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Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że 
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana 
przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych 
z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data Podpis autora (autorów) pracy
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Streszczenie

Praca zawiera analizę tematyki czasopisma Biuletyn EBIB. Zakres badań objął teksty zamieszczone w 
najobszerniejszych działach Biuletynu Artykuły oraz Badania, teorie, opinie..., od nr 1 do 136, za 
lata 1999-2012.

Słowa kluczowe

Biuletyn EBIB, EBIB, czasopisma elektroniczne, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja.

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

15400

Tytuł pracy w języku angielskim:

EBIB Electronic Library - thematic analysis
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Wprowadzenie

Obeenie wydawanie ezasopism naukowyeh i faehowyeh w formie elektronieznej staje się 

eoraz bardziej popularne w porównaniu z formą tradyeyjną, drukowaną. Tego rodzaju 

publikowanie posiada wiele zalet, najważniejsze z nieh to:

Krótszy ezas pubłikaeji w porównaniu z formą drukowaną.

łatwość dystrybueji,

mniejsze koszty pubłikaeji,

szerszy krąg odbioreów.

brak kosztów dostępu, (jeśli teksty są w wolnym dostępie),

łatwość korzystania z tego typu ezasopism.

ułatwienie autorom wydawania własnyeh tekstów.

szybkość udostępniania informaeji.

Polskie ezasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwa i informaeji naukowej również 

obeene są w Interneeie. W bazie Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniezne 

zarejestrowanyeh jest ląeznie 68 tytułów (posiadająeyeh jednoeześnie wersję elektroniezną i 

papierową, publikowanyeh poezątkowo w wersji drukowanej, następnie w wersji elektronieznej, 

a także wydawanyeh wyląeznie w wersji online). W przypadku 20. tytułów publikowane są 

online tylko abstrakty (opróez spisu treśei). Tytułów, w któryeh udostępniane są abstrakty i pełne 

teksty w Interneeie jest 18. Pełne teksty publikowane są w przypadku 55. tytułów. Baza rejestruje 

8 tytułów ezasopism wydawanyeh jedynie w formie online. (Zob. Mareol, 2008, Ciesielska- 

Kruezek, 2012) Czasopisma te to: Biblioteka i Edukacja, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biuletyn 

Nauczycieli Bibliotekarzy, Infotezy, Podkarpackie Studia Biblioteczne, Tytuł Ujednolicony oraz 

Biuletyn EBIB. (Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniezne, 2013)

Wydawey ezasopism, któryeh publikowane są wersje elektroniezne bądź też wydawane są 

wyląeznie w tej postaei, to głównie ośrodki uniwersyteekie (22. wydaweów). Następnie w 

wydawaniu tej grupy ezasopism przodują biblioteki publiezne, zwlaszeza wojewódzkie (15. 

wydaweów). Do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskieh należy 6 tytułów. Biblioteka Narodowa 

publikuje 5. tytułów. Biblioteki pedagogiezne wydają również 5. tytułów ezasopism. Cztery 

periodyki należą do pozostalyeh instytueji.
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Większość czasopism online, (jak podaje baza Arianta) ukazały się w tej formie dość 

niedawno, w latach 2010-2012. {Tytuł Ujednolicony -2010 r., Infotezy -2011 r.. Biuletyn 

Nauczycieli Bibliotekarzy -2012 r.. Biblioteka i Edukacja -2012 r.. Podkarpackie Studia 

Biblioteczne -2012 r.). Jednym z najwcześniej publikowanych czasopism w formie elektronicznej 

(i wyłącznie w tej postaci) jest Biuletyn EBIB (1999 r.). Dwa lata wcześniej ukazał się Biuletyn 

Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1997 r.), następnie 

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski (wydawany w formie elektronicznej od 1999 r. jedynie w tej 

postaci od 2003 r.).

Elektroniczna BIBlioteka (EBIB) jest portalem bibliotekarzy. Biuletyn EBIB, w skład, 

którego wchodzi portal EBIB, jest czasopismem fachowym, również skierowanym do 

pracowników bibliotek, publikowanym zgodnie z ideą Open Access. EBIB poświęcony jest 

bibliotekom i informacji. (O EBIB; Biuletyn 2013) Misją EBIB-u jest informować, szkolić, 

rozpowszechniać nowe techniki i wiedzę na temat bibliotekarstwa. (O EBIB, 2013)

Początki EBIB-u sięgają roku 1998, kiedy to na liście dyskusyjnej pracowników 

informacji naukowej bibliotek szkól wyższych -INFOBIB-E pracownik Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie -Zbigniew Zakrzewski zaproponował założenie elektronicznego 

czasopisma bibliotekarskiego. Pomysł został przyjęty i do jego realizacji zgłosiło się dziesięć 

osób. Czasopismo otrzymało nazwę Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, w 

skrócie EBIB. (Marcinek, 2009)

W Bibliotece Narodowej 29 stycznia 1999 r. odbył się zjazd osób, które wyraziły 

zainteresowanie pracą nad czasopismem. W spotkaniu wzięli udział w większości pracownicy 

bibliotek akademickich z całej Polski: Anna Filipowicz (Biblioteka Narodowa), Anna Komperda 

(Politechnika Wrocławska), Marzena Marcinek (Politechnika Krakowska), Szymon Matuszewski 

(Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Bożena Bednarek (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika), Anna Osiewalska (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, obecnie Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie), Urszula Puszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Aleksander 

Radwański (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), Stanisław Skórka (Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Krakowie, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz Zbigniew 

Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski). Spotkanie w BN w 1999 r. stanowi oficjalny początek 

EBIB-u. Ustalono na nim min. cele, podział obowiązków w Zespole EBIB-u, strukturę i 

przydział osób do redakcji stałych działów i in. podstawowe założenia funkcjonowania EBIB-u. 
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Wytyezone eele to: praea na rzeez integraeji środowiska zawodowego bibliotekarzy, stworzenie 

forum dyskusyjnego, zbudowanie źródła profesjonalnej informaeji tej grupie zawodowej oraz 

zorganizowanie dostępu do zasobów internetowyeh przydatnyeh bibliotekarzom w jednym 

miej sou. Obowiązki w Zespole zostały podzielone następuj ąoo: redaktor naozelny, redaktor 

grafiozny, redaktor teohniozny, sekretarz redakoji oraz poszozególni redaktorzy. Funkoję 

redaktora naozelnego, jako pierwszy pełnił Szymon Matuszewski. EBIB miał mieć budowę 

dwuozęśoiową, obok Biuletynu, ukazująoego się raz na miesiąo, miały również funkojonować 

stałe działy. Teksty w Biuletynie miały ukazywać się rubrykaoh: Felietony, Artykuły, 

Komunikaty, Listy i Polemiki. Dodatkowe działy EBIB-u to: Konfereneje, Prawo, Edukaeja, 

Czasopisma i Linki WWW. Określono również podstawowe założenia działania EBIB-u takie jak: 

otwarta formuła (branie pod uwagę wszystkieh pomysłów nadsyłanyeh przez ezytelników), 

działalność non-profit (Zespół nie jest wynagradzany za praeę i nie płaei autorom tekstów) oraz 

praea Zespołu nad EBIB-em jedynie za pośrednietwem Internetu. Postanowiono również zwróeić 

się z prośbą o wspareie do Zakładu Narodowego im. Ossolińskieh. Poezątkowo strony EBIB-u 

zamieszezono na serwerze Ossolineum. (Mareinek, 2009, Miehalska, 1999)

Pierwszy numer Biuletynu EBIB ukazał się w kwietniu 1999 r. pt. Czy istnieje środowisko 

bibliotekarzy?, pod redakeją Bożeny Bednarek Miehalskiej. (Mareinek, 2009) W tym roku 

ukazało się łąeznie 8 numerów Biuletynu. (Arehiwum numerów, 2012)

Każdy z ezłonków Zespołu, opróez opieki nad wybranym działem, zobowiązany jest raz 

w roku redagować jeden numer Biuletynu. (Mareinek, 2009)

Wśród motywów powstania EBIB-u należy wymienić: potrzebę, wyrażaną w dyskusjaeh 

na liśeie INFOBIB-E, założenia serwisu elektronieznego, który stanowiłby eentrum informaeji 

dla bibliotekarzy, stworzenie miejsea dla pełniejszej komunikaeji, do ezego lista dyskusyjna nie 

wystareza, wykorzystanie możliwośei Internetu na potrzeby środowiska bibliotekarskiego, 

poprzez publikaeję ezasopisma elektronieznego, dzięki ezemu szybeiej i taniej można 

rozpowszeehniać informaeje, w porównaniu z ezasopismem drukowanym, obejmująe szersze 

grono ezytelników, nie tylko ze środowiska bibliotekarskiego, a także odbioreów w kraju i za 

granieą. (Matuszewski, 1999)

2000 r. EBIB wzbogaeono o nowy dział Granty, dotyeząey funduszy na rzeez 

postanowiono zlikwidować bazę Kto jest kim, gromadzić informaeje na temat 

na bibliotekarza dyplomowanego i utworzyć listę dyskusyjną dla bibliotek 

w
bibliotek,

egzaminu
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publicznych. W tym roku ukazało się 12 numerów Biuletynu. Również dwa numery specjalne: 

1/2000 Gromadzenie zbiorów - Sztuka integraeji oraz 2/2000 MTK - Frankfurt, przygotowany na 

Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie. Opublikowano także numer jubileuszowy 

Biuletynu z okazji pierwszej rocznicy. Postanowiono też wyłączyć numery specjalne z ciągłej 

numeracji. Zespól EBIB w 2000 r. liczył 17 osób i dzielił się na podzespoły: redaktorów, 

korektorów i tłumaczy. Redaktor naczelny EBIB-u, Szymon Matuszewski, zrezygnował z 

funkcji, zaś następcą został Aleksander Radwański. (Marcinek, 2009)

Od stycznia 2001 r. EBIB zaczął podlegać nowopowstałej Komisji Wydawnictw 

Elektronicznych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od tej pory EBIB 

funkcjonuje, jako serwis Elektroniezna BIBlioteka (skrót nazwy nie uległ zmianie), w skład, 

którego wchodzi Biuletyn EBIB i serwisy informacyjne. Również stronę internetową SBP 

włączono do serwisu EBIB. Przewodniczącym KWE został Aleksander Radwański. Redaktorem 

naczelnym Biuletynu jest Bożena Bednarek-Michalska. Dodano dodatkowe działy do serwisu: 

Aktualnośei, Materiały konfereneyjne. Standardy, projekty, raporty. W tym roku powstała także 

wersja anglojęzyczna serwisu i Biuletynu. Opublikowano 11 numerów Biuletynu, a Zespól EBIB 

liczył 23 osoby. (Marcinek, 2009)

W kolejnym roku z istotnych zmian należy wymienić zorganizowanie konkursu na nową 

witrynę serwisu oraz jej wdrożenie na jesieni 2002 r. Do działu Linki dodano: Rynek wydawniczy 

i księgarski. Granty, Preprinty, Digitalizaeja oraz Raporty i standardy. Uruchomiono Bazę 

polskieh bibliotek, w której możliwe było wyszukiwanie wg nazw i miejscowości. Do serwisu 

dodano forum na temat kształcenia bibliotekarzy, a także dla studentów. Dokonano przejścia ze 

składu html na skład php. W tym roku ukazało się 11 numerów Biuletynu. (Marcinek, 2009)

W 2003 r. dodano do serwisu ogólną wyszukiwarkę, dział Linki został usunięty, a zasoby, 

które zawierał od tej pory udostępniono na nowej stronie. Zasoby te to: Baza polskieh bibliotek. 

Biblioteki na święcie - katalogi online. Biblioteki narodowe. Biblioteki wirtualne, Digitalizaeja, 

Firmy dla bibliotek. Granty dla bibliotek, Organizaeje bibliotekarskie. Rynek wydawniezy i 

księgarski. Serwisy bibliotekarskie. Czasopisma (bibliotekarskie) i Czasopisma - serwisy 

informaeyjne, katalogi, portale, bazy danyeh, Edukaeja, Konfereneje, Prawo, Standardy i 

Raporty, projekty. Usprawniono działanie Bazy polskieh bibliotek (wyszukiwanie w Bazie, 

uruchomiono wersję angielską, opracowano strukturę rekordu dla Bazy, umożliwiono połączenie 

rekordów z Bazy z rekordami z Informatora o polskieh bibliotekaeh BN). Serwis Biblioteki 



wirtualne udostępniono w postaci bazy danych. W kolejnych latach przekształcano dalsze 

serwisy do postaci baz danych. Utworzono Forum EBIB. W 2003 r. opublikowano 11 numerów 

Biuletynu. Od tego roku także Biuletyn przestał być czasopismem recenzowanym. Zespół EBIB 

składa się z: Redakcji serwisów (Redaktora Naczelnego odpowiadającego za cały serwis oraz 

redaktorów poszczególnych serwisów), Redakcji Biuletynu (Redaktora Naczelnego, Sekretarza 

Redakcji, Rady Naukowej i redaktorów). Zespołu korekty. Redakcji angielskiej oraz Zespołu 

technicznego. Zespół tworzyło wówczas 28 osób. (Marcinek, 2009) Funkcję Redaktora 

Naczelnego pełni do chwili obecnej Anna Komperda. (Radwański, 2003)

Następny rok przyniósł kolejne zmiany w serwisie EBIB: dodano działy Praea i 

Teehnologie, umożliwiono komunikację z użytkownikami na stronach WWW serwisu. W skład 

EBIB-u wchodziło wówczas 19 serwisów informacyjnych: Baza polskieh bibliotek, Biblioteki na 

świeeie - katalogi online. Biblioteki narodowe. Biblioteki wirtualne, Digitalizaeja, Firmy dla 

bibliotek. Granty dla bibliotek, Organizaeje bibliotekarskie. Rynek wydawniezy i księgarski. 

Serwisy bibliotekarskie. Czasopisma bibliotekarskie. Czasopisma, Edukaeja, Konfereneje, Praea, 

Prawo, Standardy, Raporty, projekty, dokumenty i Teehnologie. W tym roku ukazało się 10 

numerów Biuletynu. W 2004 r. funkcjonują następujące fora dyskusyjne: Na każdy temat. Forum 

studenekie, Digitalizaeja i reprografia oraz Biblioteki publiezne - Hyde Park (mniej 

wykorzystywane fora zostały zamknięte). (Marcinek, 2009)

W 2005 r. zlikwidowano serwisy: Organizaeje bibliotekarskie, Digitalizaeja i Biblioteki 

Narodowe. W tym też roku opublikowano 9 numerów Biuletynu. Powstało nowe forum - 

Mobbing. Postanowiono zintegrować serwis EBIB z Serwisem SBP, tworząc platformę 

Elektroniezna Biblioteka - platforma eyfrowa SBP. (Marcinek, 2009)

W kolejnym roku zamknięto serwisy: Edukaeja, Granty i Teehnologie. Powstał nowy 

serwis Open Aeeess. Wydano 11 numerów Biuletynu EBIB. Od tego roku też artykuły Biuletynu 

będą znajdować się w bazie EBSCO. W tym też roku utworzono Cyfrową Platformę SBP. Serwis 

otrzymał nowy adres (nowy.ebib.info) i rozpoczęto przenoszenie zawartości serwisu pod ten 

adres. Zastosowano system CMS Joomla do obsługi serwisu. (Marcinek, 2009)

W 2007 r. zlikwidowano serwis Biblioteki wirtualne, a powstały: Biblioteki eyfrowe i 

wybrane projekty digitalizaeji w Polsee oraz Biblioteki eyfrowe i wybrane projekty digitalizaeji 

na świeeie. Opublikowano 10 numerów Biuletynu i zaczęto gromadzić teksty artykułów łącznie z 

abstraktami. (Marcinek, 2009) W tym też roku Bożena Bedanarek-Michalska została 

9



przewodniczącą KWE. Aleksander Radwański zrezygnował z pełnienia tej funkcji. (Marcinek, 

2009)

Serwis EBIB w kolejnym roku zwierał: Biuletyn EBIB, Publikacje (gdzie zamieszczono 

materiały zwarte EBIB i materiały konferencyjne), Wiadomości, Bazę Biblioteki, Forum 

dyskusyjne oraz serwisy informacyjne: Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w 

Polsce, Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie. Czasopisma 

bibliotekarskie w Polsce, Czasopisma bibliotekarskie na świecie, Czasopisma-portale, serwisy, 

bazy. Edukacja bibliotekarzy. Firmy dla bibliotek. Granty dla bibliotek. Katalogi OPC, 

Konferencje, Open Access, Praca, Prawo, Raporty, Rynek wydawniczy i księgarski w Polsce, 

Rynek wydawniczy i księgarski na świecie i Serwisy bibliotekarskie. Ponadto na platformie 

cyfrowej znajdują się Serwis SBP i Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. W 2008 r. 

ukazało się 10 numerów Biuletynu EBIB. Od tego też roku Biuletyn ukazuje się na licencji 

Creative Commons. (Marcinek, 2009)

W 2009 r. Zespół EBIB liczył 28 osób. (Marcinek, 2009) W latach 2009-2012 ukazało się 

po 9 numerów Biuletynu. (Archiwum numerów, 2012)

W 2010 r. postanowiono zakończyć współpracę z SBP w ramach Elektronicznej 

BIBlioteki - platformy cyfrowej SBP. Utworzono nową witrynę dla Elektronicznej BIBlioteki. W 

tym też roku powstało Stowarzyszenie EBIB, które od tej pory redaguje portal. (Dziś ruszył 

nowy EBIB!, 2010) Prezesem Stowarzyszenia jest Aleksander Radwański. (Władze, 2012) 

Powstał również osobny portal SBP. (Nowy portal SBP, 2010)

Do 2013 r. na stronach EBIB-u posadowione były: wersja angielska. Wiadomości EBIB, 

Wiadomości lokalne. Publikacje, Biblioteki, Serwisy, Forum oraz Biuletyn. (EBIB, 2012) EBIB 

zawierał serwisy:

Biblioteki cyfrowe w Polsee {Narodowe, Regionalne, Instytucjonalne, Wybrane kolekcje 

cyfrowe oraz Opracowanie dokumentów elektronicznych}.

Biblioteki cyfrowe na świecie {Międzynarodowe, Narodowe, Instytucjonalne i Wybrane 

kolekcje cyfrowe}.

Czasopisma bibliotekarskie w Polsce i na świecie {Czasopisma bibliotekarskie w Polsce,

Czasopisma bibliotekarskie na świecie - Serwisy, wykazy czasopism}.

Edukacja bibliotekarzy {Studia bibliotekoznawcze - licencjackie, stacjonarne. Studia 

bibliotekoznawcze - licencjackie, niestacjonarne. Studia bibliotekoznawcze - magisterskie
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jednolite, Studia hihliotekoznawcze - magisterskie uzupełniające, stacjonarne. Studia 

bibliotekoznciwcze - magisterskie uzupełniające, niestacjonarne. Studia podypłomowe, 

Szkoły pomaturałne, Szkołenia, kursy oraz Bibłiotekarz dypłomowany}.

Firmy dła bibłiotek (Archiwizacja zbiorów. Systemy zabezpieczające. Systemy bibłioteczne. 

Wyposażenie bibłiotek oraz Inne firmy}.

Granty dła bibłiotek (Granty połskie - informacje ogółne. Granty połskie - poszczegółne 

programy. Granty zagraniczne - informacje ogółne. Granty zagraniczne - poszczegółne 

programy}.

Katalogi,

Konferencje (Konferencje w Połsce -bieżące. Konferencje na świecie. Archiwum konferencji 

połskich - łata 2007-2012},

Open Access (Open Access - ogółnie. Tydzień Otwartej Nauki w Połsce 2012, Zaproszenie 

na Webinaria OAW, Tydzień O A w Połsce 2011, Open Access Week in Połand 2011, 

Tydzień O A w Połsce 2010},

Open Source,

Praca,

Prawo (Ustawy i rozporządzenia bibłioteczne, Bibłioteki szkół wyższych, Bibłioteki 

pubłiczne, Bibłioteki pedagogiczne i szkołne. Inne typy bibłiotek. Edukacja bibłiotekarzy. 

Otoczenie prawne bibłiotek. Prawo autorskie i ochrona własności intełektuałnej, Przepisy, 

regułacje - zmiany}.

Raporty,

- Serwisy bibłiotekarskie (Błogi, YouTube - połskie. Błogi, YouTube - zagraniczne. 

Konsorcja bibłiotek - połskie. Konsorcja bibłiotek - zagraniczne. Listy i fora dyskusyjne - 

połskie. Listy i fora dyskusyjne - zagraniczne. Organizacje bibłiotekarskie - połskie. 

Organizacje bibłiotekarskie - zagraniczne. Serwisy i portałe dła bibłiotekarzy - połskie. 

