wydaw-
nictwa funkcjonujące na Dolnym Śląsku w latach 1945-1953, a Sylwia Bielawska 
omówiła rozwój instytucji związanych z książką (drukarnie, księgarnie, biblioteki) 
w latach 1945-1950 w Wałbrzychu. Wanda A. Ciszewska (Instytut Informacji Nauko-
wej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) przedstawiła z kolei 
wyniki ankiety czytelniczej przeprowadzonej w 1952 r., dotyczącej serii wydawni-
czej „Biblioteki Prasy”, prowadzonej przez kilkanaście gazet (m.in. „Głos Robot-
niczy” i „Trybunę Ludu”). Współczesnych problemów dotyczyły cztery następne 
wystąpienia. Grzegorz Nieć (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) przybli-
żył tematykę stacjonarnego księgarstwa antykwarycznego, podkreślając zmniej-
szenie się asortymentu dobrej książki w antykwariatach lokalnych; sprzedawana 
jest ona głównie we Wrocławiu, Warszawie i w Poznaniu. Sprawy czytelnictwa na 
Ukrainie przedstawiła Olga Antonyk (Ukraińska Akademia Drukarstwa we Lwo-
wie). Prelegentka podjęła próbę charakterystyki m.in. współczesnego czytelnika, 
różnych form czytania i przyczyn braku zainteresowania książką. Nadia Zubko 
(Ukraińska Akademia Drukarstwa we Lwowie) opisała ukraiński rynek książek 
tłumaczonych, w tym m.in. strukturę repertuaru wydawniczego. Ostatnie wystą-
pienie, Anny Sołtysiewicz (Uniwersytet Jagielloński), dotyczyło książek-zabawek – 
ich definicji i kryteriów podziału.

Teraźniejszym zagadnieniom prasoznawczym przyjrzano się bliżej w sekcji „Pra-
sa”. Dwa pierwsze wystąpienia zostały poświęcone śląskim przedsięwzięciom cza-
sopiśmienniczym. Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Teologiczna, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) skupiła się na zadaniach prasy parafialnej wydawanej po 
1991 r. w Archidiecezji Katowickiej. Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach) przybliżyła inicjatywę bibliotekarzy naukowych oraz bibliote-
koznawców z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach wydających kwartalnik „Bibliotheca Nostra”. Renata Pia-
secka-Strzelec (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach) zastanawiała się z kolei nad informacyjnymi funk-
cjami mediów społecznościowych na przykładzie Twittera. W ostatnim referacie 
Judyta Perczak (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach) zaprezentowała periodyki ezoteryczne, powstające 
w Polsce po 1989 r.

Spotkanie przygotowane przez kielecki Instytut należy ocenić wysoko. Podczas 
intensywnych dwóch dni można było wysłuchać wiele różnorodnych referatów, 
ukazujących rozległość pola badawczego dyscyplin bibliologii i informatologii. Na-
leży mieć nadzieję, że zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Agnieszka Bajor, Hanna Langer, 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tekst wpłynął do Redakcji 7 maja 2014 r.