Serwisy i portałe dła bibłiotekarzy - zagraniczne. Słowniki, bibłiografie, informatory - 

połskie. Systemy dostarczania dokumentów. Wyszukiwarki zasobów}. (Serwisy, 2012)

Obecnie na stronach EBIB-u znajdują się: Wiadomości EBIB, Wiadomości łokałne, 

Biułetyn, Bibłioteki, Pubłikacje, Serwisy, Słownik, wersja angielska oraz Forum. (EBIB, 2013)

W wersji anglojęzycznej EBIB zamieszczono: abstrakty tekstów z Biułetynu EBIB, 

wybrane pełne teksty przetłumaczonych artykułów, a także tłumaczenia tekstów z rocznika 2002
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Biuletynu, wydanie specjalne numeru Biuletynu EBIB na Międzynarodowe Targi Książki we 

Frankfurcie w 2000 r., publikacje o EBIB oraz angielskie wersje serwisów Polish Libraries, 

Polish LIS Journals i Glossaries and dictionaries - gdzie zawarto angielsko-polskie słowniki 

oraz angielsko-angielskie przydatne w pracy bibliotekarzom i pracownikom informacji. (EBIB, 

2012)

W działach Wiadomości i Wiadomości lokalne zamieszczane są komunikaty nadsyłane 

przez pracowników bibliotek, skierowane do bibliotekarzy z całej Polski i do lokalnych 

odbiorców. (Wiadomości, 2012)

Zakładka Publikacje zawiera m. in.: Materiały konferencyjne. Wydawnictwa EBIB 

(publikacje zwartych w formie elektronicznej na temat bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej) i Publikacje o EBIB. (Publikacje, 2013)

Baza adresowa Biblioteki zawiera dane dotyczące bibliotek polskich w kraju i za granicą, 

posiadających strony internetowe. W bazie Biblioteki zastosowano rozbudowany system 

wyszukiwawczy zarejestrowanych bibliotek wg: nazwy, systemu bibliotecznego, typu, 

miejscowości, województwa, lokalizacji (krajowe, zagraniczne) oraz ograniczenie wyszukiwania 

bibliotek do udostępniających katalog online, naukowych i posiadających anglojęzyczną wersję 

strony internetowej. Witryny WWW ułożone są także wg miejscowości, oraz typu biblioteki. 

Baza umożliwia dostęp do katalogów online wg miejscowości oraz do takich zasobów jak: Bazy 

Biblioteki Narodowej, FIDKAR - Multiwyszukiwarka Komputerowych baz bibliotecznych, KaRo - 

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, Katalogi Bibliotek Anglistycznych POLANKA, NUKAT 

- Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny i Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych 

PAN. (Biblioteki, 2013)

EBIB zawiera obecnie następujące serwisy:

Biblioteki cyfi'owc w Polsce {Regionalne, Instytucjonalne, Wybrane kolekcje cyfrowe,

Publikacje na temat biblioteki cyfrowej oraz Opracowanie dokumentów elektronicznych}.

Biblioteki cyfrowe na świecie {Międzynarodowe, Narodowe, Instytucjonalne i Wybrane 

kolekcje cyfrowe}.

Czasopisma bibliotekarskie {Czasopisma bibliotekarskie w Polsce, Czasopisma 

bibliotekarskie na świecie}.

Czasopisma - portale, serwisy, bazy {Polskie oferty wydawców. Polskie portale i serwisy 

informacyjne. Zagraniczne bazy czasopism. Polskie bazy czasopism. Polskie organizacje.
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Zagraniczne portale i serwisy informacyjne. Zagraniczne oferty wydawców. Zagraniczne 

organizacje}.

Edukacja bibliotekarzy (Bibliotekarz dyplomowany. Szkolenia kursy. Szkoły pomaturalne. 

Studia podyplomowe. Studia bibliotekoznawcze - magisterskie uzupełniające, 

niestacjonarne. Studia bibłiotekoznawcze - magisterskie uzupełniające stacjonarne. Studia 

bibłiotekoznawcze - magisterskie jednołite. Studia bibłiotekoznawcze - łicencjackie, 

niestacjonarne. Studia bibłiotekoznawcze - łicencjackie, stacjonarne}.

Firmy dła bibłiotek (Systemy bibłioteczne. Systemy zabezpieczające. Archiwizacja zbiorów. 

Wyposażenie bibłiotek oraz Inne firmy}.

Granty dła bibłiotek (Granty i dotacje - wyszukiwarki, portałe, serwisy instytucji i 

organizacji}.

Katalogi (Polskie i zagraniczne katalogi bibłioteh}.

Konferencje (Konferencje w Polsce -bieżące, Konferencje na sypiecie, Archiwum konferencji 

polskich).

Open Access (Open Access - ogólnie, Kalendarium OA w Polsce, Tydzień Otwartej Nauki 

w Polsce 2012, Tydzień OA w Polsce 2011, Open Access Week in Poland 2011, Tydzień OA 

w Polsce},

Open Source (Open Source dla bibliotek),

Praca,

Prav^o,

Raporty,

Serwisy bibłiotekarskie (Wyszukiwarki zasobów. Błogi - zagraniczne, YouTube - 

zagraniczne. Systemy dostarczania dokumentów. Serwisy i portałe dła bibłiotekarzy - 

zagraniczne. Organizacje bibłiotekarskie - zagraniczne. Konsorcja bibłiotek - zagraniczne. 

Listy i fora dyskusyjne - zagraniczne, Bibłioteki narodowe. Słowniki, bibłiografie, 

informatory - połskie. Serwisy i portałe dła bibłiotekarzy - połskie. Organizacje 

bibłiotekarskie - połskie. Konsorcja bibłiotek - połskie. Listy i fora dyskusyjne - połskie. 

Błogi, YouTube -połskie}. (Serwisy, 2013)

W 2013 r. funkcjonują następujące fora EBIB-u: Fora bibliotekarzy (Na każdy temat oraz

Praca (EBIB Praca, Poszukuję pracy i Serwis Praca}. (Forum, 2013)
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Autorzy 

główne,

tematem

Zakładka Biuletyn zawiera: Numer bieżąey, Arehiwum numerów, Dla autorów, Plan 

numerów na 2013 rok, Redakeja Biuletynu EBIB i Wyszukiwanie w Biuletynie. (Biuletyn, 

2013) Obeenie w eiągu roku publikuje się 10 numerów Biuletynu. Nadsyłane artykuły nie są 

reeenzowane, ale oeeniane przez redaktorów. Każdy numer poświęeony jest jednemu tematowi. 

Tematy przewodnie Biuletynu powstają głównie z propozyeji użytkowników, 

publikują swoje teksty w ramaeh następująeyeh działów: Felieton, Artykuły 

tematyezne. Badania, teorie, opinie (zawarte tutaj są teksty niezwiązane z 

przewodnim, teksty badaweze, teoretyezne i opiniotwóreze). Komunikaty (krótkie teksty 

powiadamiająee o wydarzeniaeh, nowyeh ideaeh, projektaeh i imprezaeh). Sprawozdania {z 

konfereneji, imprez, spotkań, wyjazdów itd.) i in. (Biuletyn, 2013) Działy stale to Artykuły i 

Komunikaty oraz Badania, teorie, opinie/Badania, teorie, wizje i Sprawozdania. Inne 

pojawiająee się w numeraeh działy to: Warto wiedzieć. Prawo, Reeenzje, Listy do redakeji. 

Polemika, Prezentaeje, Wywiady, Opinie, Standardy, Artykuły sponsorowane, Artykuly-inne 

tematy. Teksty źródłowe. Wystawy, Fotoreportaż/Fotogaleria, Ciekawe miejsea-Nowe strony. 

Projekty bibliotek. Linki, Polityka, Warsztaty, Raport, Rozmowa, Zaproszenia, Teehnologie, 

Dokumenty, Komentarze. Każdy numer otwiera felieton redaktora prowadząeego dany numer. 

Istnieje możliwość przeszukiwania zawartośei ezasopisma wg następująeyeh indeksów: autor, 

tytuł, abstrakt, słowo kluezowe i pełny tekst oraz przeglądania wg numeru, autora i tytułu. 

(Biuletyn EBIB, 2013) Od 2013 r. Biuletyn publikowany jest w Open Journal Systems. 

(Bednarek-Miehalska, 2013)

Słownik angielsko-polski umożliwia wyszukiwanie terminów i zwrotów z zakresu 

udostępniania i wyszukiwania materiałów biblioteeznyeh oraz nowyeh teehnologii i zjawisk 

związanyeh z wspólezesnym proeesem komunikaeji. (Słownik angielsko-polski, 2013)

W 2013 r. zmieniono dla EBIB-u oprogramowanie. (Wiadomośei, 2013)

W Biuletynie EBIB ukazały się dwa numery speejalne: 1/2000 i 2/2000. Numer Speejalny 

1/2000 został poświęeony tematowi: Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integraeji. Opublikowane w 

nim zostały materiały przedstawione na seminarium, o tym samym tytule, zorganizowanym 

01.06.2000 r. w Biblioteee Głównej Politeehniki Wroelawskiej. (Komperda, 2000; Dudziak, 

2000) Numer Speejalny 2/2000 - MTK Frankfurt jest wersją polskojęzyezną speejalnie 

przygotowanego w języku angielskim numeru Biuletynu EBIB na Międzynarodowe Targi Książki 

we Frankfureie w 2000 r. (Radwański, 2000) Do tej pory ukazały się trzy numery jubileuszowe 
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Biuletynu EBIB. Pierwszy numer został wydany z okazji pierwszej roezniey istnienia Biuletynu 

EBIB w kwietniu 2000 r. Jest to numer 12(12)/2000. Następnie na pięeioleeie działalnośei 

opublikowano kolejny nr 4(55)/2004. Na dziesiątą roeznieę został ukazał się nr 9(100)/2008 w 

kwietniu 2008 roku.

Zespół EBIB-u obeenie to: Zarząd serwisu EBIB, którego prezesem jest A. Radwański, 

Redakeja serwisów (kierownik - A. Komperda), Redakeja ezasopisma Biuletyn EBIB (redaktor 

naezełny, - B. Bednarek-Miehałska), Redakeja Wiadomośei (kierownik - J. G rześko w i al<- 

Stepowiez), Zespół korekty (kierownik - B. Antezak-Sabała), Redakeja teehniezna (kierownik - 

J. Broniarezyk), Redakeja angiełskojęzyezna (kierownik - J. Grześkowiak-Stepowiez). (Redakeja 

serwisu EBIB, 2013)

Zespół EBIB jest również obeeny na konferenejaeh krajowyeh i zagranieznyeh, bierze 

udział w organizaeji konfereneji, w programaeh, a także współpraeuje z różnymi instytuejami z 

kraju i zagraniey. (Mareinek, 2009)

Istotnym zagadnieniem jest to, z jakieh instytueji wywodzą się autorzy Biuletynu EBIB. 

W eełu przedstawienia autorów dokonano analizy tekstów działów Artykuły oraz Badania, teorie, 

opinie z numerów od 1 do 136, za łata 1999-2012. Eiezba opublikowanyeh w tyeh lataeh 

artykułów wynosi 942, w tym polskieh autorów 855 oraz 87 autorów reprezentująeyeh 

zagraniezne instytueje. Polsey autorzy stanowią 91% wszystkieh autorów publikująeyeh w 

Biuletynie, zaś zagraniezni 9%. Łąeznie 736. autorów opublikowało swoje artykuły w Biuletynie, 

648. z polskieh instytueji i 88. z zagranieznyeh. Uwzględniono tutaj wszystkie instytueje, jakie 

reprezentują autorzy (niektórzy autorzy podali dwie lub więeej instytueji) oraz fakt, że 

publikowali wspólnie swoje teksty. Niektórzy autorzy nie podawali nazw instytueji, w któryeh
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Najwięcej artykułów w Biuletynie zamieścili pracownicy bibliotek akademickich (w tym

bibliotek wydziałowych i instytutowych). 270. autorów to pracownicy tego typu bibliotek.

Napisali 408 tekstów. Najwięcej tekstów zamieścili pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej

UMK w Toruniu. Poniżej, na wykresie podane są biblioteki, z których autorzy najczęściej

publikowali swoje teksty. W tabeli zamieszczone są wszystkie biblioteki akademickie.

Rysunek 2 Liczba tekstów autorów z bibliotek akademickich.

Tabela 1
Biblioteki akademickie, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów

L.p. Instytucja L.
autorów

L.
tekstów

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Biblioteka Uniwersytecka 18 40
2. Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT 26 34
3. Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna 13 24
4. Politechnika Łódzka Biblioteka Główna 14 22
5. Uniwersytet Śląski Biblioteka 9 21
6. Uniwersytet Adama Mickiewicza Biblioteka Uniwersytecka 15 21
7. Uniwersytet Wrocławski Biblioteka Uniwersytecka 15 19
8. Uniwersytet Warszawski Biblioteka Uniwersytecka 13 18
9. Politechnika Krakowska Biblioteka Główna 12 17

10. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Biblioteka Główna 3 17
11. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Biblioteka Główna 5 10
12. Politechnika Warszawska Biblioteka Główna 7 10
13. Uniwersytet Jagielloński Biblioteka Jagiellońska 9 9
14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Biblioteka Główna 6 8
15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biblioteka Główna 5 8
16. Uniwersytet w Białymstoku Biblioteka Uniwersytecka 4 8
17. Politechnika Poznańska Biblioteka Główna 7 6
18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biblioteka Główna 4 5
19. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 5
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20. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Biblioteka Główna 3 5
21. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 2 5
22. Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna 2 5
23. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Biblioteka 3 5
24. Politechnika Lubelska Biblioteka Główna 3 5
25. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biblioteka Główna 3 4
26. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biblioteka Główna 2 4
27. Akademia Morska w Szczecinie Biblioteka Główna 1 4
28. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Biblioteka Główna 4 3
29. Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna 3 3
30. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biblioteka 3 3
31. Uniwersytet Opolski Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Lilozofii i Socjologii, 

Biblioteka Wydziału Teologicznego, Biblioteka Wydziału 3 3

32. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Biblioteka Główna 2 3
33. Politechnika Białostocka Biblioteka 4 3
34. Uniwersytet Rzeszowski Biblioteka 1 3
35. Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna 1 3
36. Uczelnia Łazarskiego Biblioteka 1 3
37. Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie Biblioteka 2 3
38. Krakowska Akademii im. Andrzeja Prycza Modrzewskiego Biblioteka 4 3
39. Politechnika Rzeszowska Biblioteka Główna 3 2
40. Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka 3 2
41. Uniwersytet Gdański Biblioteka 2 2
42. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Biblioteka Główna 2 2
43. International European School Biblioteka 1 2
44. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Biblioteka Uczelniana 1 2
45. Politechnika Śląska Gliwice Biblioteka Główna 1 2
46. Uniwersytet Szczeciński Biblioteka Główna 1 2
47. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Biblioteka 1 2
48. Gdański Uniwersytet Medyczny Biblioteka Główna 2 1
49. Akademia Ignatianum w Krakowie Biblioteka Naukowa 2 1
50. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku Biblioteka 1 1
51. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu Biblioteka 1 1
52. Chrześcijańska Akademia Teologiczna Biblioteka Główna 1 1
53. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Biblioteka - Ośrodek Dokumentacji 1 1
54. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Biblioteka 1 1
55. Papieski wydział Teologiczny we Wrocławiu Biblioteka 1 1
56. Politechnika Gdańskiej Biblioteka Główna 1 1
57. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Biblioteka Główna 1 1
58. Akademia Wychowania Fizycznego Katowice Biblioteka Główna 1 1
59. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Biblioteka Główna 1 1
60. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie Biblioteka 1 1
61. Akademia Finansów i Biznesu Vistula Biblioteka Naukowa 1 1
62. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Biblioteka 1 1
63. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Biblioteka 1 1
64. Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy Biblioteka im. Jana Pawła II 1 1
65. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Biblioteka 1 1

270 408

Autorzy pochodzą z bibliotek różnych typów szkół wyższych:

• uniwersytetów i akademii,
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uczelni technicznych,

ekonomicznych,

medycznych.

rolniczych, 

szkół niepublicznych, 

kościelnych i in.

Najwięcej tekstów zamieścili autorzy z bibliotek uniwersytetów i akademii (109. autorów 

opublikowało 165 tekstów). Na czele znajduje się Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu. Z 

bibliotek uczelni technicznych, najczęściej publikowali pracownicy Biblioteki Głównej i OINT 

Politechniki Wrocławskiej, następnie: z bibliotek uczelni ekonomicznych - Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z bibliotek uczelni medycznych - Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z bibliotek uczelni rolniczych - Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z bibliotek uczelni 

niepublicznych - Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji oraz biblioteki uczelni 

Kościoła katolickiego - Biblioteki Naukowej Akademii Ignatianum w Krakowie. Poniżej, na 

wykresie podane są poszczególne typy bibliotek, z których autorzy najczęściej publikowali swoje teksty. 

W tabeli zamieszczone są wszystkie typy bibliotek.

Liczba tekstów autorów z bibłiotek poszczególnych typów 
uczelni

150

Rysunek 3 Liczba tekstów autorów z poszczególnych typów uczelni.
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Tabela 2
Biblioteki poszczególnych typów uczelni, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych 
przez nich tekstów
L.p. Instytucje L. autorów L. tekstów

Biblioteki uniwersytetów i akademii
1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Biblioteka Uniwersytecka 18 40
2. Uniwersytet Adama Mickiewicza Biblioteka Uniwersytecka 15 21
3. Uniwersytet Śląski Biblioteka 9 21
4. Uniwersytet Wrocławski Biblioteka Uniwersytecka 15 19
5. Uniwersytet Warszawski Biblioteka Uniwersytecka 13 18
6. Uniwersytet Jagielloński Biblioteka Jagiellońska 9 9
7. Uniwersytet w Białymstoku Biblioteka Uniwersytecka 4 8
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biblioteka Główna 4 5
9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Biblioteka Główna 4 3

10.
Uniwersytet Opolski Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i 
Socjologii, Biblioteka Wydziału Teologicznego, Biblioteka Instytutu 
Filologii Polskiej i Wschodniosłowiańskiej

3 3

11. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biblioteka 3 3
12. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Biblioteka Główna 2 3
13. Uniwersytet Rzeszowski Biblioteka 1 3
14. Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka 3 2
15. Uniwersytet Gdański Biblioteka 2 2
16. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Biblioteka Główna 2 2
17. Uniwersytet Szczeciński Biblioteka Główna 1 2
18. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Biblioteka Główna 1 1

109 165
Biblioteki uczelni technicznych

1. Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT 26 34
2. Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna 13 24
3. Politechnika Łódzka Biblioteka Główna 14 22
4. Politechnika Krakowska Biblioteka Główna 12 17

5. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Biblioteka 
Główna 3 17

6. Politechnika Warszawska Biblioteka Główna 7 9
7. Politechnika Poznańska Biblioteka Główna 7 6
8. Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna 2 5
9. Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna 3 3

10. Politechnika Lubelska Biblioteka Główna 3 5
11. Politechnika Białostocka Biblioteka 4 3
12. Politechnika Rzeszowska Biblioteka Główna 3 2
13. Politechnika Śląska Biblioteka Główna 1 2
14. Politechnika Gdańskiej Biblioteka Główna 1 1

99 150
Biblioteki uczelni ekonomicznych

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Biblioteka Główna 6 8
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biblioteka Główna 5 8
3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biblioteka Główna 3 4

14 20
Biblioteki uczelni medycznych

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 5
2. Gdański Uniwersytet Medyczny Biblioteka Główna 2 1
3. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Biblioteka Główna 1 1

6 7
Biblioteki uczelni rolniczych

1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Biblioteka 
Główna 3 17

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biblioteka Główna 2 4
5 21



Biblioteki uczelni niepublicznych
1. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 2 5
2. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Biblioteka 3 5
3. Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie Biblioteka 2 3
4. Uczelnia Łazarskiego Biblioteka 1 3
5. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Biblioteka 1 2
6. International European School Biblioteka 1 2

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Biblioteka 
Uczelniana 1 2

8. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Biblioteka 4 3
9. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku Biblioteka 1 1

10. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu Biblioteka 1 1
11. Akademia Finansów i Biznesu Vistula Biblioteka Naukowa 1 1
12. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Biblioteka 1 1
13. Wyższa Szkoła Cła i Eogistyki w Warszawie Biblioteka 1 1
14. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Biblioteka 1 1
15. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Biblioteka 1 1
16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Biblioteka 1 1

23 33
Biblioteki uczelni Kościoła katolickiego

1. Akademia Ignatianum w Krakowie Biblioteka Naukowa 2 1
2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna Biblioteka Główna 1 1
3. Wyższe Seminarium Duchowne w Eegnicy Biblioteka im. Jana Pawła II 1 1
4. Papieski wydział Teologiczny we Wrocławiu Biblioteka 1 1

5 4
Biblioteki pozostałych uczelni

1. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Biblioteka Główna 5 10
2. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Biblioteka Główna 3 5
3. Akademia Morska w Szczecinie Biblioteka Główna 1 4
4. Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna 1 3

5. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Biblioteka - Ośrodek 
Dokumentacji 1 1

6. Akademia Wychowania Fizycznego Katowice Biblioteka Główna 1 1
12 24

Dalszą grupą autorów, która opublikowała najwięcej artykułów w Biuletynie to 

pracownicy naukowi (115. autorów 217. tekstów). Uwzględniono tutaj wszystkie instytucje, 

jakie reprezentują autorzy (niektórzy autorzy podają dwie lub więcej instytucji) oraz fakt, że 

publikują wspólnie swoje teksty. Najwięcej tekstów zamieścili pracownicy Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Poniżej, na wykresie podane są instytucje, z których autorzy najczęściej publikowali 

swoje teksty. W tabeli zamieszczone są wszystkie instytucje.
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Liczba tekstów pracowników naukowych

Rysunek 4 Liczba tekstów pracowników naukowych.

Tabela 3
Instytucje, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów
L.p. Instytucje L. autorów L. tekstów

1. Uniwersytet Wrocławski 9 41
2. Uniwersytet Jagielloński 12 22
3. Uniwersytet Warszawski 13 18
4. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1 17
5. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 7 16
6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 4 15
7. Uniwersytet Śląski 11 14
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 8 10
9. Polska Akademia Nauk 5 8

10. Biblioteka Narodowa 7 7
11. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3 5
12. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 2 4
13. Politechnika Krakowska 1 4
14. Politechnika Łódzka 2 3
15. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1 3
16. Uniwersytet w Białymstoku 1 3
17. Uczelnia Łazarskiego 1 3
18. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 1 3
19. Uniwersytet Rzeszowski 1 3
20. Politechnika Lubelska 2 3
21. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 1 2
22. Energoprojekt - Kraków SA 1 2
23. Uniwersytet Łódzki 2 2
24. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2 2
25. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 1 2
26. Politechnika Częstochowska 2 2
27. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku Biblioteka 1 1
28. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 1 1
29. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa 1 1
30. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1 1
31. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Biblioteka 1 1
32. Politechnika Warszawska 1 1
33. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach 1 1
34. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1 1
35. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 1
36. Uniwersytet Jagielloński 1 1
37. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 1 1
38. Uniwersytet Wrocławski 1 1
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cd.tab. 3
39. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 1 1
40. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 1 1
41. Wyższa Szkoła Promocji Warszawa 1 1
42. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 1 1
43. Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy 1 1
44. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 1
45. Creative Commons Polska 1 1
46. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie 1 1

Wszystkie nazwiska autorów zostały sprawdzone w Nauce Polskiej. Pracownicy nauki 

zajmują się następującymi dziedzinami wiedzy: bibliotekarstwo i informacja naukowa 

(większość), nauki filologiczne, nauki filozoficzne, nauki historyczne, nauki prawne, nauki 

teologiczne, pedagogika, socjologia, nauki o sztukach pięknych, biologia medyczna, 

ekonomia, organizacja i zarządzanie, fizyka, informatyka, mechanika.

W Biuletynie zamieszczali swoje teksty także studenci, a także uczniowie liceum (45 

autorów 39. artykułów). Najwięcej tekstów opublikowali studenci Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Poniżej, na wykresie podane są uczelnie, z których autorzy najczęściej zamieszczali 

swoje teksty. W tabeli podane są wszystkie instytucje.

Liczba tekstów opublikowanych przez studentów
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Rysunek 5 Liczba tekstów opublikowanych przez studentów.

Tabela 4
Uczelnie, z których wywodzą się studenci, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów
L. p. Instytucje L. autorów L. tekstów

1. Uniwersytet Wrocławski 28 23
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 4 4
3. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 3 2
4. Uniwersytet Łódzki 2 2
5. Uniwersytet Śląski 1 2
6. I LO w Toruniu 1 1
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 1
8. Uniwersytet Jagielloński 1 1
9. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 1 1

10. Uniwersytet w Białymstoku 1 1
43 39
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Praeowniey bibliotek publicznych również publikowali w Biuletynie (65. autorów napisało 76. 

tekstów). Najwięcej tekstów zamieścili bibliotekarze z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Krakowie. Poniżej, na wykresie podane są biblioteki, z których autorzy najczęściej publikowali swoje

teksty. W tabeli zamieszezone są wszystkie instytueje.

Liczba tekstów pracowników bibliotwk 
publicznych10 8 8

J
8 8

JJ
Rysunek 6 Liczba tekstów pracowników bibliotek publicznych.

Tabela 5
Biblioteki publiczne, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

L. p. Instytucje L. autorów L. tekstów
1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 5 10
2. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 5 8
3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu 3 8
4. Dolnośląska Biblioteka Publiczna 3 4

5. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 3 3

6. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej-Książnica 
Karkonoska w Jeleniej Górze 3 3

7. Książnica Podlaska w Białymstoku 3 3
8. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie 3 3
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Suwałkach 1 3

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lodzi 4 3
11. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2 2
12. Książnica Pomorska w Szczecinie 2 2
13. Książnica Zamojska 2 2
14. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 2 2
15. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 1 2
16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 3 2
17. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 1 1
18. Biblioteka Publiczna w Łomiankach 1 1
19. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 1 1
20. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym 2 1
21. Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu 3 1
22. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 1 1
23. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie 2 1



25. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku 1 1
26. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 1 1
27. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Mediateka 1 1
28. Miejska i Powiatowa Biblioteka w Bełchatowie 1 1
29. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach 1 1
30. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach 1 1
31. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu 1 1
32. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 1 1

65 76

Autorami są także pracownicy bibliotek pedagogicznych. 9. autorów opublikowało 10 

tekstów. Najwięcej tekstów zamieścili bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Poniżej, па wykresie podane są biblioteki, z których autorzy najczęściej publikowali swoje teksty. W 

tabeli zamieszczone są wszystkie instytucje.

Liczna tekstów autorów z bibliotek pedagogicznych3
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Rysunek 7 Liczba tekstów autorów z bibliotek pedagogicznych.

Tabela 6
Biblioteki pedagogiczne, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich 
tekstów
L. p. Instytucje L. autorów L. tekstów

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 3 3

2. Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku 2 2

3. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna 2 2
4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach 1 2
5. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim 1 1

9 10

Poniżej podano pozostałe instytucje, z których wywodzą się autorzy:

Tabela 7
Pozostałe instytucje, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów

L.p. Instytucje L. autorów L. tekstów
1. Max Elektronik S.A. Zielona Góra 4 4
2. Creative Commons Polska 2 3
3. Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie 2 3

4. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i 
Bibliotekarzy we Wrocławiu 1 3

5. Global Marketing 2 2
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6. CMS Cameron McKenna sp. z o.o. 1 2
7. Energoprojekt - Kraków SA 1 2
8. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie 1 2

9. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w 
Warszawie 1 2

10. Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 
Warszawa 1 1

11. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP- 
PIB) Warszawa 1 1

12. Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk 1 1
13. Akademia Wirtualna Gdańsk 1 1
14. Instytut Goethego w Warszawie Centrum Informacji 1 1
15. Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku 1 1
16. Cyberlaw.pl 1 1
17. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 1
18. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Dział Zarządzania Wiedzą 1 1
19. Eureka Media 1 1
20. Fundacja Bertelsmanna 1 1
21. Fundacja COMMITMENT TO EUROPE arts & business 1 1
22. Fundacja Dobra Sieć 1 1
23. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Warszawa 1 1
24. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 1 1
25. INFOR.pl S. A. 1 1
26. Historia i Media 1 1
27. Instytut Europejski w Łodzi 1 1
28. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa 1 1
29. Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak 1 1
30. Kancelaria prawnicza Gide Loyrette Nouel w Warszawie 1 1
31. Kancelaria prawnicza Hunton & Williams Poland Sp. z o.o. 1 1

32. Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju 
Technicznego i Prezentacji UE Warszawa 1 1

33. Narodowe Archiwum Cyfrowe 1 1
34. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1 1
35. Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury sp. z o. o. 1 1

41 49

Rysunek 9 Liczba tekstów pracowników bibliotek.
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z wszystkich pracowników bibliotek najczęściej zamieszczali swoje artykuły 

pracownicy Biblioteki Narodowej. Poniżej, na wykresie podane są biblioteki, z których autorzy 

najczęściej publikowali swoje teksty. W tabeli zamieszczone są wszystkie instytucje.

Rysunek 9 Liczba tekstów pracowników bibliotek.

Tabela 8
Biblioteki, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów

L.p. Instytucja L.
autorów

L.
tekstów

1. Biblioteka Narodowa 32 49
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Biblioteka Uniwersytecka 18 40
3. Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT 26 34
4. Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna 13 24
5. Politechnika Łódzka Biblioteka Główna 14 22
6. Uniwersytet Śląski Biblioteka 9 21

Uniwersytet Adama Mickiewicza Biblioteka Uniwersytecka 15 21
7. Uniwersytet Wrocławski Biblioteka Uniwersytecka 15 19
8. Uniwersytet Warszawski Biblioteka Uniwersytecka 13 18
9. Politechnika Krakowska Biblioteka Główna 12 17

10. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Biblioteka Główna 3 17
11. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1 17
12. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Biblioteka Główna 5 10
13. Politechnika Warszawska Biblioteka Główna 7 10
14. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 5 10
15. Uniwersytet Jagielloński Biblioteka Jagiellońska 9 9
16. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Biblioteka Główna 6 8
17. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biblioteka Główna 5 8
18. Uniwersytet w Białymstoku Biblioteka Uniwersytecka 4 8
19. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 5 8
20. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu 3 8
21. Biblioteka kancelarii prawniczej Lovells w Warszawie 1 8
22. Politechnika Poznańska Biblioteka Główna 7 6
23. Biblioteka Śląska 5 6
24. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biblioteka Główna 4 5
25. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 5
26. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Biblioteka Główna 3 5
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27. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 2 5
28. Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna 2 5
29. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Biblioteka 3 5
30. Politechnika Lubelska Biblioteka Główna 3 5
31. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biblioteka Główna 3 4
32. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biblioteka Główna 2 4
33. Akademia Morska w Szczecinie Biblioteka Główna 1 4
34. Dolnośląska Biblioteka Publiczna 3 4
35. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Biblioteka Główna 4 3
36. Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna 3 3
37. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biblioteka 3 3
38. Uniwersytet Opolski Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Lilozofii i 

Socjologii, Biblioteka Wydziału Teologicznego, Biblioteka Wydziału 3 3

39. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Biblioteka Główna 2 3
40. Politechnika Białostocka Biblioteka 4 3
41. Uniwersytet Rzeszowski Biblioteka 1 3
42. Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna 1 3
43. Uczelnia Łazarskiego Biblioteka 1 3
44. Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie Biblioteka 2 3
45. Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Biblioteka 4 3
46. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa 

Mazowieckiego
3 3

47. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej-Książnica Karkonoska w 
Jeleniej Górze

3 3

48. Książnica Podlaska w Białymstoku 3 3
49. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie 3 3
50. Miejska Biblioteka Publiczna w Suwałkach 1 3
51. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi 4 3
52. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 3 3
53. Politechnika Rzeszowska Biblioteka Główna 3 2
54. Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka 3 2
55. Uniwersytet Gdański Biblioteka 2 2
56. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Biblioteka Główna 2 2
57. International European School Biblioteka 1 2
58. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Biblioteka Uczelniana 1 2
59. Politechnika Śląska Gliwice Biblioteka Główna 1 2
60. Uniwersytet Szczeciński Biblioteka Główna 1 2
61. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Biblioteka 1 2
62. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2 2
63. Książnica Pomorska w Szczecinie 2 2
64. Książnica Zamojska 2 2
65. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 2 2
66. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 1 2
67. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 3 2
68. Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we 

Włocławku
2 2

69. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna 2 2
70. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach 1 2
71. Gdański Uniwersytet Medyczny Biblioteka Główna 2 1
72. Akademia Ignatianum w Krakowie Biblioteka Naukowa 2 1
73. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku Biblioteka 1 1
74. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu Biblioteka 1 1
75. Chrześcijańska Akademia Teologiczna Biblioteka Główna 1 1
76. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Biblioteka - Ośrodek Dokumentacji 1 1
77. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Biblioteka 1 1
78. Papieski wydział Teologiczny we Wrocławiu Biblioteka 1 1
79. Politechnika Gdańskiej Biblioteka Główna 1 1



80. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Biblioteka Główna 1 1
81. Akademia Wychowania Fizycznego Katowice Biblioteka Główna 1 1
82. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Biblioteka Główna 1 1
83. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie Biblioteka 1 1
84. Akademia Finansów i Biznesu Vistula Biblioteka Naukowa 1 1
85. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Biblioteka 1 1
86. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Biblioteka 1 1
87. Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy Biblioteka im. Jana Pawła II 1 1
88. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Biblioteka 1 1
89. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 1 1
90. Biblioteka Publiczna w Łomiankach 1 1
91. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 1 1
92. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym 2 1
93. Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu 3 1
94. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 1 1
95. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie 2 1
96. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku 1 1
97. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku 1 1
98. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 1 1
99. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Mediateka 1 1

100. Miejska i Powiatowa Biblioteka w Bełchatowie 1 1
101. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach 1 1
102. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach 1 1
103. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu 1 1
104. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 1 1
105. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim 1 1
106. Biblioteka Collegium Polonicum Słubice 1 1
107. Biblioteka firmy prawniczej "Baker & McKenzie" 1 1
108. Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 1 1
109. Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu 1 1
110. Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach 1 1
111. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 1 1
112. Biblioteka Żydowskiego Instytutu Historycznego Warszawa 1 1
113. Biblioteka Gazownictwa Centrum Szkolenia Gazownictwa 1 1
114. Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie 2 1

393 583

Najwięcej tekstów zamieścili pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego. Poniżej, na 

wykresie podane są ośrodki akademickie, z których autorzy najczęściej publikowali swoje teksty. W 

tabeli zamieszczone są wszystkie instytucje.
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Tabela 9
Ośrodki akademickie, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów

L.p. Instytucje L. autorów L. tekstów
1. Uniwersytet Wrocławski 61 89
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 38 63
3. Politechnika Wrocławska 25 54
4. Uniwersytet Jagielloński 26 41
5. Uniwersytet Śląski 22 37
6. Uniwersytet Warszawski 24 35
7. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 16 29
8. Uniwersytet Adama Mickiewicza 17 25
9. Akademia Górniczo-Hutnicza 13 24
10. Politechnika Łódzka 16 23
11. Politechnika Krakowska 14 21
12. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2 17
13. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy 4 17
14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 16
15. Uniwersytet w Białymstoku 8 14
16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 10 13
17. Politechnika Warszawska 8 11
18. Dolnośląska Szkoła Wyższa 3 7
19. Politechnika Poznańska 7 6
20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5 6
21. Akademia Medyczna w Lublinie 3 5
22. Politechnika Świętokrzyska 2 5
23. Szkoła Główna Handlowa 4 5
24. Uniwersytet Łódzki 5 5
25. Akademia Morska w Szczecinie 1 4
26. Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 5 4
27. Politechnika Częstochowska 4 4
28. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 4 3
29. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 2 3
30. Politechnika Białostocka 4 3
31. Politechnika Lubelska 3 5
32. Uniwersytet Jagielloński 1 3
33. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3 3
34. Uniwersytet Opolski 3 3
35. Uniwersytet Rzeszowski 1 3
36. Wojskowa Akademia Techniczna 1 3
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37. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 3 3
38. International European School 1 2
39. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 2 2
40. Politechnika Rzeszowska 3 2
41. Politechnika Śląska 2 2
42. Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2 2
43. Uniwersytet Gdański 2 2
44. Uniwersytet Szczeciński 1 2
45. Uniwersytet Zielonogórski 3 2
46. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 1 2
47. Akademia Medyczna w Gdańsku 2 1
48. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2 1

49. Ateneum Szkoła Wyższa (Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku) 
Biblioteka 1 1

50. Chrześcijańska Akademia Teologicznej w Warszawie 1 1
51. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 1 1
52. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 1 1
53. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu 1 1
54. Politechnika Gdańska 1 1
55. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 1
56. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 1 1
57. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 1
58. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Eouis University w Nowym Sączu 1 1
59. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 1 1
60. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności Beskidzka 1 1
61. Wyższa Szkoła Cła i Eogistyki w Warszawie 1 1
62. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 1 2
63. Akademia Finansów i Biznesu Vistula 1 1
64. Uczelnia Łazarskiego 1 3
65. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 1 1
66. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 3 4
67. Wyższa Szkoła Promocji 1 1
68. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 1 1
69. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 1 1
70. Uczelnia Heleny Chodkowskiej 2 3
71. Wyższe Seminarium Duchowne w Eegnicy 1 1

Najwięcej tekstów zamieścili autorzy z Warszawy. Poniżej, na wykresie podane są 

miasta, z których autorzy najczęściej publikowali swoje teksty. W tabeli zamieszczone są wszystkie 

miasta.
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Tabela 10
Miasta, z których wywodzą się autorzy, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów
L. p. Instytucje L. autorów L. tekstów

1. Warszawa 118 172
2. Wrocław 109 150
3. Kraków 88 138
4. Toruń 47 77
5. Poznań 38 48
6. Katowice 33 48
7. Łódź 26 30
8. Lublin 18 30
9. Białystok 16 22

10. Bydgoszcz 7 20
11. Gdańsk 12 11
12. Szczecin 5 9
13. Zielona Góra 10 8
14. Olsztyn 7 8
15. Częstochowa 8 7
16. Kielce 4 7
17. Bielsko-Biała 3 6
18. Rzeszów 4 5
19. Sosnowiec 3 4
20. Nowy Sącz 2 3
21. Opole 3 3
22. Włocławek 3 3
23. Suwałki 1 3
24. Oświęcim 4 2
25. Jelenia Góra 3 2
26. Sopot 3 2
27. Łomianki 2 2
28. Zamość 2 2
29. Gliwice 1 2
30. Leszno 2 1
31. Lubicz 2 1
32. Bełchatów 1 1
33. Gdynia 1 1
34. Józefów 1 1
35. Koszalin 1 1
36. Legnica 1 1
37. Lębork 1 1
38. Maków Mazowiecki 1 1
39. Mińsk Mazowiecki 1 1
40. Puławy 1 1
41. Radziechowy 1 1
42. Rybnik 1 1
43. Słubice 1 1
44. Słupsk 1 1
45. Szamotuły 1 1
46. Wałbrzych 1 1
47. Żywiec 1 1

Autorzy zagraniczni reprezentują głównie szkoły wyższe (w szczególności uniwersytety). 

Najwięcej tekstów zamieścili autorzy z USA. W tabeli podane są typy instytucji, z których 

wywodzą się zagraniczni autorzy. Na wykresie zamieszczone są państwa, z których autorzy 

najczęściej publikowali swoje teksty. Poniżej, w tabeli znajdują się wszystkie państwa.
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Tabela 11
Typy instytucji, z których wywodzą się autorzy zagraniczni, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich 
tekstów

L.p. Instytucje L. autorów L. tekstów
1. Szkoły wyższe (głównie uniwersytety) 27 19
2. Bibłioteki (ogółem) 24 22
3. Bibłioteki akademickie 16 16
4. Stowarzyszenia bibłiotekarskie 7 9
5. Bibłioteki narodowe 6 7
6. Bibłioteki publiczne 4 3
7. Inne 27 22

Tabela 12
Państwa, z których wywodzą się autorzy zagraniczni, ich liczba oraz liczba opublikowanych przez nich tekstów

L.p. Państwo L. tekstów
I. USA 25
2. Wielka Brytania 13
3. Niemcy 8
4. Francja 7
5. Kanada 5
6. Dania 4
7. Szwecja 3
8. Węgry 3
9. Australia 2
10. Czechy 2
Ił. Holandia 2
12. Austria 1
13. Bułgaria 1
14. Chorwacja 1
15. Estonia 1
16. Finlandia 1
17. Katalonia 1
18. Norwegia 1
19. Nowa Zelandia 1
20. RPA 1
21. Singapur 1
22. Słowacja 1
23. Włochy 1
24. Zjednoczone Emiraty Arabskie 1
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Podsumowując, autorzy Biuletynu EBIB to głównie pracownicy bibliotek. Następnie 

najwięcej opublikowali w Biuletynie pracownicy naukowi. Spośród bibliotekarzy najwięcej 

tekstów zamieścili pracownicy bibliotek akademickich (głównie reprezentują oni biblioteki 

uniwersytetów i akademii), następnie pracownicy bibliotek publicznych. Ze wszystkich 

bibliotekarzy to pracownicy Biblioteki Narodowej zamieścili największa ilość tekstów, w 

dalszej kolejności: Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki 

Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Głównej Akademii Górniczo- 

Hutniczej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. Spośród bibliotek akademickich na 

znajduje się Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, następnie: 

i OINT Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka Główna Akademii 

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytetu

pierwszym miejscu

Biblioteka Główna

Górniczo-Hutniczej,

Śląskiego oraz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z grupy 

pracowników naukowych przodują pracownicy z Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie: 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracownicy Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Krakowie napisali największa ilość artykułów spośród bibliotek 

publicznych, następnie: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Dolnośląskiej Biblioteki 

Publicznej. Ogółem, ze wszystkich ośrodków akademickich na pierwszym miejscu znajduje 

się Uniwersytet Wrocławski, następnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika 

Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski. Najwięcej autorów z instytucji
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warszawskich zamieściło swoje teksty w Biuletynie, w dalszej kolejności z Wrocławia, 

Krakowa, Torunia, Poznania i Katowic. Członkowie Zespołu EBIB także zamieszczali 

artykuły w Biuletynie. 34. autorów napisało 129 tekstów. Autorzy z za granicy, zarówno 

obcokrajowcy jak i Polacy mieszkający w innych krajach także publikowali w Biuletynie. 

Największą liczbę tekstów zamieścili pracownicy szkół wyższych, głównie uniwersytetów. W 

dalszej kolejności, najczęściej publikowali pracownicy bibliotek, w tym w szczególności 

bibliotekarze z bibliotek akademickich, następnie bibliotek narodowych i publicznych. 

Najwięcej artykułów napisali autorzy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Kanady.

Celem pracy jest określenie profilu tematycznego Biuletynu EBIB, najczęściej 

poruszanych tematów w Biuletynie oraz tematyki najbardziej popularnej w poszczególnych 

latach.

1.

Dokonano tutaj analizy tematycznej tekstów zamieszczonych w najobszerniejszych 

działach Biuletynu Artykuły oraz Badania, teorie, opinie..., od nr 1 do 136, za lata 1999- 

2012. Łącznie w badaniach uwzględniono 942 artykuły. Wyodrębniono z omawianej 

tematyki następujące kategorie i podkategorie:

. Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi.

1.1. Funkcjonowanie bibliotek.

1.2. Współpraca bibliotek.

1.3. Budynek biblioteki.

1.4. Procesy zarządzania.

1.5. Jakość bibliotek.

1.6. Inne.

2.

3.

4.

5.

Information Literacy w bibliotekach.

Zbiory.

Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów.

Bibliotekarze.

6.

7.

9.

Użytkownicy.

Biblioteki cyfrowe.

Digitalizacja zbiorów.

Usługi informacyjne bibliotek.

10. Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom.

11. Bibliotekoznawstwo.

12. Organizacje bibliotekarskie.
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13. Bibliometria.

14. Informacja.

15. Społeczeństwo informacyjne.

16. Technologie.

17. Bibliografia.

18. Pozostałe.

18.1. Księgarstwo i edytorstwo.

18.2.

18.3.

18.4.

Open Access.

Czytelnictwo.

Internet.

18.5. Książki i czasopisma dla dzieci.

18.6. Książka.

18.7. Prawo autorskie.

Wyżej wymienione obszary tematyczne określono w oparciu o analizy tematyki 

czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa {College and Researeh Libraries, 

The Library Quarterly i The Journal of Aeademie Librarianship} oraz nauki о informacji 

{Annual Review Information Seienee and Teehnology, Journal of Ameriean Soeiety for 

Information Seienee & Teehnology, Journal of Doeumentation i Information Proeessing & 

Management oraz Praktyka i Teoria Informaeji Naukowej i Teehnieznej, Zagadnienia 

Informaeji Naukowej}. (Głowacka, 2008; Sosińska-Kalata, 2007)
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Część I. Analiza treści działu Artykuły

Rozdział przedstawia analizę tematyki artykułów zamieszczonych w dziale Artykuły.

1. Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi

1.1. Funkcjonowanie bibliotek (zastosowanie Internetu w bibliotekach, funkcjonowanie 

bibliotek, sytuacja bibliotek na przełomie XX i XXI w., systemy biblioteczne, 

aspekty prawne funkcjonowania bibliotek, polityka państwa wobec bibliotek w 

Polsce, sytuacja polskich bibliotek po wejściu Polski do UE, rozwój i przyszłość 

bibliotek, sytuacja bibliotekarstwa w Europie Środkowej, nowoczesne technologie w 

bibliotekarstwie, biblioteki wobec konwergencji mediów, biblioteki a otwarte 

oprogramowania).

Internet w bibłiotekaeh (2(2)/1999)

Tytuł artykułu: Nowe media wpraey działu gromadzenia.

Artykuł omawia wykorzystanie w dziale gromadzenia, w realizacji poszczególnych 

zadań, możliwości Internetu i zasobów internetowych m.in. serwisów internetowych, baz 

bibliograficznych, katalogów online bibliotek, list dyskusyjnych oraz baz na CD-ROM, 

formularzy zamówień dostępnych z danych serwisów itd., do zdobywania informacji o 

nowościach wydawniczych, nabywania zbiorów, a także systemów zintegrowanych do 

rejestracji i nadzorowania wpływu. (Filipowicz, 1999).

Tytuł artykułu: Wszeehobeena książka we wszędobylskim Interneeie.

Artykuł dotyczy obecności książki w polskich zasobach internetowych, takich jak: 

strony wydawnictw, księgarni, bibliotek specjalistycznych, serwisy poświęcone literaturze, 

serwisy dotyczące ruchu wydawniczego, księgarstwa i książek, literatury udostępnianej w 

Internecie, książek elektronicznych i wydawnictw multimedialnych. Omówiono również 

problem wyszukiwania tego typu zasobów. (Ochmański, 1999)

Tytuł artykułu: Uwagi o przewodnikaeh Internetowyeh dła użytkowników informaeji 

ełektronieznej.

Artykuł przedstawia początki pracy nad przewodnikiem internetowym Ekonomia 

onłine po zasobach z dziedziny ekonomii, tworzonym przez pracowników Biblioteki Głównej 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego). Wyjaśnia również motywy powstania takiego przewodnika. (Osiewalska, 

Potempa, 1999)
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Tytuł artykułu: Internet - źródło informaeji ezy narzędzie rozpowszeehniania 

pornografii?

Artykuł porusza probłem dostępu do pornografii w Internecie, dostępności dła dzieci 

pornografii zamieszczonej w Internecie, rozpowszechniania tego rodzaju treści, Internetu, 

jako źródła wartościowych informacji, łatwości wyszukiwania informacji w Internecie i 

katalogowania dokumentów internetowych. (Radwański, 1999)

Tytuł artykułu: Biblioteka szkolna - online.

Problematyka artykułu jest następująca: wykorzystanie w edukacji szkolnej Internetu 

oraz serwisów internetowych bibliotek szkolnych, witryny polskich bibliotek szkolnych, 

zagraniczne witryny i ich zawartość, znaczenie szkolnych centrów medialnych, tworzenie 

stron WWW dła bibliotek i ich prowadzenie. (Skórka, 1999)

Tytuł artykułu: Czasopisma w Interneeie.

Artykuł dotyczy czasopism elektronicznych. Autor podaje definicję czasopism 

elektronicznych oraz wymienia i omawia ich rodzaje. (Stepowicz, 1999)

Tytuł artykułu: Internet w polskieh bibliotekaeh szkolnyeh i publieznyeh - szansa ezy 

zagrożenie?

Tematem omawianym w ostatnim artykule są zagrożenia wynikające z wolnego 

dostępu do Internetu dła dzieci i młodzieży oraz ochrona przed tymi zagrożeniami w 

bibliotekach szkolnych i publicznych. (Wiełgut-Walczak, 1999)

Wprowadzenie do badań nad fiinkcjonowanieni bibliotek (3(3)/1999)

W tym numerze przedstawiono analizy dotyczące funkcjonowania bibliotek.

Tytuł artykułu: Studenei bibliotekoznawstwa a biblioteki.

Artykuł poświęcony jest badaniom podejmowanym przez studentów 

bibliotekoznawstwa. Badania te dotyczą bibliotek. Omówiono w nim: tematykę badań, 

stosowane techniki badawcze oraz stosunek pracowników bibliotek do badań. (Gawarecki, 

1999)

Tytuł artykułu: Opieniądzaeh dla bibliotek raz jeszeze...

Zagadnieniem omawianym w artykule jest pozyskiwanie środków finansowych dła 

bibliotek poprzez sponsorów. W tym: korzystanie przez biblioteki z tego rodzaju źródeł, 

rozwój sponsoringu oraz pozyskiwanie sponsorów, również schemat działań przy szukaniu 

sponsorów. (Gawarecki, 1999)

Tytuł artykułu: Wspólpraea bibliotek szkolnyeh ipublieznyeh.
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szkół wyższych. 

Przedstawione są 

granicznej funkcji

Tekst poświęcony jest badaniom na temat współpracy bibliotek szkolnych i 

publicznych, polskich oraz zagranicznych. Zaprezentowane są wyniki przeprowadzonych 

badań, przepisy prawne regulujące współpracę pomiędzy bibliotekami publicznymi i 

szkolnymi w Polsce i dane dotyczące współpracy tego typu bibliotek. Pokazane formy 

współpracy bibliotek w USA oraz projekt CLASP poświęcony koordynacji wspólnych 

działań bibliotek. (Łaszewska-Radwańska, 1999)

Tytuł artykułu: Próba oeeny efektywności kosztowej polskieh bibliotek akademiekieh.

Artykuł dotyczy analizy efektywności kosztowej bibliotek 

Omówiona jest sytuacja tego typu badań w kraju i zagranicą, 

mikroekonomiczne podstawy tego typu analizy, stochastyczny model 

kosztów, zmienne wchodzące do modelu i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 

wybranych polskich bibliotekach akademickich. (Osiewalska i Osiewalski, 1999)

Tytuł artykułu: GUS o bibliotekaeh naukowyeh.

Artykuł przedstawia sytuację polskich bibliotek publicznych szkól wyższych na 

podstawie analizy danych statystycznych GUS-u dotyczących tego typu bibliotek. Pokazane 

są panujące obecnie ogólne trendy w bibliotekach naukowych, trendy panujące w 

poszczególnych typach bibliotek naukowych, w określonych kategoriach danych. Zawiera 

również tabele statystyczne dla bibliotek naukowych za lata 1984-1997. (Osiewalska, Dradra 

i Matuszewski, 1999)

Tytuł artykułu: Kilka uwag o ekonomieznyeh aspektaeh badań nad funkcjonowaniem 

bibliotek.

Tekst poświęcony jest badaniom ekonomicznych aspektów funkcjonowania bibliotek 

naukowych. Opisuje potencjalne obszary badań i najważniejsze, podejmowane w nich 

zagadnienia. (Sobielga, 1999)

Tytuł artykułu: Czy potrzebne są nam badania porównawcze?

Tematem artykułu są badania porównawcze na temat bibliotek naukowych, które 

ukazują obecną sytuację dotyczącą tego rodzaju badań w polskich bibliotekach oraz 

najbardziej przydatne, ich rodzaje i tematykę. (Sokolowska-Gogut, 1999)

Biblioteki и progu XXI wieku (l(9)/2000)

Tytuł artykułu: "Wszechświat zwany biblioteką...” - wspomnienie o Profesorze

Wiesławie Bieńkowskim.
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i praeownika 

w dziedzinie

jak: istnienie

Tekst poświęeony jest wspomnieniom o prof, dr hab. Wiesławie Bieńkowskim, 

historyku speejałizująeym się w bibliografii, historii kułtury połskiej XIX i XX w. i 

informaeji naukowej. (Gruea, 2000; Ludzie Nauki, 2013)

Tytuł artykułu: Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi, 

doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji?

Tekst dotyezy rozważań na temat sytuaeji zawodu bibliotekarza 

informaeji na poezątku XXI w. oraz dalszego rozwoju kształeenia 

bibliotekoznawstwa i informaeji naukowej. Porusza takie zagadnienia 

tradyeyjnyeh bibliotek i ośrodków informaeji, jako miejse praey bibliotekarzy i praeowników 

informaeji, dalszego funkejonowania zawodu bibliotekarza i praeownika informaeji oraz 

zakresu kształeenia przyszłyeh bibliotekarzy i praeowników informaeji. (Pindłowa, 2000)

Tytuł artykułu: Polskie biblioteki publiczne na przełomie wieków.

Tematem artykułu jest sytuaeja bibliotek pubłieznyeh na przełomie XX i XXI w. w 

Połsee, misja tego typu bibliotek, organizaeja, finansowanie i ieh wpływ na usługi oraz 

przyezyny takiego stanu oraz misji biblioteki XXI w. (Szymorowska, 2000)

Tytuł artykułu: Biblioteki pedagogiczne - postulowane kierunki przemian.

Artykuł poświęeony jest problemowi kształtu i roli bibliotek pedagogieznyeh w 

systemie edukaeji na poezątku XXI w. Omówione są następująee zagadnienia: stan 

komputeryzaeji bibliotek pedagogieznyeh pod koniee XX w., ezynniki wpływająee na 

kierunki rozwoju bibliotek pedagogieznyeh w XXI w., postulaty dotyeząee kształtu bibliotek 

pedagogieznyeh w przyszłośei oraz przykłady wdrożenia tego rodzaju koneepeji biblioteki. 

(Jaekowioz-Korezyński, 2000)

Tytuł artykułu: Przyszłość bibłiotek i bibłiotekarzy akademickich. Studium 

wykorzystujące metodę dełficką.

Przedmiotem artykułu jest prognoza dotyeząea bibłiotek akademiekieh na 2005 r. 

opraeowana przy wykorzystaniu metody dełfiekiej: przebieg badań oraz obraz bibłiotek 

akademiekieh, ieh obszary działań i wizerunek praeownika tego typu bibłiotek na rok 2005, 

uzyskane na podstawie badań. (Feret i Mareinek, 2000)

Systemy biblioteczne (2(10)/2000)

Tytuł artykułu: System biblioteczny ALEPH.
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W artykule omówiony jest system ALEPH, jego właśeiwośei, moduły systemu, dane 

teehniezne, arehitektura systemu. Zawarte są także adresy internetowe katalogów bibliotek 

wykorzystująeyeh system ALEPH. (Manieeka-Dziubeeka, 2000)

Tytuł artykułu: Komputerowy zintegrowany system biblioteczny APIN.

Artykuł dotyezy systemu APIN. Przedstawia dane teehniezne, zadania systemu, 

moźliwośei oraz plany rozwoju. (Klesta i Statkieiwiez., 2000)

Tytuł artykułu: Kompleksowy system zarządzania biblioteką "PROkIB".

Przedmiotem opisanym w artykule jest system PROLIB, jego moźliwośei, budowa, 

poszezególne moduły, wymagania teehniezne potrzebne do zastosowania systemu, ezynniki i 

obszary rozwoju systemu oraz założenia programu ASPEN. Dołąezona jest lista bibliotek 

wdrażająeyeh system PROLIB. (Wożniak, 2000)

Tytuł artykułu: System biblioteczny SOWA.

W tekśeie omówiony jest system SOWA. Podane są ogólne informaeje na temat zadań 

wykonywanyeh przez system w bibliotekaeh, przedstawione są poszezególne programy 

systemu SOWA, system katalogowania SOWA-2, wymienione są biblioteki róźnyeh typów 

korzystająee z tego systemu, podane są również informacje na temat Firmy Sokrates

software, której produktami są systemy SOWA i SOWA-2. (Masadyński, 2000)

Prawo w bibliotekach (17(17)/2000)

Tytuł artykułu: Giną cenne zbiory.

Artykuł poświęcony jest problemowi kradzieży zbiorów bibliotecznych. Porusza 

zagadnienia możliwości karania oraz zapobiegania kradzieży. (Sokołowska-Gogut, 2000)

Tytuł artykułu: Sytuacja prawna bibliotek publicznych po reformie administracyjnej 

kraju.

W artykule omówiona jest sytuacja prawna, w jakiej znalazły się polskie biblioteki 

publiczne po reformie administracyjnej w 1999 r., wpływ reformy administracyjnej na 

zadania tego typu bibliotek, finansowanie i wynagradzanie pracowników. (Beński i 

Szymorowska, 2000)

Tytuł artykułu: Metainformacja o naukowych publikacjach na internetowych stronach 

państwowych szkól wyższych.

Artykuł dotyczy informacji o publikacjach naukowych państwowych uczelni 

wyższych zamieszczanych na własnych stronach WWW. Przedstawia wyniki badań 

następujących zagadnień: miejsca zamieszczenia informacji o publikacjach naukowych na
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stronach WWW uczelni (stronie domowej, biblioteki, wydawnictwa), charakterystyki tychże 

informacji, formy informacji o publikacjach, dodatkowo zawiera oceny możliwości 

wyszukiwawczych, poziomu opisu bibliograficznego i zasięgu. (Jaskowska, 2000)

Tytuł artykułu: Prawo w Internecie. Przegląd wybranych źródeł informacji.

Tematem artykułu są internetowe źródła informacji na temat prawa. Przedstawione i 

omówione są źródła o charakterze ogólnym oraz możliwości wyszukiwania źródeł 

poświęconych wybranym zagadnieniom, a także kryteria oceny wiarygodności tych źródeł. 

Podane również możliwości wyszukiwania i odsyłacze do odpowiednich stron WWW. 

(Niemirowska, 2000)

Polityka państwa a biblioteki (2(20)/2001)

Tytuł artykułu: Polityka biblioteczna państwa - oczekiwania i nadzieje.

Artykuł dotyczy polityki państwa wobec bibliotek publicznych. Ukazuje rezultaty 

polityki państwa w stosunku do bibliotek w latach 1989-1999, zapisy z ustaw mówiących o 

organach państwowych, które odpowiadają za politykę biblioteczną odnośnie bibliotek 

publicznych, ich zadań i kompetencji, treści deklaracji ministerialnych, części składowych 

polityki bibliotecznej, rzeczywistej sytuacji oraz oczekiwań wobec polityki. (Wołosz, 2001)

Tytuł artykułu: Polemika z artykułem Jana Wołosza 'Połityka bibłioteczna państwa - 

oczekiwania i nadzieje ”.

Artykuł odnosi się do pierwszego tekstu. Przedstawiono przeciwne argumenty 

postawionym w poprzednim artykule. (Sitarska, 2001)

Tytuł artykułu: Budować społeczeństwo informacyjne bez bibłiotekarzy?

Artykuł poświęcony jest problemowi polityki rządu wobec budowania społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce. Tekst dotyczy analizy autorstwa J. Buzka, jaka ukazała się w 

Połityce. Poruszony jest temat potencjalnej roli bibliotek w budowaniu społeczeństwa 

informacyjnego, potrzeby lobbingu na rzecz bibliotek. Przedstawione są także zadania, jakie 

należy wykonać by usprawnić dystrybucję informacji oraz potencjalną 

bibliotekarzy, dołączony apel przemawiający za wykorzystaniem bibliotek 

społeczeństwa informacyjnego. (Bednarek-Michalska, 2001)

Tytuł artykułu: Wystąpienie dr Stanisława Czajki, przewodniczącego

rolę w tym 

do tworzenia

SBP do Jana

Marii Jackowskiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kułtury i Środków Masowego 

Przekazu w sprawie bibłiotekpubłicznych. Odpowiedź adresata.
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Dalsze teksty to wystąpienie Przewodnieząeego SBP S. Czajki do Przewodnieząeego 

Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu J. M. Jaekowskiego dotyeząee 

sytuaeji bibliotek publieznyeh po reformie administraeyjnej oraz odpowiedź na dane 

wystąpienie. (Czajka, 2001)

Tytuł artykułu: Internetowa oferta informaeyjna polskieh bibliotek medyeznyeh dla 

środowisk lekarskieh.

Artykuł poświęeony jest zasobom internetowym bibliotek akademii medyeznyeh 

skierowanym do środowiska lekarskiego. Przedstawiona jest analiza zawartośei witryn 

internetowyeh polskieh bibliotek akademii medyeznyeh oraz sposób prezentaeji informaeji. 

(Busse-Turezyńska i Birska, 2001)

Biblioteki polskie po wejśeiu do UE szanse i zagrożenia (7(25)/2001)

Tytuł artykułu: Zagrożenia i szanse bibliotek polskieh po wejśeiu Polski do Unii 

Europejskiej - terra ineognita i mity.

Artykuł dotyezy sytuaeji bibliotek po włąezeniu Polski do UE. Omówiona jest rola 

polskieh bibliotek w rozpowszeehnianiu informaeji o UE, w danym ezasie, przed 

wstąpieniem Polski do Unii. Wyjaśnia również błędne informaeje krąźąee w środowisku 

bibliotekarskim dotyeząee zagadnień z dziedziny prawa i sytuaeji bibliotek po wejśeiu Polski 

do UE. (Ogonowska, 2001)

Tytuł artykułu: Polish Libraries' Partieipation in a Global Information Highway.

W artykule omówiony jest problem udziału polskieh bibliotek w programie Global 

Information Highway, poświęeonemu rozwoju informatyzaeji kraju. (Jankowska, 2001)

Tytuł artykułu: Knowledge, Information And Demoeraey In The Open Soeiety. The 

Role Of The Library And The Information Seetor.

Artykuł dotyezy rozwoju społeezeństwa informaeyjnego i roli w tym bibliotek, 

publieznyeh. (Hubregtse, 2001)

Tytuł artykułu: Biblioteki speejalne w Unii Europejskiej

Artykuł poświęeony jest problemowi stosunku UE do bibliotek speejalnyeh (z 

wyjątkiem akademiekieh). Omawia programy UE na rzeez bibliotek speejalnyeh, działania 

UE mająee na eelu ułatwienie niepełnosprawnym w korzystaniu z informaeji, bibliotek i dóbr 

kultury. Przedstawione są programy UE dotyeząee bibliotek dla niewidomyeh, bibliotek 

więziennyeh oraz odniesienie UE do bibliotek faehowyeh i ośrodków 

informaeji/dokumentnej i a sytuaeję tego typu bibliotek w Polsee. (Pindlowa, 2001)

Tytuł artykułu: Biblioteki akademiekie w Unii Europejskiej.
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Przedmiotem tekstu są bibłioteki akademickie. Przedstawiono sytuację bibłiotek

akademickich w UE i Połsce. (Hołłender, 2001)

Licencje dla bibliotek (5(34)/2002)

Tytuł artykułu: Licencje a biblioteki.

Artykuł poświęcony jest probłemowi kupna dostępu do dokumentów ełektronicznych 

przez bibłioteki na podstawie umów łicencyjnych. Poruszone są tematy: rozwoju możłiwości 

zakupów dokumentów do bibłiotek, zawierania umów łicencyjnych, probłemu dostępu do 

dokumentów udostępnianych poprzez łicencję oraz tworzenia przez bibłioteki konsorcjów w 

cełu pozyskiwania dokumentów łicencjonowanych. Wymienione są także źródła informacji 

dotyczące łicencjonowania. (Haavisto, 2002)

Tytuł artykułu: Umowy licencyjne w polskim prawie cywilnym.

Artykuł dotyczy umów łicencyjnych oraz połskiego prawa autorskiego okreśłającego 

umowy łicencyjne. Omówione są następujące zagadnienia: istota umowy łicencyjnej, 

przedmiot łicencji, ochrona prawną baz danych oraz ustawy dotyczące umów łicencyjnych. 

(Krajewski, 2002)

Tytuł artykułu: elFL - Electronic Information for Libraries. Globalna inicjatywa 

Fundacji Sorosa.

Przedmiotem artykułu jest projekt eIFL-Electronic Information for Libraries mający 

na cełu pośredniczyć w dostępie do informacji ełektronicznej bibłiotekom z krajów 

rozwijających się łub w fazie przemian. Przedstawiona jest historia inicjatywy i jej rozwój. 

(Feret i Kay, 2002)

Tytuł artykułu: Konsorcjum Elsevier - sposób na dostęp do czasopism elektronicznych.

Artykuł dotyczy konsorcjum Elsevier. Omówione jest powstanie, rozwiązania 

organizacyjne mające na cełu sprawną obsługę użytkowników oraz wynegocjowane warunki 

dostępu do bazy. (Stępniak, 2002)

Biblioteki a prayvo (2(53)/2004)

Tytuł artykułu: Zayvôd bibliotekarza w świetle przepisów prawnych.

Artykuł poświęcony jest przepisom prawnym odnoszącym się do zawodu 

bibłiotekarza i poszczegółnym zagadnieniom, które są obiektem zainteresowania prawa. 

Wymienione są tutaj akty normatywne dotyczące zawodu bibłiotekarza (stosunku

44 



służbowego, wynagrodzenia, praw, obowiązków, kwalifikaeji, zawodu bibliotekarza szkoły 

wyższej, biblioteki szkolnej itd.). (Howorka, 2004)

Tytuł artykułu: Biblioteka akademicka w świetle obowiązującego prawa.

Głównymi problemami artykułu są podstawy prawne określająee funkejonowanie 

bibliotek akademiekieh (organizaeji bibliotek tego typu i ieh zadań). Wymienione są także 

uwagi do projektu nowej ustawy dotyeząeej szkolnietwa wyższego. (Serafin, 2004)

Tytuł artykułu: Działalność bibliotek w świetle nowych regulacji z zakresu prawa 

autorskiego.

Przedmiotem tekstu są regulaeje prawne maj ąee na eelu oehronę własnośei 

intelektualnej i ieh wpływ na działalność bibliotek. Przedstawiona jest dyrektywa 

obowiązująeą w krajaeh UE, polska ustawa oraz prawa określająee tzw. lieeneję ustawową. 

(Matlak, 2004)

Tytuł artykułu: Czasopisma naukowe - zmiana modelu finansowania.

Artykuł poświęeony jest nowemu modelowi finansowania ezasopism naukowyeh. 

Zaprezentowane są różne iniejatywy dotyeząee wolnego dostępu do ezasopism naukowyeh 

oraz model finansowania ezasopism w jednej z iniejatyw. (Stępniak, 2004)

Tytuł artykułu: Projekt ustawy o działalności lobbingowej - praktyczne możliwości 

zastosowania projektowanej ustawy przez organizacje bibliotekarzy.

Tematem artykułu jest projekt ustawy o działalnośei lobbingowej. Przedstawione są 

możliwośei, jakie daje projekt i wykorzystania go przez organizaeje bibliotekarskie do 

działalnośei lobbingowej. (Niemirowiez-Szezytt, 2004)

Tytuł artykułu: Rosnące znacznie biblioteki, jako instytucji obywatelskiej.

W artykule omówiony jest problem roli biblioteki, jako instytueji obywatelskiej. 

Przedstawiona jest wizja udostępniania informaeji w XXI w. i systemu bibliotek, kształtująee 

się, nowe funkeje bibliotek, elementy duńskiego modelu bibliotek oraz szkolenia 

praeowników bibliotek, które odpowiadają nowym wymaganiom. (Thorhauge, 2004)

Tytuł artykułu: Dziedzictwo cyfrowe - zarządzanie prawami. Materiały pomocnicze.

Tekst dotyezy zarządzania prawami do dziedzietwa eyfrowego. Zaprezentowane są 

rozwiązania mająee na eelu oehronę praw własnośei i jednoeześnie zapewnienie dostępu 

zainteresowanym do tyeh dokumentów. (Szezepańska, 2004)

Bibłiotekarstwo krajów Europy Środkowej (8(78)/2006)

Tytuł artykułu: Digitałizacja zbiorów dźwiękowych w Europie Wschodniej i 

Środkowo- Wschodniej.
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Tematem artykułu jest oehrona zbiorów dźwiękowych poprzez digitalizacje w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Przedstawione są różne działania na rzecz 

ochrony dokumentów dźwiękowych. (Janczewska-Sołomko, 2006)

Tytuł artykułu: Sąsiedztwo warte współpracy.

Tekst dotyczy internetowych źródeł informacji poświęconych czeskiemu 

bibliotekarstwu. Omówione są różne źródła: portale, strony stowarzyszeń, bibliotek, 

czasopism elektronicznych itd. (Żak, 2006)

Tytuł artykułu: InfoLib nie stanowi konkurencji.

Tekst poświęcony jest słowackiemu portalowi InfoLib dotyczącemu bibliotekarstwa. 

Przedstawia problem współpracy środowiska na rzecz portalu. (Birovâ, 2006)

Tytuł artykułu: Rok 2006: Ikaros rozwija skrzydła.

Artykuł dotyczy czeskiego czasopisma elektronicznego -Ikaros, poświęconego 

problematyce rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podsumowane jest dziesięciolecie 

istnienia czasopisma. (Skolkovâ, 2006)

Kołory niemożności, bariery w rozwoju bibłiotekarstwa Połsce (2(83)/2007)

Tytuł artykułu: Rozchwianie profesjonałnej świadomości.

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu świadomości zawodowej bibliotekarzy, jej 

zaniku, przyczyn tego problemu oraz braku rozwiązań. (Wojciechowski, 2007)

Tytuł artykułu: Czy bibłiotekoznawstwo jest jeszcze potrzebne bibłiotekarstwu?

W artykule omówiony jest temat publikacji naukowych i fachowych z dziedziny 

bibliotekoznawstwa, ich jakość, wykorzystanie w praktyce, brak praktycznych rozwiązań w 

piśmiennictwie naukowym i fachowym, hipotezy przyczyn, obszarów, w których przydatne 

byłyby badania oraz przyczyny problemów z badaniami. (Górny, 2007)

Tytuł artykułu: Obumierająca ustawa-obumierająca myśł organizująca.

W artykule przedstawiony jest problem sytuacji bibliotekarstwa w Polsce, polityki 

państwa wobec bibliotek. (Wołosz, 2007)

Tytuł artykułu: Kołory są piękne, stawka niska.

Artykuł dotyczy sytuacji polskich bibliotek, trudności i barier w ich funkcjonowaniu i 

rozwoju m.in. zaangażowania pracowników bibliotek w pracy, postrzegania bibliotek w 

społeczeństwie, kształcenia bibliotekarzy. (Hollender, 2007)

Tytuł artykułu: Zjawisko mobbingu w bibłiotekach i sposoby wałki zpatołogią.

Artykuł poświęcony jest problemowi mobbingu w pracy w bibliotece, konfliktów w 

pracy, ich źródeł, wpływie na pracę, zachowań osób mobbingujacych, potencjalnych ofiar
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mobbingu, działań w takich przypadkach, norm prawnych dotyczących tego problemu, 

podany jest również przykład i powody takich zachowań. (Wanik, 2007)

Technika i innowacje dla bibliotek (4(85)/2007)

Tytuł artykułu: Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach 

polskich.

Artykuł dotyczy koncepcji Web 2.0, a także istoty Web ł.O. Zaprezentowane są 

omówienia tego zjawiska. Tekst zawiera próby odpowiedzi na pytania: co łączy tradycyjne 

bibłioteki z Web 2.0, jak to zjawisko może wpłynąć na połskie bibłioteki, i jak może 

usprawnić komunikację pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem? Autor omawia istotę idei 

Library 2.0. oraz narzędzia, które mogłyby służyć bibliotekarzom w wykorzystaniu Web 2.0 

(takie jak: Podcasty, kanały RSS i komunikatory internetowe). (Gmiterek, 2007)

Tytuł artykułu: Dynamiczny sharing z użyciem komunikatorów, mechanizmu wiki, 

interaktywnych map i serwisu Flickr.

W artykule autor, pracownik Bibłioteki, opisuje doświadczenia z zastosowaniem na 

potrzeby Health Sciences Library w Nowym Jorku takich narzędzi systemowych jak: 

komunikator Trillian, mechanizm wiki, dynamiczna mapa oraz serwis Flickr. (Chase, 2007)

Tytuł artykułu: Komunikatory w sopockiej bibliotece, czyli od GG do Mirandy.

Artykuł poświęcony jest komunikatorom internetowym. Autor podaje, czym jest 

komunikator, funkcjonowanie, początki. Wymienia najbardziej popularne komunikatory na 

polskim rynku. Opisuje doświadczenia związane z zastosowaniem komunikatorów w MBP 

im. J. Wybickiego w Sopocie do komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami 

Bibłioteki oraz czytelnikami. Omawia korzyści z zastosowania i opisuje, do jakich zadań są 

wykorzystywane. (Wojciechowski, 2007)

Tytuł artykułu: Nie tylko pogawędki, czyli rzecz o komunikatorach.

W artykule poruszony jest problem małej popularności komunikatorów w bibliotekach 

polskich. Autorka omawia następujące zagadnienia: definicję komunikatora internetowego, 

funkcjonowanie komunikatorów, możliwości komunikatorów, również możliwości 

komunikatorów służących do połączeń głosowych, zastosowanie komunikatora w bibliotece, 

rosnącą popularność komunikatorów w różnych instytucjach, oraz powstawanie 

komunikatorów branżowych. Dokonane jest porównanie komunikacji za pomocą 

komunikatora z tradycyjnymi środkami (telefon i listy, bezpośredni kontakt z czytelnikiem).
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Przedstawione są także reguły komunikaeji poprzez tego rodzaju narzędzia, a także 

możliwośei zastosowania komunikatora w biblioteee. (Dziak, 2007)

Tytuł artykułu: SKYPE - szybka i komfortowa komunikacja w nowoczesnej bibliotece.

Artykuł również dotyezy komunikatorów. Autorka wyjaśnia, ezym są komunikatory, 

opisuje ieh rozwój, poezątki w Połsee (GG). Następnie omawia możłiwośei komunikatora 

służąeego do prowadzenia rozmów głosowyeh - Skype’a. Przytaeza ranking popułarnośei 

różnyeh komunikatorów w Połsee. Dziełi się doświadezeniami związanymi z zastosowaniem 

Skype’a w Bibłioteee Połiteehniki Białostoekiej (w poszezegółnyeh działaeh, również w 

bibłiotekaeh wydziałowyeh). (Kierej ezuk, 2007)
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Tytuł artykułu: YouTube - rewolucja w Internecie.

Artykuł poświęcony jest serwisowi YouTube. Autorka omawia przeznaczenie serwisu 

i jego początki, sposób użytkowania, stałe rosnącą popułarność, probłem z naruszaniem praw 

autorskich w serwisie i możłiwości wykorzystania serwisu w bibłiotekach. (Zawadzka, 2007)

Kultura konwergencji-idzie nowe (l(92)/2008)

Tytuł artykułu: O kulturze konwergencji słów kilka.

W artykułe przedstawiony jest temat kułtury konwergencji. Omówiona jest: istota 

kułtury konwergencji, zjawisko uczestnictwa w Internecie i zbiorowej inteligencji. 

Wyjaśniona jest: istota konwergencji mediów i technologii. Podane i omówione są przykłady 

inicjatyw funkcjonujących zgodnie z tym zjawiskiem w warunkach polskich (m.in. 

dziennikarstwo obywatelskie, inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne, marketing 2.0 i 

telewizja internetowa). (Jaskowska, 2008)

Tytuł artykułu: Od Library 2.0 do Library 3-D - drugie życie bibliotek.

Artykuł dotyczy obecności bibłiotek w Second Life, istoty i początków Second Life, 

wymagań technicznych sprzętu, wykorzystania przez uczelnie wyższe, bibłiotek i innych 

instytucji w celach edukacyjnych i naukowych oraz przykładów bibłiotek w SL. Autorka 

rozważa także problemy dotyczące obecności bibłiotek w SL. (Miller, 2008)

Tytuł artykułu: Książka konwergencyjna.

W artykułe przedstawiona jest: istota kułtury konwergencji, konwergencji mediów, 

zagadnienie relacji nowych mediów i starych, funkcjonowania książki w dobie konwergencji 

mediów, rozważania na temat postaci książki konwergencyjnej (gdyby istniała) oraz 

przykłady wydawnictw spełniających założenia definicji książki konwergencyjnej. (Miszczak 

i Miszczak, 2008)

Tytuł artykułu: Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej 

generacji.

Artykuł dotyczy biblioteki nowej generacji -Library 2.0. Przedstawia: zjawisko 

Internetu drugiej generacji Web 2.0, jako początków Library 2.0, istotę Library 2.0, cechy 

biblioteki drugiej generacji, 17 przykazań bibliotekarza drugiej generacji, klasyfikację 

generacji bibłiotek, ocenę i wyniki oraz wybrane połskie i zagraniczne strony biblioteczne 

spełniające model Library 2.0. (Filipczak, 2008)

Tytuł artykułu: Prasa w dobie konwergencji i nowych mediów.

Artykuł poświęcony jest problemom wpływu nowych mediów na społeczeństwo, 

konwergencji nowych mediów z tradycyjnymi, głównie przemian prasy w obecnym czasie
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(wpływu konwergencji mediów na tradycyjną prasę, zmian w tradycyjnej prasie, znaczeniu 

dla czytelnika prasy elektronicznej, wpływu na przekazywane treści -dziennikarstwo 

obywatelskie i błogi oraz możliwości dostępu do prasy elektronicznej). (Gmiterek, 2008) 

Open source a biblioteki (2(ł02)/2009)

Tytuł artykułu: Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach

Tematem artykułu są systemy zarządzania treścią (Content Management System- 

CMS). Omówione są następujące zagadnienia: istota CMS, rozwój, zastosowanie edytora 

WYSIWG w CMS, udostępnianie CMS za pomocą licencji open source, przykłady CMS w 

licencji open source (Joomła!, TYPO3, WordPress i Moodłe), ich możliwości wykorzystania 

w bibliotece oraz funkcjonalność tych systemów. (Piotrowski, 2009)

Tytuł artykułu: Wikipedia - czarny sen bibliotekarzy.

Tekst poświęcony jest Wikipedii. Przedstawia: istotę Wikipedii, ilość i budowę haseł, 

wady oraz problem wykorzystania i tworzenia Wikipedii przez bibliotekarzy. (Marcinkowski, 

2009)

Tytuł artykułu: Wolne oprogramowanie w bibliotece pedagogicznej.

W artykule omówione są różne formy wykorzystania wolnych oprogramowań w 

Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we 

Włocławku przy pracy z użytkownikiem (metody WebQuest i Wikipedii, programy do 

tworzenia wystaw interaktywnych, obróbki zdjęć oraz programy obsługujące pliki graficzne). 

(Brewczyńska i Safian, 2009)

Tytuł artykułu: Open Journal Systems.

Przedmiotem artykułu jest Open Journal Systems, oprogramowanie open source, które 

można wykorzystać do publikacji otwartego czasopisma. Przedstawione są możliwości tego 

systemu. (Maleńczuk, 2009)

1.2. Współpraca bibliotek (międzynarodowa, w ramach regionów i euroregionów i 

konsorcjów bibliotecznych oraz z innymi instytucjami)

Konsorcja i współpraca bibliotek (7(36)/2002)

Tytuł artykułu: Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro.

Artykuł poświecony jest konsorcjom bibłiotek szkół wyższych. Omówione są: 

początki zawiązywania konsorcjów przez bibłioteki, obecne przyczyny powstawania tego 

typu konsorcjów, cele, rodzaje, powstawanie grup konsorcjów, zadania konsorcjów

50 



bibliotecznych na przyszłość oraz zjawisko nawiązywania konsorcjów w polskich 

bibliotekach. (Piotrowicz, 2002)

Tytuł artykułu: Doświadczenia Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych w 

realizacji projektów europejskich.

Przedmiotem tekstu jest Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych. 

Przedstawione są: początki, rozwój oraz efekty zawiązania konsorcjum. (Zajączkowska, 

2002)

Tytuł artykułu: Jakiego konsorcjum potrzebujemy i jakie mamy? Z doświadczeń 

Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

Artykuł dotyczy modelu konsorcjum bibliotek. Przykładem jest konsorcjum 

Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych: podziału konsorcjów, początków PFBN, rozwój 

działalności dotyczącej współpracy z innymi bibliotekami, dostęp do źródeł elektronicznych, 

sposób nabywania sprzętu i usług oraz pracy nad Wielkopolską Biblioteką Cyfrową, a także 

wytyczne dalszego rozwoju konsorcjum. (Nikisch, 2002)

Tytuł artykułu: Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora 

serwisu e-czasopism

Artykuł przedstawia konsorcja biblioteczne powołane w celu zakupu czasopism 

elektronicznych. Opisane są: korzyści i trudności z korzystania z czasopism elektronicznych, 

pozytywne aspekty tworzenia konsorcjów, funkcjonujące polskie konsorcja zawiązane w celu 

zakupu i udostępniania czasopism elektronicznych, korzyści uczestnictwa w konsorcjum oraz 

wykorzystanie kolekcji czasopism elektronicznych w Bibliotece Głównej Politechniki 

Wrocławskiej. (Maciejewska, 2002)

Tytuł artykułu: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych.

Przedmiotem tekstu są czasopisma elektroniczne gromadzone w bibliotekach 

naukowych. Przedstawione są: definicja czasopisma elektronicznego, początki i rozwój, 

podział ze względu na różne kategorie, mocne i słabe strony czasopism elektronicznych oraz 

zadania dla bibliotek wynikające z gromadzenia tego typu czasopism. (Piotrowska i Zając, 

2002)

Tytuł artykułu: Współpraca lokalna i ogólnokrajowa Biblioteki Głównej Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Biełsku-Białej.

W tekście zaprezentowane są obszary współpracy Biblioteki Głównej Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z innymi bibliotekami z Bielska-Białej i całego 

kraju. (Grzelczak, 2002)
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Regionalna współpraca bibliotek (10(61)/2004)

Tytuł artykułu: Być albo nie być razem - ezy istnieje wybór?

Tekst dotyczy regionałnej współpracy międzybibliotecznej. Porusza tematy rozwoju 

współpracy i jej typów, przyczyn rozwoju i jego zahamowań w obecnych czasach oraz 

miejsca i znaczenia. (Maceviciute, 2004)

Tytuł artykułu: Kilka refleksji na temat regionalnej i ponadregionalnej współpracy 

bibliotek.

Artykuł poświecony jest tematowi regionałnej i ponadregionałnej współpracy. 

Przedstawia takie zagadnienia jak: poła współpracy bibłiotek, Konferencję Dyrektorów 

Wojewódzkich Bibłiotek Pubłicznych, jako formę współpracy wojewódzkich bibłiotek 

pubłicznych oraz najistotniejsze obszary do dyskusji dła środowiska połskich bibłiotek 

pubłicznych. (Paszko, 2004)

Tytuł artykułu: Współpraca bibłiotek naukowych w regionie pomorskim.

Przedmiotem artykułu jest współpraca bibłiotek naukowych regionu pomorskiego: 

obszary współpracy bibłiotek oraz inicjatywy na rzecz rozwoju współpracy bibłiotek 

naukowych w tym regionie. (Januszewska, 2004)

Tytuł artykułu: Środowiskowa współpraca bibłiotek naukowych Szczecina.

W tekście opisane są formy współpracy szczecińskich bibłiotek akademickich. W 

ramach Miejskiej Sieci Komputerowej, Szczecińskiego Zespołu Bibłiotecznego oraz Karty 

Międzybibłiotecznej. (Różycka, 2004)

Tytuł artykułu: Konsorcjum Bibłiotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego - 

powstanie, zarys działałności, projekty na przyszłość.

Przedmiotem artykułu jest Konsorcjum Bibłiotek Naukowych Regionu Kujawsko- 

Pomorskiego. Omówione są zagadnienia: zawiązanie Konsorcjum, sprawy organizacyjne oraz 

struktura, zasadnicze cełe, osiągnięcia oraz zakres wytycznych na przyszłość. (Kempa, 2004)

Tytuł artykułu: Krakowski Zespół Bibłioteczny -10 łat współpracy

Tekst poświęcony jest Krakowskiemu Zespołowi Bibłiotecznemu. Opisane są: 

motywy powołania KZB, rozwój, organizacja oraz działałność. (Dobrzyńska-Lankosz, 2004)

Tytuł artykułu: Współpraca bibłiotek pogranicza - specyfika działałności bibłiotecznej 

na przykładzie Bibłioteki Pubłicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

W tekście przedstawiony jest temat współpracy bibłiotek funkcjonujących w regionie 

przygranicznym. Za przykład służy Bibłioteka Pubłiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
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Opisane są zadania Bibłioteki wynikające z działania przy granicy z Litwą i Białorusią. 

(Nowacka, 2004)

Tytuł artykułu: Porozumienie bibliotek pogranicza. Kalendarium trans granicznej 

współpracy bibliotek Euroregionu Nysa.

Tematem artykułu jest współpraca bibłiotek Euroregionu Nysa w ramach umowy o 

współpracy bibłiotek pubłicznych Porozumienia Bibliotek Pogranicza. Omówione są m.in. 

korzyści i efekty współpracy oraz kałendarium współpracy w łatach 1991-2004. (Grzempa i 

Lokaj, 2004)

Tytuł artykułu: Współpraca estońskich bibliotek naukowych: kwestie integracji i 

wspólnego korzystania z zasobów.

Artykuł dotyczy współpracy bibłiotek naukowych w Estonii. Przedstawione są 

zagadnienia: instytucji nadzorujących współpracę międzybibłioteczną w Estonii, regułacji 

prawnych dotyczących bibłiotek naukowych oraz współnych działań na rzecz 

skoordynowania rozwoju zbiorów bibłiotek i tworzenia baz danych, pozyskiwania 

dokumentów ełektronicznych, tworzenia standardów. (Jars, 2004)

Tytuł artykułu: Konsorcjum Bibliotek Naukowych M25 - współpraca bibliotek Anglii 

południowo-wschodniej.

Przedmiotem artykułu jest Konsorcjum Bibłiotek Naukowych M25, służące 

współpracy uczełni, bibłiotek i towarzystw naukowych Wiełkiej Brytanii. Omówione są 

zagadnienia dotyczące: zarządzania Konsorcjum, spraw finansowych, zakresu prac na rzecz 

bibłiotek, użytkowników, osiągnięcia i trudności, wpływ na działałność innych instytucji oraz 

piany dałszego rozwoju. (Hałł, 2004)

Tytuł artykułu: Nowa era współpracy bibliotek w Nowej Zelandii.

Artykuł poświęcony jest współpracy bibłiotek w Nowej Zełandii. Opisane są 

następujące zagadnienia: połityka propagująca współpraca instytucji pubłicznych, w tym 

także bibłiotek, działania na rzecz współpracy powołanej Komisji Doradczej ds. Bibłiotek i 

Informacji (LIAC), uwzgłędnienie w działaniach LIAC założeń Traktatu Waitangi, 

współdziałania LIAC z Nowozelandzkim Stowarzyszeniem ds. Bibłiotek i Informacji 

LIANZA, działanie LIAC na rzecz współpracy pomiędzy bibliotekami, muzeami i archiwami, 

współdziałania z Biblioteką Narodową i najważniejsze idee LIAC. (Dewe, 2004)

Współpraca zagraniczna bibliotek (5(86)/2007)

Tytuł artykułu: Sąsiedztwo warte współpracy. Cz. 2.
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W tekście przedstawione są dokumenty, programy i projekty, które wpłynęły na 

rozwój bibłiotek czeskich oraz przyczyny powodzenia realizacji tych przedsięwzięć. (Zak, 

2007)

Tytuł artykułu: Bibłioteka Europejska = The European Library = TEL - współna 

przyszłość?

Tematem artykułu jest The European Library. Omówione są zagadnienia: powstanie 

TEL, ceł, zadania, organizacja, dokumenty UE dotyczących TEL, finansowanie, trudności, 

dalszy rozwój oraz wykorzystanie TEL. (Słaska, 2007)

Tytuł artykułu: Zamość: Zamojszezyzna - bibłiotekarskie tradyeje pogranieza.

Artykuł poświecony jest bibliotekom Euroregionu Bug. Przedstawione są różne 

działania finansowane z funduszów Euroregionu Bug na rzecz bibłiotek z tego obszaru. 

(Gruszka, 2007)

Bibłioteka-partner w biznesie (9(109)/2009)

Tytuł artykułu: Biznes dla biblioteki, biblioteka dla biznesu.

Tekst dotyczy obszarów współpracy bibłiotek z przedsiębiorstwami. Omówione są: 

rodzaje przedsiębiorstw, które swoją ofertę kierują do bibłiotek, zakres usług bibłiotecznych 

skierowany do przedsiębiorców oraz przykład wzajemnej współpracy. (Hełis, 2009)

Tytuł artykułu: Google wkraeza do bibliotekfraneuskieh.

Tematem artykułu jest współpraca Bibłiotheąue Nationałe de France z Googłe przy 

digitałizacji zbiorów. Wymienione są ujemne strony i korzyści oraz wypowiedzi francuskich 

połityków na ten temat. (Witt, 2009)

Tytuł artykułu: Bibliotekarstwo uezestnieząee - eo to takiego i ezy nas bezpośrednio 

dotyezy?

Artykuł poświęcony jest zjawisku bibliotekarstwa uezestnieząeego. Przedstawia: istotę 

zagadnienia bibliotekarza uezestnieząeego oraz probłem dostosowania się do pracy w 

rozwijającym się bibliotekarstwie uezestnieząeym. (Siess, 2009)

Tytuł artykułu: Wokół bibliotekarstwa uezestnieząeego - z podwórka Oddziału 

Informaeji Naukowej.

Artykuł dotyczy bibłiotekarstwa uezestnieząeego. Omówione są doświadczenia z 

pracy w Oddziałe Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej oraz działania OIN 

zgodne z ideą bibłiotekarstwa uezestnieząeego. (Filipczak, 2009)
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1.3. Budynek biblioteki (architektura budynku i organizaeja wnętrz)

Architektura bibliotek (4(22)/2001)

Tytuł artykułu: Współczesne budynki biblioteczne w pracach LIBER Architecture 

Group.

Przedmiotem artykułu jest współezesne budownietwo biblioteezne w praeaeh 

Arehiteeture Group LIBER, grupie zrzeszaj ąeej arehitektów speojalizująeyeh się w 

budownietwie biblioteeznym i działająeej w ramaeh Ligi Europejskieh Bibliotek Naukowyeh 

(LIBER). Przedstawione są praee na rzeez współezesnego budownietwa biblioteeznego 

prezentowane na seminariaeh organizowanyeh przez Arehiteeture Group LIBER. (Kobierska- 

Maeiuszko, 2001)

Tytuł artykułu: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w 

Białymstoku Koncepcja użytkowa i funkcjonalna.

Tematem artykułu jest budynek Biblioteki Uniwersyteekiej im J. Giedroyeia w 

Białymstoku: plan użyteeznośei i funkeje, jakie ma spełniać nowa siedziba biblioteki. 

(Brzezińska-Stee, 2001)

Tytuł artykułu: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowym gmachu - 

rozwiązania funkcjonalne w koncepcji architektonicznej, przeprowadzka, początek.

Artykuł dotyezy nowego gmaehu Biblioteki Uniwersyteekiej w Warszawie, jego 

arehitektury, organizaeji przestrzeni wewnątrz budynku, etapów przeprowadzki oraz 

poezątków funkejonowania w nowej siedzibie. (Kobierska-Maeiuszko, 2001)

Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach (3(103)/2009)

Tytuł artykułu: Promocja bibliotek poprzez architekturę, czyli, o czym pisze się na 

lamach czasopisma 'Architektura Murator”.

W artykule przedstawiona jest analiza zawartośei ezasopisma Architektura Murator 

pod względem zamieszonyeh artykułów poświęeonyeh budownietwu biblioteeznemu. 

Wymienione są biblioteki polskie i zagraniezne, któryeh budynki były omawiane na łamaeh 

ezasopisma oraz przedstawiane problemy. (Walezak, 2009)

Tytuł artykułu: Tezy o architekturze bibliotek.

Artykuł porusza problem wpływu arehitektury budynku biblioteeznego na zarządzanie 

biblioteką! organizaejępraey. (Hollender, 2009)

Tytuł artykułu: Nowe oblicza kultury - czyli jak możemy zmieniać wizerunek bibliotek 

publicznych.
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Artykuł poświęcony jest architekturze wnętrz bibliotek publicznych i jej wpływowi na 

wizerunek biblioteki. Omówione są przykłady krajowych bibliotek publicznych, w których 

pomysłowo zorganizowano wnętrza. (Czech i Stryja, 2009)

Tytuł artykułu: Biblioteka - między tradyeją a noy^oezesnośeią.

Artykuł dotyczy architektury dużych gmachów bibliotecznych: przykładów budynków 

bibliotek powstałych w XIX w. i współczesnych. (Dobrzyńska-Michalska, 2009)

Tytuł artykułu: Nowe teehnologie i design w bibliotekaeh.

Tematem artykułu jest design i nowe technologie zastosowane w bibliotekach. Podane 

są i omówione przykłady bibliotek z interesującym designem, zastosowanymi technologiami 

oraz architekturą z Danii i Finlandii oraz Polski (BUW, wrocławska Mediateka, Planeta 11 w 

Olsztynie oraz mediateki warszawskie: Przystanek Książka i Multimedialna Biblioteka dla 

Dzieci i Młodzieży Nautilius). (Weyna, 2009)

Tytuł artykułu: Openbare Bibliotheek Amsterdam - mini przewodnik.

Przedmiotem artykułu jest Centralna Biblioteka Publiczna w Amsterdamie (Openbare 

Bibliotheek Amsterdam). Omówiono jest architektura budynku oraz organizacja i wystrój 

wnętrza biblioteki oraz działu dziecięcego w OBA. (Helis, 2009)

1.4. Procesy zarządzania (finanse, promocja biblioteki, projekty menedżerskie, standardy, 

organizacja)

Granty dla bibliotek (5(13)/2000)

Tytuł artykułu: Granty Unii Europejskiej - propozyeja 2000.

W artykule przedstawione są programy Unii Europejskiej, z których mogą korzystać 

polskie biblioteki. (Urbańska, 2000)

Tytuł artykułu: Granty Unii Europejskiej - 5PR.

Przedmiotem artykułu jest 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Teehnieznego i 

Prezentaeji UE: struktura programu, metody poszukiwania partnerów, rodzaje projektów oraz 

informacje dotyczące finansowania, rodzaje partnerstwa w projektach, metody kalkulacji 

kosztów, informacje dotyczące konkursu i składania wniosków, oceniania wniosków oraz 

źródła informacji dotyczące przygotowania wniosków. (Chmielewski, 2000)

Tytuł artykułu: Granty dla bibliotekpublieznyeh.

Problemem przedstawionym w tekście jest pozyskiwanie funduszy przez polskie 

biblioteki publiczne. Omówione są krajowe i zagraniczne programy wspierające finansowo 

biblioteki publiczne i ich wykorzystanie. (Szymorowska, 2000)
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Tytuł artykułu: Subwencje Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Artykuł dotyezy dotaeji Fundaeji na Rzeez Nauki Polskiej. Przedstawione są: eele 

fundaeji, programy fundaeji oraz proeedury dotyeząee wnioskowania o dotaeje. (Niwińska, 

2000)

Tytuł artykułu: Programy wspierające działalność bibliotek medycznych.

Artykuł został poświęeony różnym programom wspomagaj ąeym działalność bibliotek 

medyeznyeh: iniejatywom organizaeji pozarządowyeh o zasięgu międzynarodowym, 

funkejonująeym w różnyeh krajaeh, a także w Polsee oraz znaezenie tworzenia stowarzyszeń 

działaj ąeyeh na rzeez bibliotekarstwa medyeznego. (Uryga, 2000)

Tytuł artykułu: Projekty badawcze finansowane ze środków własnych UAM w 

Poznaniu.

Tematem artykułu są wewnętrzne projekty badaweze Uniwersytetu im. A. 

Miekiewieza w Poznaniu i ieh finansowanie z funduszu na badania własne. Przedstawione są 

zagadnienia: źródło funduszu, dynamika przyznawania dofinansowania w lataeh 1991-1999 

oraz rodzaje projektów badawezyeh opłaeanyeh ze środków funduszu. (Fronk, 2000)

Projekty menedżerskie dla bibliotek (3(21)2001)

Tytuł artykułu: Biznes plan - podstawy teoretyezne współczesnego planowania.

Tematem artykułu jest biznesplan dla przedsiębiorstw: znaezenie planowania w 

zarządzaniu, istota biznesplanu, eele tworzenia biznesplanu, proeedura tworzenia biznesplanu 

dla przedsiębiorstw, w tym także dla bibliotek. (Burak, 2001)

Tytuł artykułu: Projekt linii teehnologieznej digitalizacji dokumentów bibliotecznych - 

projekt menedżerski.

W artykule zaprezentowany jest menedżerski projekt linii digitalizaeji dokumentów 

biblioteeznyeh zrealizowany w Wojewódzkiej Biblioteee Publieznej i Książniey Miejskiej w 

Toruniu. Omówiona jest: eharakterystyka teehniezna projektu, model elementów proeesu 

digitalizaeji, model proeesu zarządzania zbiorami danyeh, motywy utworzenia projektu, 

koszty realizaeji projektu, źródła zaopatrzenia, koszty i plany działalnośei operaeyjnej oraz 

harmonogram realizaeyjny. (Pawska i Szymorowska, 2001)

Tytuł artykułu: Proklienckie szkolenia bibliotekarzy BG UMK projekt menedżerski.

Artykuł dotyezy menedżerskiego projektu proklienekiego szkolenia opraeowanego dla 

praeowników Biblioteki Głównej UMK w Toruniu. Przedstawione są następująee 

zagadnienia: podstawy funkejonowania i struktura Biblioteki UMK w Toruniu, motywy 

stworzenia projektu szkoleniowego, opis projektu, eele projektu, znaezenie projektu dla
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ezytelników i kadry biblioteeznej oraz ewentualnie innyeh instytueji, w któryeh zostanie 

zastosowany, zasięg projektu, harmonogram realizaeji, zawartość odpowiednio 

przygotowanego kursu, planowane typy kursów, umiejętnośei, jakie powinien posiadać 

uezestnik po kursie, treść kształeenia, plany szkoleń, budżet projektu, przedstawienie 

inwestorów oraz oeenę projektu (korzyśei z kursu oraz skład raportu końeowego). (Bednarek- 

Miehalska, 2001)

Reklama usług bibliotecznych (3(32)/2002)

Tytuł artykułu: O promocji biblioteki.

Artykuł dotyezy promoeji biblioteki: zastosowania strategii marketingowyeh w 

działalnośei bibliotek, badań marketingowyeh, najważniejszyeh kwestii promoeji bibliotek, 

form promoeji oraz strategii dystrybueji. (Zawada, 2002)

Tytuł artykułu: Kreowanie rynku bibliotek.

Problemem artykułu jest kreowanie rynku bibliotek: konieezność kreowania rynku 

bibliotek, finansowanie marketingu oraz proeedury kreowania rynku bibliotek. (Zawada, 

2002)

Tytuł artykułu: Wizerunek instytucji w Internecie.

Tematem artykułu jest prezentaeja instytueji w Interneeie. Omówione są takie 

zagadnienia jak: warunki odpowiedniego stylu stron WWW, pożądane eeehy poszezególnyeh 

elementów składowyeh witryny oraz podstawowe błędy popełniane podezas tworzenia strony 

WWW. (Groeholski, 2002)

Tytuł artykułu: Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy 

biblioteki.

Przedmiotem artykułu jest marketing wewnętrzny. Przedstawiony jest problem 

zastosowania marketingu wewnętrznego w biblioteee w eelu zwiększenia efektywnośei praey 

biblioteki. (Huezek i Soeha, 2002)

Tytuł artykułu: Sponsoring w bibliotekach - szansą!?

Zagadnieniem omawianym w artykule jest sponsoring, jako źródło pozyskania 

funduszy dla bibliotek: pojęeie sponsoringu, typy sponsoringu dla bibliotek, obszary w 

biblioteee dla sponsoringu oraz istotne warunki, jakie należy brać pod uwagę przy 

poszukiwaniu sponsora. (Gębołyś, 2002)

Tytuł artykułu: Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania 

biblioteką.
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Artykuł dotyczy metody benchmarkingu: głównych założeń benchmarkingu, korzyści 

dła bibłioteki z zastosowania tej metody zarządzania, celu, rodzajów benchmarkingu i ich 

zalet oraz wad, obszarów w instytucji, w których stosuje się porównania benchmarkingu, 

etapów procedury przy zastosowaniu tej metody, korzyści, jakie wnoszą, rodzajów porównań, 

podziału benchmarkingu ze względu na obszary zastosowania oraz istotnych aspektów przy 

określaniu obszarów. (Huczek, 2002)

Tytuł artykułu: Usługi bibłiotek akademickich a marketing.

Probłemem omawianym w artykułe jest przydatność stosowania strategii 

marketingowej w funkcjonowaniu bibłioteki akademickiej. (Rekowska, 2002)

Standardy i organizacja (4(33)/2002)

Tytuł artykułu: Stare i nowe standardy opisu dokumentów elektronicznych.

Artykuł dotyczy formatów opisu bibłiograficznego dokumentów ełektronicznych. 

Przedstawione są formaty wykorzystywane do opisu tego rodzaju dokumentów: MARC 2ł i 

Dubłin Core, ich zastosowanie w opracowaniu. Porównane są ełementy formatów. Omówiony 

jest również projekt CORC dotyczący wykorzystania zarówno MARC jak i Dubłin Core. 

(Nahotko, 2002)

Tytuł artykułu: Problemy standaryzacji w bibliotekarstwie szkolnym.

Probłemem artykułu są standardy dła bibłiotek szkołnych. Przedstawione są: cełe, 

jakim służą oraz przykłady opracowanych standardów dła bibłiotek szkołnych za granicą i w 

Połsce o różnych zasięgach i aspekty, których dotyczą, a także, dła jakich zagadnień istnieje 

potrzeba stworzenia standardów. (Staniów, 2002)

Tytuł artykułu: Racjonalizacja dofinansowania działalności bibliotek naukowych - 

propozycje i postulaty.

W artykułe omówiony jest probłem finansowania działałności bibłiotek naukowych. 

Przedstawione są, wyróżnione przez Sekcję ds. Bibłiotek i Informacji Naukowej KBN, 

poszczególne działania bibłiotek naukowych w celu racjonalnego ich dofinansowywania ze 

środków KBN. Omówione są także warunki wyboru oraz możliwości finansowania ich 

realizacji. (Dryzek, Knapiński, Radwański i Stępniak, 2002)

Tytuł artykułu: Zmiany organizacyjno - funkcjonalne w bibliotekach publicznych na 

przykładzie Miejskiej Bibłioteki Pubłicznej we Wrocławiu.

Tekst poświęcony jest zmianom organizacyjno-funkcjonalnym w bibliotekach 

pubłicznych. Omówiony jest probłem konieczności zmian w funkcjonowaniu bibłiotek 

pubłicznych. Zaprezentowanych jest kilka modeli bibłiotek pubłicznych oraz projekt zmian
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organizacyjno - funkcjonalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. (Słowik,

2002)

Public relations w bibliotekach (5(56)/2004)

Tytuł artykułu: Public relations w instytucjach non-profit.

Artykuł dotyczy zastosowania Public Relatons w instytucjach non-profit. 

Przedstawione są: model funkcjonowania PR, wytyczanie celów, określenie adresatów oraz 

dobór kanałów komunikacji i odpowiednich narzędzi. (Szkoła, 2004)

Tytuł artykułu: Duży sukces małym kosztem.

Tematem artykułu jest rola wydawnictw firmowych w PR instytucji non-profit. 

Omówione są następujące zagadnienia: odpowiednie redagowanie czasopism, opracowanie 

systemu jednolitej identyfikacji wizualnej oraz projektowanie wydawnictw informacyjno- 

promocyjnych. (Wanke-Jerie, Wanke-Jakubowska, 2004)

Tytuł artykułu: Jednolita identyfikacja wizualna.

Przedmiotem artykułu jest jednolita identyfikacja wizualna: definicja jednolitej 

identyfikacji wizualnej, podstawowe cele oraz warunki, jakie musi spełniać. Omówione są: 

elementy jednolitej identyfikacji wizualnej oraz temat konieczności opracowania 

Przewodnika Identyfikacji Wizualnej oraz ochrony prawnej elementów jednolitej identyfikacji 

wizualnej. (Jurowski, 2004)

Tytuł artykułu: Public relations a wizerunek biblioteki.

Artykuł dotyczy zastosowania PR do budowy wizerunku biblioteki. Przedstawione są 

następujące zagadnienia: PR, wizerunek, strategia PR, orientacja marketingowa, komunikacja 

z otoczeniem w odniesieniu do bibliotek oraz poszczególne etapy procesu kreowania 

wizerunku biblioteki. (Huczek, 2004)

Tytuł artykułu: Obalić mity.

Tekst poświęcony jest stereotypom na temat bibliotek, pracy w bibliotece oraz 

bibliotekarzy. Omówione są źródła powstałych stereotypów oraz sposoby walki z nimi. 

(Sawicka, 2004)

Tytuł artykułu: Jak to robią w bibliotekach amerykańskich (i nie tylko), czyli o 

„Kampanii na rzecz Bibliotek Akademickich i Naukowych ” - @ your library®.

Tematem omawianym w tekście jest Kampania na rzecz Bibliotek Akademickich i 

Naukowych @your library®. Przedstawione są: materiały dotyczące kampanii, zamieszczone 

w serwisie internetowym, powstanie przedsięwzięcia, cel, odbiorcy, główne zadania, badania
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przeprowadzone w celu opracowania strategii kampanii oraz możliwości wykorzystania 

materiałów. (Derfert-Wolf, 2004)

Tytuł artykułu: Internetowe strony WWW bibliotek, jako element publie relations.

Artykuł poświęcony jest problemowi wykorzystania stron internetowych w PR 

bibliotek. Przedstawione są zagadnienia: znaczenie terminu PR, główne zadania PR w 

bibliotekach, najczęściej spotykany schemat zawartości stron WWW bibliotek oraz 

możliwości, jakie daje budowa serwisu WWW dla PR bibliotek. (Dudziak-Kowalska, 2004)

Biblioteki i sponsorzy (9(60)/2004)

Tytuł artykułu: Meeenat nad kulturą w Połsee.

Artykuł dotyczy mecenatu kultury w Polsce. Omówione są: pojęcie terminu meeenat i 

ewolucja mecenatu w Polsce od XVI w do lat 90. XX w. (Kostecki, 2004)

Tytuł artykułu: Sponsoring kultury i sztuki.

Tematem artykułu jest sponsoring, jako formy współpracy dwóch obszarów: biznesu i 

sztuki, propagowany przez Fundację Commitment to Europe arts & business. Przedstawione 

są: korzyści dla firm, jakie wnosi zaangażowanie w sponsoring kultury, ocena konsumentów 

dotycząca sponsoringu kultury przez firmy oraz motywy wspierania przez Fundację tego 

rodzaju współpracy biznesu i kultury w Polsce. (Krakowiak, 2004)

Tytuł artykułu: Sponsor na Parnasie.

Przedmiotem omawianym w artykule jest sponsoring przedsięwzięć artystycznych: 

istota tego rodzaju finansowania działań kulturalnych oraz przykłady inicjatyw. (Sznicer, 

2004)

Tytuł artykułu: Postawa mediów w promoeji sponsorów kultury.

Artykuł poświęcony jest informacji o sponsoringu inicjatyw kulturalnych przez 

przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu mediów. Przedstawione są formy komunikacji 

przedsiębiorstw z rynkiem (informacja o sponsorowaniu kultury poprzez media) oraz 

stosunek mediów do przekazywania tego rodzaju informacji. (Grzegorczyk, 2004)

Fundusze UE w bibliotekaeh przegląd projektów (9(70)/2005)

Tytuł artykułu: Projekt,, Sobótkowe Spotkanie ” wsparty przez Fundusz PHARE.

Tekst dotyczy problemu pozyskiwania funduszy przez MBP w Lęborku na realizację 

projektów. Podane jest zestawienie projektów zrealizowanych dzięki przyznanym dotacjom.
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Omówiony jest projekt pt. Sobótkowe Spotkanie oraz nabyte, przy jego reałizacji, 

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji i inne korzyści. (Biskupska-Lisiecka, 2005)

Tytuł artykułu: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - stan zaawansowania 

realizaeji projektu ZPORR.

Przedmiotem artykułu jest Kujawsko-Pomorska Bibłioteka Cyfrowa, reałizowana 

dzięki funduszom UE. Przedstawione są początki oraz ówczesny stan reałizacji, a także 

związane z nią trudności. (Czyżak, 2005)

Tytuł artykułu: „Rośniemy z książką ’'projekt z Leszna.

W tekście zaprezentowany jest projekt MBP w Lesznie pt. Rośniemy z książką. 

Omówione są różne formy działań reałizowanych w ramach projektu. (Hałec i Stachowiak, 

2005)

Tytuł artykułu: „Bibliotheea Sonans” - podsumowanie unijnego projektu 

Kameralistów Wroelawskieh i Biblioteki Uniwersyteekiej we Wroelawiu.

Tekst poświęcony jest projektowi Bibliotheea Sonans, finansowanemu ze środków 

UE. Projekt był koordynowany przez Wrocławskich Kamerałistów i organizowany przez 

Uniwersytet Wrocławski i innych zagranicznych partnerów. Omówione są zagadnienia: 

adresaci projektu, ceł, działania w ramach projektu, proces wnioskowania o finanse oraz 

zespół reałizujący projekt. (Jastrząb i Kotyńska, 2005)

Tytuł artykułu: Projekty w praey biblioteki szkolnej.

Tematem artykułu są projekty zreałizowane w Bibłiotece Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Makowie Mazowieckim: schematy przygotowania wykonania projektu i przebiegu oraz 

powstałe przedsięwzięcia w Bibłiotece Szkołnej (pubłikacje Szkolny przewodnik po Makowie 

Mazowieekim i jego okoliey oraz Szkolna księga Żydów Makowa Mazowieckiego}. (Ołzacka, 

2005)

Tytuł artykułu: Biblioteka ASP - benefiejentką programów operaeyjnyeh Ministra 

Kultury.

Tekst dotyczy programów operacyjnych pozyskanych przez Bibłiotekę Główną ASP 

w Krakowie, mających na cełu finansowanie działań. Przedstawione są poszczegółne zadania, 

na które starano się pozyskać finanse. (Wiełgut-Wałczak, 2005)

Your library (2(72)/2006)

Tytuł artykułu: fr@ ditt.

Tekst to prezentacja z konferencji IFLA z 2005 r. Dotyczy kampanii @your library® 

w norweskich bibłiotekach, założeń, cełu, organizacji, finansowania itd. (Andersen, 2006) 
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Tytuł artykułu: List Michaela Dowlinga.

Tekst jest łistem dyrektora Biura Kontaktów Międzynarodowyeh Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Bibłiotekarzy ALA skierowanym do połskieh bibłiotekarzy. Dotyezy on 

Kampanii na rzeez Bibłiotek na Świeeie @your łibrary®, powstania, możłiwośei, jakie 

stwarza dła bibłiotek oraz jej popułamośei. (Dowłing, 2006)

Tytuł artykułu: Kampania na rzecz Bibliotek Amerykańskich.

Tematem artykułu jest również kampania @your library®. Przedstawione są 

następująee zagadnienia: motywy utworzenia kampanii, jej eełe, hasła, finansowanie, 

działania ALA na rzeez kampanii, udział bibłiotek w kampanii, kierunki rozwoju, współpraea 

z różnymi organizaejami i firmami w eełu rozwoju, metody i wyniki oeeny kampanii, 

przekształeenie Kampanii na rzecz Bibliotek Amerykańskich w Kampanię na rzecz Bibliotek 

na Świeeie oraz wykorzystanie kampanii w innyeh krajaeh. (Dowłing, 2006)

Tytuł artykułu: Rzecznictwo w sprawcie bibliotek (library advocacy). Kampania na 

rzecz studentów „American University”.

Tekst to referat wygłoszony podezas Kampanii na rzecz Bibliotek na Świeeie @your 

library®. Przedstawione są w nim działania Ameriean University Library mająee na eełu 

promowanie usług wśród użytkowników. Do opraeowania programu marketingowego 

wykorzystano poradnik kampanii @your library®. Omówione są: poezątki działań 

promoeyjnyeh, przygotowanie do opraeowania płanu marketingowego (uezestnietwo w 

szkołeniu, organizowanie zespołu marketingowego i jego działania, wykorzystanie poradnika 

ACRL @your library®, przeanałizowanie badań nad użytkownikami, wytyezenie 

kłuezowego zadania, przygotowanie kampanii) oraz efekty przeprowadzonyeh działań. 

(Wand, 2006)

Tytuł artykułu: Co należy zrobić, aby promować pozytywny image bibliotek włoskich?

Tekst dotyezy działań mająeyeh na eełu promowanie pozytywnego wizerunku 

bibłiotek we Włoszeeh. Przedstawiona jest roła bibłiotek dła rozwoju społeezeństwa i 

probłem konieeznośei promowania usług bibłioteeznyeh. (Boretti, 2006)

Tytuł artykułu: Children@ your library: kultura i kreatywność w bułgarskich 

bibłiotekach pubłicznych.

Tematem tekstu są działania bułgarskieh bibłiotek pubłieznyeh. Przedstawione są 

różne programy organizowane przez bibłiotekę dła dzieei. (laneva, 2006)

Tytuł artykułu: Jak zmienić wizerunek bibłiotekarza?

W artykułe przedstawiony jest temat wizerunku bibłiotekarza: przyezyny powstawania 

stereotypów odnośnie tego zawodu oraz sposoby wałki z nimi. (Mareinkowski, 2006)
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Finanse w bibliotece (8(108)/2009)

Tytuł artykułu: Finansowanie bibliotek publicznych.

Tematem artykułu jest finansowanie bibłiotek pubłicznych. Omówiony jest probłem 

finansowania krajowych bibłiotek pubłicznych od czasów powojennych oraz obecna sytuacja 

pozyskiwania funduszy przez bibłioteki. (Jezierska, 2009)

Tytuł artykułu: Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych 

wskaźników z lat 2002-2007.

Tekst poświęcony jest finansowaniu bibłiotek uczełni pubłicznych. Przedstawione są: 

źródła finansowania krajowych bibłiotek akademickich, wskaźniki kosztochłonności i 

efektywności bibłiotek zastosowane w krajowym projekcie Analiza funkcjonoyvania bibliotek 

naukowych w Polsce i wybrane projekty zagraniczne oraz anałiza wskaźników AFBN z łat 

2002-2007 dła wybranych bibłiotek akademickich. (Derfert-Wołf, Górski i Jazdon, 2009)

Tytuł artykułu: Finanse bibliotek niepaństwowych szkól wyższych - zarys tematyki.

Tematem artykułu jest probłem zarządzania finansami w bibłiotekach niepubłicznych 

szkół wyższych. Omówione są źródła dochodów tego typu bibłiotek oraz probłem 

opracowania płanu finansowego. (Urban, 2009)

Tytuł artykułu: Finansowanie bibliotek pedagogicznych.

Artykuł dotyczy tematu finansowania bibłiotek pedagogicznych. Przedstawiony jest 

system finansowania oświaty w Połsce, w tym i bibłiotek pedagogicznych oraz koszty 

poniesione na Bibłiotekę Pedagogiczną w Toruniu w 2009 r. (łączną sumę, podział wydatków 

i dochody własne). (Wykrzykowska, 2009)

Tytuł artykułu: Sponsoring i fundraising biblioteczny - między teorią a praktyką.

W tekście omówiony jest temat sponsoringu i fundrasingu w bibłiotekach. 

Przedstawione są: terminy sponsoring i fu nd rasing, cełe bibłiotek oraz instytucji je 

wspierających, odmiany sponsoringu i fundrasingu, warunki ramowe, jakie nałeźy spełnić, 

przedmiot sponsoringu i fundrasingu, probłem prawny, treść umowy sponsorskiej oraz inne 

kwestie prawno-finansowe, przygotowanie bibłioteki do płanu pozyskania sponsora i jego 

wdrażanie, sytuacja tego rodzaju finansowania bibłiotek w kraju i za granicą. (Gębołyś, 2009)

Finanse w kulturze (8(126)/2011)

Tytuł artykułu: Polityka biblioteczna i finansowanie bibliotek publicznych w Polsce.
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Tematem artykułu są zagadnienia dotyeząee polityki państwa wobeo bibliotek 

publieznyeh oraz organizaoja finansowania polskieh bibliotek publieznyeh ze środków 

państwa. (Budyńska i Jezierska, 2011)

Tytuł artykułu: Czy bibłioteka jest instytueją kułtury.

Tekst dotyezy sytuaeji kultury w Polsee oraz roli bibliotek w kulturze. Omówione są 

różne iniojatywy na rzeez kultury. (Filipowioz, 2011)

Tytuł artykułu: Zawód: torreador.

Artykuł poświęeony jest problemom bibliotekarzy na rynku praey, sytuaeji 

zawodowej, a także działaniom na rzeez zmian. (Radwański, 2011)

1.5. Jakość bibliotek (teoria i metodologia oeeny jakośei, badania jakośei oraz zarządzanie 

jakośeią)

Zarządzanie biblioteką (7(16)/2000)

Tytuł artykułu: Jakpowslajepolska norma. Transliteraeja eyryliey (PN-ISO 9-2000).

W artykule przedstawiony jest proees ustalania norm na przykładzie PN-ISO 9: 2000 

Informaeja i Dokumentaeja - Transliteraeja znaków eyryliekieh na znaki laeińskie - Języki 

słowiańskie i niesłowiańskie. Omówione są poszezególne etapy powstawania oraz uwagi 

odnośnie tworzenia norm. (Bień, 2000)

Tytuł artykułu: Kompleksowe zarządzanie jakośeią (TQM) w sferze usług 

biblioteezno-informaeyjnyeh.

Tematem artykułu jest kompleksowe zarządzanie jakośeią TQM {Total Quality 

Management). Omówione są zagadnienia: powstanie TQM, podstawowe zasady, motywy i 

poezątki zastosowania w plaeówkaeh biblioteezno - informaoyjnyeh, założenia TQM w 

odniesieniu do działalnośei plaeówek biblioteezno - informaoyjnyeh, model proeesu 

wprowadzania TQM do tego rodzaju plaeówek oraz korzyśoi z zastosowania TQM w 

bibliotekaoh. (Głowaoka, 2000)

Tytuł artykułu: SERVQUAL w badaniaeh jakośei usług bibłioteeznyeh. Przegłąd 

wybranej łiteratury.

Tekst poświęeony jest badaniom jakośei usług bibłioteeznyeh. Artykuł przedstawia: 

powstanie i rozwój konoepoji pomiaru jakośei usług - SERVQUAL, wykorzystanie tej 

konoepoji do badania jakośei usług przez różne instytuoje, zastosowanie do oeeny usług przez 

biblioteki oraz publikaeje dotyeząee zastosowania tej konoepoji do badań w bibliotekaoh. 

(Sidor, 2000)
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Tytuł artykułu: Zarządzanie biblioteeznym serwisem WWW.

W artykule omówione jest zagadnienie zarządzania biblioteeznym serwisem 

internetowym. Przedstawiony jest problem konieeznośei profesjonalnego zarządzania 

serwisem biblioteeznym i jego promoeji głównie poprzez zapewnienie skuteeznej 

wyszukiwalnośei. (Sapa, 2000)

Tytuł artykułu: Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową w kontekśeie 

informaeji elektronieznej - ogólna refleksja.

Artykuł dotyezy zmian w zarządzaniu biblioteką naukową, przejśeia z modelu 

tradyeyjnego do modelu informaeyjnego poprzez zmiany w takieh obszaraeh jak: organizaeja 

prae, teehnologie informaeyjna, sposoby komunikaeji oraz organizaeja funkejonalno- 

przestrzenna. (Ganińska, 2000)

Jakość w bibliotekarstwie I Teorie-projekty-kształeenie (l(30)/2002)

Tytuł artykułu: Uniwersytety franeuskie i ieh biblioteki: polityka i jej oeena (1989- 

2001).

W tekśeie omówiona jest nowa, zastosowana polityka państwa wobee bibliotek 

uniwersyteekieh we Franeji, narzędzia kształtowania tej polityki, stosowane narzędzia do 

pomiarów i oeena wyników wprowadzenia zmian. (Jolly, 2002)

Tytuł artykułu: Wspólne narzędzia, wspólne doświadezenia: oeena jakośei w 

katalońskieh bibliotekaeh akademiekieh.

W artykule przedstawiona jest prezentaeja dotyeząea współpraey Konsorejum 

Uniwersyteekieh Bibliotek Katalonii oraz Katalońskiej Ageneji Jakośei w Systemie 

Uniwersyteekim. Współpraea zawiązana została w eelu zorganizowania proeesu oeeny 

jakośei katalońskieh bibliotek akademiekieh. Omówione jest: przygotowanie, przebieg oraz 

wyniki oeeny jakośei. (Anglada i de Ferrer, 2002)

Tytuł artykułu: Rozumienie znaezenia usług biblioteeznyeh dla rozwoju wiedzy na 

nowoezesnym uniwersyteeie - pytanie o rolę sieei biblioteki uniwersyteekiej.

Tematem artykułu jest znaezenie sieei biblioteki uniwersyteekiej w wypełnianiu usług 

biblioteeznyeh dla rozwoju wiedzy na uezelni. Przedstawione są: badania przeprowadzone w 

Biblioteee Uniwersyteekiej w Lund tzw. Barometr biblioteezny 2000, poezątki iniejatywy, 

eharakterystyka badanyeh grup użytkowników, eel i metoda przeprowadzania badania oraz 

poszezególne części wyników. Omówione są również doświadezenia i wnioski wynikająee z 

badań. (Lindberg-Sand, 2002)
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Tytuł artykułu: Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji bibłioteczno- 

informacyjnych.

Przedmiotem artykułu są dwie koncepcje zarządzania jakością: Totał Quałity 

Management (TQM) oraz Quaiity Assurance (QA). Omówione są: motywy zainteresowania 

zarządzaniem jakością w środowiskach związanych z bibłiotekarstwem i informacją 

naukową, obie koncepcje zarządzania jakością TQM i QA, korzyści i wady wynikające z ich 

zastosowania w bibłiotekarstwie i informacji naukowej oraz procedura wdrażania i 

wykorzystanie obu koncepcji w instytucjach związanych z bibłiotekoznawstwem i informacją 

naukową. (Głowacka, 2002)

Tytuł artykułu: Zapewnianie jakości w kształceniu akademickim w zakresie 

bibłiotekoznawstwa i informacji naukowej.

W artykułe omówiony jest probłem zapewnienia jakości w kształceniu z dziedziny 

bibłiotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym. Przestawione są: zasady 

zapewnienia jakości, zasady zapewnienia jakości kształcenia stosowane w Instytucie 

Informacji Naukowej i Studiów Bibłiołogicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ocena 

jakości. (Kisiłowska, 2002)

Tytuł artykułu: Zapewnienie jakości w kształceniu przedakademickim w zakresie 

bibłiotekoznawstwa i informacji naukowej.

Artykuł dotyczy jakości kształcenia w zakresie bibłiotekoznawstwa i informacji 

naukowej na poziomie przedakademickim. Przedstawione są takie zagadnienia, jak: jakość w 

edukacji, wskaźniki mierzenia jakości w Centrum Edukacji, Informacyjnej i 

Dokumentacyjnej, wizja i misja СЕВ ID oraz tworzenie programów i standardów kształcenia 

oraz pomiary jakości pracy w СЕВ ID. (Majewska, 2002)

Jakość w bibliotekarstwie II Konfrontacje praktyczne (2(31)/2002)

Tytuł artykułu: Biblioteka szkolna - bibliotekąjakości.

Tematem artykułu jest tzw. szkolna biblioteka jakości. Przedstawiona jest: definicja 

jakości, charakterystyka szkół jakości, roła bibłioteki szkołnej w edukacji jakości, ełementy 

odpowiadające za jakość bibłioteki, w tym również funkcja nauczycieła - bibłiotekarza oraz 

etapy tworzenia szkołnej bibłioteki jakości. (Zybert, 2002)

Tytuł artykułu: Jakość usług informacyjnych, jako warunek tworzenia nowoczesnego 

społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej.

W tekście omówiony jest probłem jakości usług informacyjnych, jako warunku 

budowania społeczeństwa informacyjnego w krajach UE. Przestawione są zagadnienia:
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warunki odpowiadające za jakość usług informacyjnych bibliotek i ośrodków informacji oraz 

problem uzyskania odpowiedniego poziomu jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie 

dostępu do zasobu informacyjnego, wymogi wobec pracownika informacji i miejsca 

udzielania informacji, jakość baz danych oraz oceny informacji z zasobów internetowych. 

(Pindlowa, 2002)

Tytuł artykułu: Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych 

udostępnianych w Internecie.

Artykuł poświęcony jest ocenie jakości bibliotecznych serwisów internetowych. 

Przedstawione są: definicje informacji, jakości i usługi, ocena jakości informacji internetowej, 

metody i kryteria oceniania serwisów internetowych, ocena jakości usług dostarczanych przez 

serwis, jakość usług informacyjnych oferowanych przez Internet w Polsce oraz standardów 

dotyczących informacji w Internecie. Przytoczone są adresy i omówione wybrane serwisy, 

portale dotyczące bibliotekarstwa. Przedstawiona jest próba oceny wybranych serwisów 

bibliotecznych. (Bednarek-Michalska, 2002)

Tytuł artykułu: Czas, jako ilościowa miara usług bibliotecznych.

Tematem artykułu jest badanie jakości usług bibliotecznych poprzez zastosowanie 

pomiaru przebiegu czasu wybranych procesów bibliotecznych. Przedstawione i omówione są 

wybrane wskaźniki służące do mierzenia czasu danych procesów oraz zastosowanie 

odpowiednich wskaźników. (Górny, 2002)

Tytuł artykułu: Jakość w opracowaniu rzeczowym zbiorów bibliotecznych.

Przedmiotem artykułu jest jakość opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych. 

Omówiony jest temat poznania (dła zapewnienia odpowiedniej jakości usług) potrzeb 

użytkowników, roli odpowiedniej jakości opracowania rzeczowego w zadowoleniu 

użytkowników, zagrożeń dła jakości w procesie opracowania rzeczowego oraz warunków, od 

których zależy jakość opracowania rzeczowego. (Wożniak, 2002)

Tytuł artykułu: Analiza potrzeb środowiska lokalnego, jako podstawa oferty 

bibliotecznej Biblioteki Publicznej w Suwałkach.

Artykuł dotyczy problemu wykorzystania badań potrzeb środowiska lokalnego w celu 

tworzenia oferty bibliotecznej na przykładzie Bibłioteki Publicznej w Suwałkach. Omówione 

są zagadnienia roli Bibłioteki Publicznej w Suwałkach dła środowiska lokalnego oraz 

znaczenia badań potrzeb użytkowników przy zachodzących zmianach politycznych, 

ekonomicznych, społecznych. Przedstawiona jest charakterystyka użytkowników bibłioteki i 

ich potrzeb. (Nowacka, 2002)
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Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek (8(48)/2003)

Tytuł artykułu: Metody określania standardów dla polskich bibliotek naukowych - 

propozycja.

Tekst poświęeony jest standardom dła bibłiotek naukowyeh regułująeym ieh 

działalność i konieezność ieh zastosowania. Omówione są w nim podstawowe założenia 

konieezne do ustalenia przed wprowadzeniem odpowiednieh standardów, wyodrębnione 

poszezególne typy norm i przedstawione propozyeję norm tyeh typów. (Górny, 2003)

Tytuł artykułu: Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce - program do 

gromadzenia i przetwarzania danych.

Problemem artykułu jest analiza funkejonowania bibliotek naukowyeh. Omówiona 

jest ankieta i program komputerowy opraeowane dla potrzeb analizy i wypraeowania 

odpowiednieh standardów funkejonowania norm dla bibliotek naukowyeh. Ankieta i program 

zostały opraeowane przez speejalnie powołany Zespół ds. Standaryzaeji po konfereneji w 

Biblioteee Głównej Akademii Ekonomieznej w Krakowie w 2001 r. pt.: Badania 

porównawcze polskich bibliotek naukowych. (Derfert-Wolf i Górski, 2003)

Tytuł artykułu: Zastosowanie projektu normy ISO 11620 do opracowania wskaźników 

pomiaru procedur zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Tekst dotyezy działań podjętyeh w Książniey Kopernikańskiej w eełu uzyskania 

Certyfikatu ISO 9001. Przedstawiony jest temat wskaźników pomiaru proeedur 

opraeowanyeh na podstawie projektu normy ISO 11620. (Szymorowska, 2003)

Tytuł artykułu: Badania porównawcze bibliotek niemieckich - projekt BIX.

Przedmiotem artykułu jest niemieeki projekt słuźąey eoroeznym badaniom 

porównawezym bibliotek publieznyeh -Der Bibliotheksindeks (BIX). Przedstawione są: eele, 

zdania, partnerzy projektu, proeedury i metodyka przeprowadzanyeh badań, istota 

uezestnietwa bibliotek w projekeie, sposób publikaeji wyników badań oraz moźliwośei 

przeglądania danyeh. (Derfert-Wolf, 2003)

1.6. Inne

MTK Frankfurt s2(s2)/2000

Tytuł artykułu: Noyve obiekty biblioteczne w Polsce.
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Tematem artykułu jest polskie budownictwo biblioteczne lat 90. XX w. Przedstawione 

są najważniejsze gmachy biblioteczne powstałe w latach 90. (Czajka, 2000)

Tytuł artykułu: Projekt mikrofilmowania zbiorów z polsko-niemieekiego pogranieza 

kulturowego w zbioraeh bibliotekpolskieh. Wspólne dziedzietwo europejskie.

Artykuł poświęcony jest projektowi zatytułowanemu Poprawa warunków 

udostępniania druków z polsko-niemieekiego pogranieza kulturowego w zbioraeh polskieh 

bibliotek, polegającemu na mikrofilmowaniu dokumentów powstałych głównie w XVI-XVIII 

w. na terenie Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich. Przedstawione jest: powstanie projektu, 

partnerzy, zagadnienia dotyczące realizacji projektu, wyboru druków do mikrofilmowania, 

opracowania i in. (Pasztaleniec-Jarzyńska, 2000)

Tytuł artykułu: Dostęp do informaeji na Uniwersyteeie Warszawskim: eo zmienia 

nowy gmaeh BUW?

W artykule omówiony jest problem dostępu do informacji na Uniwersytecie 

Warszawskim. Przedstawiona jest organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego na UW i 

zmiany, jakie nastąpiły po przeniesieniu Biblioteki Uniwersyteckiej do nowego gmachu. 

(Hollender i Stępniak, 2000)

Tytuł artykułu: Dostęp polskieh bibliotek do światowyeh źródeł informaeji.

Problemem artykułu jest udostępnianie światowych zasobów informacji w polskich 

bibliotekach. Omówione są formy dostępu, wykorzystywane bazy danych na CD-ROM-ach 

oraz serwisy informacyjne online. (Babik, 2000)

Tytuł artykułu: Centra Dokumentaeji Europejskiej w Polsee.

Artykuł dotyczy Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Omówione są 

następujące zagadnienia: powstanie CDE w Polsce i funkcjonujące placówki, gromadzone 

dokumenty i zadania CDE, użytkownicy oraz adresy CDE w Polsce. (Urbańska, 2000)

Tytuł artykułu: DEDICATE w Toruniu.

Tematem artykułu jest program Distanee Edueation Information Courses with Aeeess 

Through Network (DEDICATE). Przedstawieni są partnerzy projektu, cele, kurs dla 

instruktorów w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie oraz elementy programu 

DEDICATE-FOCUS i Into-Info. (Czyżak, 2000)

2. Information Literacy w bibliotekach (szkolenia użytkowników w zakresie IL, w tym 

szkolenia online)

Szkolenia dla użytkowników (l(62)/2005)
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Tytuł artykułu: Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności 

informacyjnych.

Tekst poświęcony jest szkoleniom z zakresu Information Literacy. Omówione są 

tematy: definicja IL, opracowane modele i standardy na potrzeby kształcenia z IL, różne 

organizacje i przedsięwzięcia dotyczące IL, modele kształcenia w zakresie IL w szkolnictwie 

wyższym, edukacji IL w szkolnictwie wyższym za granicą, krajowe dokumenty dotyczące IL, 

znaczenie bibliotekarzy w kształceniu z IL oraz współpraca zainteresowanych grup na rzecz 

tej koncepcji. (Derfert-Wolf, 2005)

Tytuł artykułu: Powszechna edukacja informacyjno - komunikacyjna, jako atrybut 

bibliotekarstwa akademickiego.

Artykuł dotyczy edukacji informacyjno - komunikacyjnej. Przedstawione są 

następujące zagadnienia: wzrastająca konieczność kształcenia w zakresie edukacji 

informacyjno-komunikacyjnej, funkcja informacji i komunikacji w edukacji na poziomie 

wyższym i powstały na tej podstawie element projektu badawczego - Portal Komunikacyjno 

Informacyjny oraz warunki efektywności edukacji w zakresie IL. (Jankowska, 2005)

Tytuł artykułu: Aktualne działania Glasgow Caledonian University Szkocji i innych 

instytucji zmierzające do wypracowania programu information literacy.

Przedmiotem artykułu jest program edukacji IL w Glasgow Caledonian University w 

Szkocji. Omówione są różne podjęte działania dla wypracowania projektu (przeprowadzone 

badania w zakresie IL, przyczyny powstania programu dotyczącego kształcenia posługiwania 

się informacją, przykłady inicjatyw z zakresu IL, działania osób zajmujących się IL, różne 

projekty powstałe w Szkocji dotyczące IL i powstałe dokumenty poświęcone IL). (Crawford i 

Irving, 2005)

Tytuł artykułu: Edukacja użytkownika na UCE.

W artykule omówiony jest temat szkoleń użytkowników z IL na University of Central 

England w Birmingham. Przedstawione są zagadnienia: rozwój szkoleń z IL na UCE, 

ówczesna sytuacja edukacji w zakresie IL oraz wytyczne na przyszłość. (Pryce-Jones i Bell, 

2005)

Tytuł artykułu: Szkolenie użytkowników w Bibliotece Głównej Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie.

Artykuł poświęcony jest szkoleniom dla użytkowników prowadzonym w Bibliotece 

Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przedstawione są: szkolenia dla studentów I 

roku, studentów uczęszczających na seminaria, pracowników naukowych, szkolenia dla

71 



indywidualnych użytkowników oraz inne formy informowania użytkowników. (Piotrowska i 

Zając, 2005)

E-łearning - doświadczenia polskich bibliotekarzy (4(104)/2009)

Tytuł artykułu: E-edukacja okazją urozmaicenia wiedzy i umiejętności bibliotekarzy.

Artykuł dotyczy e-łearningu, jako sposobu na urozmaicenie kształcenia dla 

bibliotekarzy. Omówione są zagadnienia: definicja e-learningu, realizacja, zalety, zasady 

tworzenie kursu, zakres kompetencji, jakie mogą nabywać bibliotekarze poprzez tego rodzaju 

kurs oraz przykłady kursów e-learningowych. (Konieczko, 2009)

Tytuł artykułu: Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych 

europejskich bibliotekach akademickich.

Przedmiotem artykułu są szkolenia z zakresu information literacy poprzez e-learning, 

organizowane w bibliotekach europejskich: formy kursów e-learningowych, zalety z 

prowadzenia tego rodzaju kursów oraz problemy i obowiązki, kursy realizowane przy 

współpracy europejskich bibliotek akademickich oraz formy i przykłady prowadzonych 

kursów przez te biblioteki. (Kurkowska, 2009)

Tytuł artykułu: Do biblioteki przez sieć, z biblioteki do sieci - „E-szkolenie 

biblioteczne ” w Wyższej Szkole Humanitas.

W artykule omówione jest szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece 

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Przedstawione są: prowadzone wcześniej 

tradycyjne szkolenia biblioteczne, odbiorcy szkoleń online, proces przygotowania szkolenia, 

struktura kursu, przebieg kursu i jego ocena przez studentów, doświadczenia z 

zorganizowanego kursu oraz wytyczne na przyszłość. (Jędralska, 2009)

Tytuł artykułu: Platforma e-learningowa Moodle w Bibliotece Pedagogicznej 

Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Artykuł dotyczy tematu zastosowania platformy e-learningowej Moodle w Bibliotece 

Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. 

Przedstawione są: prowadzone wówczas kursy przy wykorzystaniu tej platformy oraz plany 

dalszego rozwoju oferty kursów. (Safian i Brewczyńska, 2009)

Tytuł artykułu: Szkołenia on-łine dła bibłiotekarzy, czyłi miło jest wiedzieć więcej niż 

czytełnik.

W tekście przedstawione są kursy online: kurs internetowy dla bibliotekarzy Bibweb, 

Information Management Resource Kit (IMARK) -specjalizujący się w kursach dotyczących 

głównie nauk rolniczych oraz ProQuest -oferujący szkolenia z korzystania z baz danych 

ProQuest. (Wróbel i Wołodko, 2009) 
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Tytuł artykułu: Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie.

Przedmiotem tekstu jest szkolenie biblioteczne online w Bibliotece Głównej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: przygotowanie szkolenia, treść, kontrola nabytej 

wiedzy oraz spostrzeżone efekty. (Potempa, 2009)

Edukacja użytkowników informacji (2(120)/2011)

Tytuł artykułu: Cyfrowy użytkownik i jego świat - wybrane problemy.

W artykule zaprezentowane są wyniki badań użytkowników bibliotek cyfrowych i 

innych grup użytkowników Internetu. Przedstawiona jest charakterystyka demograficzna i 

społeczno-zawodowa, zagadnienia dotyczące wyszukiwania informacji w sieci oraz 

społeczeństwa internetowego. (Bednarczyk, 2011)

Tytuł artykułu: InfoLit Global - międzynarodowy projekt na rzecz rozwoju edukacji 

informacyjnej.

Przedmiotem artykułu jest projekt InfoLit Global - międzynarodowy program 

wspierający szerzenie edukacji informacyjnej (information literacy). Przedstawione są 

następujące zagadnienia: logo projektu, baza Resources Directory oraz dokument State of the 

Art Report. (Rozkosz, 2011)

Tytuł artykułu: Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej — rola biblioteki.

Przedmiotem artykułu jest projekt Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej - mający 

na celu wspomaganie kształcenia na odległość. Przedstawione są zadania projektu, rola 

Biblioteki Politechniki Łódzkiej w WKPŁ oraz proces wdrażania projektu. (Niezabitowska i 

Ptak, 2011)

Tytuł artykułu: Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych — 

informacji naukowej poprzez realizację 

bibliotekarzy uczących użytkowników

Zostań profesjonalnym nauczycielem

kształcenie bibliotekarzy uczących użytkowników 

projektu.

Artykuł dotyczy problemu szkoleń dla 

informacji naukowej na przykładzie projektu

umiejętności informacyjnych - program doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy 

medycznych realizowany przez Collegium Medicum UJ i Section for Medicine and Health 

Norwegian Library Association. Projekt miał na celu opracowanie programu kształcenia 

pracowników bibliotek medycznych zajmujących się szkoleniami. W artykule omówione są 

poszczególne etapy realizacji projektu. (Cieśla, Zdeb i Uryga, 2011)

Tytuł artykułu: Jak szkolimy on-line? Przysposobienie biblioteczne w nowej formie.
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Przedmiotem tekstu są szkolenia prowadzone drogą elektroniczną przez biblioteki 

akademickie, skierowane do użytkowników. Przedstawione są w tekście możliwości 

wykorzystywanych platform e-learningowych (w szczególności Moodle). (Dziak, 2011)

Tytuł artykułu: Edukacja użytkowników informacji w Bibliotece Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Tekst poświęcony jest szkoleniom prowadzonym przez Bibliotekę Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Omówione są formy realizowanych kursów 

(w zależności od poszczególnych grup użytkowników) oraz funkcja edukacyjno-informacyjna 

strony internetowej biblioteki. (Drabik, Maczuga, Patela i Piwko-Łętek, 2011)

3. Zbiory (zasoby biblioteczne: bazy danych, dokumenty elektroniczne, zabytkowe zbiory 

oraz opracowanie, gromadzenie, pozyskiwanie, udostępnianie, ochrona i selekcja 

zbiorów)

Bazy biblioteczne (6(6)/1999)

Tytuł artykułu: Czy możemy mieć dobre bazy biblioteczne.

Tematem artykułu jest problem opracowania rzeczowego dokumentów, przyspieszenia 

dostępu do informacji dla użytkowników poprzez szybsze katalogowanie oraz zadania, jakie 

ma spełniać NUKat. (Zakrzewski, 1999)

Tytuł artykułu: Jak to się robi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Artykuł dotyczy zastosowania zasad Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie do rzeczowego opracowania dokumentów oraz związane z tym 

doświadczenia, motywy zastosowania i jego zalety. (Zakrzewski, 1999)

Tytuł artykułu: Tworzenie baz katalogowych - Vademecum dla początkujących.

W tekście podjęty jest temat wdrażania systemów komputerowych w bibliotekach, w 

którym wykorzystywany jest format USMARC. Omówione są trudności z tworzeniem baz 

bibliotecznych. (Zakrzewski, 1999)

Tytuł artykułu: Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych.

Przedmiotem artykułu jest Baza danych o zawartości polskich czasopism 

technicznych', jej początki i rozwój, organizacja pracy nad bazą, zakres rejestrowanych 

materiałów, elementy opisu bibliograficznego, opracowanie dokumentów, możliwości 

wyszukiwania, rola bazy oraz wytyczne na przyszłość. (Derfert-Wolf, Tomczak i 

Matuszewski, 1999)
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Tytuł artykułu: Bazy danych rozpowszechniane w sieci w Bibliotece Uniwersyteckiej w

Warszawie.

Tekst dotyczy doświadczeń Bibłioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, związanych z 

zastosowaniem systemu Info Ware CD/HD, służącego do udostępniania baz w sieci 

bibliotecznej. Przedstawione są: wpływy systemu na wykorzystanie baz danych na CD-ROM

ach, rozwój rozpowszechniania baz w sieci bibliotecznej, możliwości i działanie systemu, 

udostępniane bazy, wykorzystanie baz oraz użytkownicy baz. (Petrovic, 1999)

Tytuł artykułu: MIDAS - system katalogowania zabytków kultury materialnej.

Tekst poświęcony jest systemowi MIDAS {Marburger Administrations, 

Dokumentations und Administrations-System}, służącemu do katalogowania zbiorów 

fotograficznych. Omówiony jest opis dokumentu w tym systemie i wykorzystanie systemu 

przez różne instytucje w różnych krajach, w tym również w Polsce. (Seideł-Grzesińska, 1999)

Elektroniczne dokumenty (5(14)/2000)

Tytuł artykułu: Metadane.

Tematem omawianym w artykułe są metadane: termin metadane, funkcje metadanych, 

format metadanych - Dublin Core, jego elementy, zalety, korzyści z wykorzystania 

metadanych i DC, metajęzyki SGML i XML oraz o różnice pomiędzy katalogowaniem a 

tworzeniem metadanych. (Nahotko, 2000)

Tytuł artykułu: Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N- 

01152-13.

Artykuł dotyczy tworzenia opisów bibłiograficznych dokumentów ełektronicznych wg 

projektu arkusza normy PrPN-N-Oł 152-13. Omówione są następujące zagadnienia: źródła na 

temat budowy opisu bibłiograficznego, decyzje odnośnie budowania osobnego katałogu 

dokumentów ełektronicznych, definicje dokumentu ełektronicznego, jednostki opisu, źródła 

dotyczące opisu dokumentu oraz poszczegółnych ełementów i tworzenia opisu. (Bartoszewicz 

Fabiańska, 2000)

Tytuł artykułu: Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych: standardy dla 

potrzeb cytowania w przypisach.

W artykułe omówiony jest opis bibliograficzny dokumentów ełektronicznych, 

tworzony w cełu cytowania przypisów. Przedstawione są różne standardy oraz sposoby 

tworzenia przypisów dła różnych typów dokumentów ełektronicznych wg tych standardów. 

(Śłiwińska, 2000)
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Tytuł artykułu: Zestawienie źródeł na temat opisów bibłiografieznyeh dokumentów 

elektronieznyeh

Przedmiotem artykułu jest łista źródeł ełektronieznyeh i drukowanyeh dotyeząeyeh 

opisów bibłiografieznyeh dokumentów ełektronieznyeh. (Słiwińska, 2000)

Tytuł artykułu: Elektroniezne kopie w biblioteee.

Tekst dotyezy dostarezania kopii dokumentów drukowanyeh w postaei ełektronieznej. 

Przedstawione są moźłiwośei wykorzystania nowyeh teehnołogii w bibłiotekarstwie do 

dostarezania informaeji użytkownikom, założenia do spełniania zamówień użytkowników na 

kopie dokumentów w postaei eyfrowej. Omówiony jest również temat formatów zapisu kopii. 

(Puszkiewiez, 2000)

Tytuł artykułu: Bazy danyeh na dyskaeh optyeznyeh w Biblioteee Głównej 

Uniwersytetu w Białymstoku.

Artykuł poświęeony jest tematowi baz danyeh udostępnianyeh na dyskaeh optyeznyeh 

w Bibłioteee Głównej Uniwersytetu w Białymstoku. Przedstawione są posiadane przez 

Bibliotekę bazy, a także korzyśei płynąee z wykorzystania baz na tego rodzaju nośniku. 

Omówione są również zagadnienia: stanowiska udostępniania baz, użytkowniey, bariery w 

wykorzystaniu baz oraz działania w eełu ieh zniesienia. (Brzezińska-Stee, 2000) 

Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integraeji (sł(sł)/2000)

Tytuł artykułu: Z wystawy do katalogu.

W artykułe omówiony jest moduł gromadzenia Systemu Bibłioteeznego APIN 

zastosowany w Bibłioteee Głównej Połiteehniki Wroeławskiej. Przedstawione są 

poszezególne segmenty modułu oraz proees wprowadzania dokumentu do księgozbioru. 

(Wojtasik, 2000)

Tytuł artykułu: Magia informaeji.

Problemem artykułu jest generowanie informaeji dła użytkowników przy 

wykorzystaniu modułów -wyszukiwania OPAC i -gromadzenia systemu APIN 

wprowadzonego w Bibłioteee Głównej Połiteehniki Wroeławskiej. Przedstawione są: 

poezątki wdrożenia katalogu komputerowego w BG Połiteehniki Wroeławskiej, moźliwośei 

wyszukiwania za pomoeą katalogu online oraz rola zastosowanyeh oznaezeń dokumentów, 

którymi opatrywane są na etapie gromadzenia. (Jurowski, 2000)

Tytuł artykułu: Wymiana na nowe.

W artykułe przedstawiony jest program służąey wymianie pubłikaeji zastosowany w 

Bibłioteee Głównej Połiteehniki Wroeławskiej. Omówione są elementy składowe programu 

oraz proees wymiany przy użyeiu programu. (Kuzieła, 2000)
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Tytuł artykułu: Czytelnik sponsorem.

Artykuł poświęcony jest problemowi wzbogacania księgozbioru, poprzez 

pozyskiwanie książek od użytkowników w zamian za zagubione pozycje w Bibliotece 

Głównej Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiony jest proces wyboru danego egzemplarza 

do odkupienia oraz dane statystyczne dotyczące tego sposobu uzupełniania ubytków od 

użytków. (Jurowski i Kuziela, 2000)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz dziedzinowy czy bibliotekarz zintegrowany.

Tematem artykułu jest system gromadzenia zbiorów w Bibliotece Głównej 

Politechniki Wrocławskiej. Omówione są zagadnienia dotyczące zakupów i doboru publikacji 

do zbiorów. (Dudziak, 2000)

Czasopisma elektroniczne (1(19)/2001 )

Tytuł artykułu: Metadane dla czasopism elektronicznych.

Artykuł dotyczy wykorzystania standardu metadanych - Dublin Gore do opisu 

artykułów z czasopism elektronicznych oraz pozyskiwania metadanych z czasopisma. 

(Nahotko, 2001)

Tytuł artykułu: Promocja i wykorzystanie czasopism elektronicznych.

W artykule omówione są czasopisma elektroniczne udostępniane w Bibliotece i OINT 

Politechniki Wrocławskiej: podział czasopism elektronicznych, forma, dystrybucja, rosnące 

wykorzystanie czasopism elektronicznych do wzbogacenia oferty bibliotek oraz 

przygotowanie serwisu bibliotecznego, z którego udostępniane są czasopisma, czasopisma 

elektroniczne udostępniane ze strony głównej Biblioteki i OINT Politechniki Wrocławskiej, 

sposoby ich popularyzacji wśród użytkowników i wykorzystania. (Maciejewska i Urbańczyk, 

2001)

Tytuł artykułu: EZB.

Przedmiotem artykułu jest Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) powstała w 

Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu. Omówione jest: powstanie, funkcje, formy 

dostępu dla użytkowników, współdziałanie z bazami instytucji współpracujących oraz 

wytyczne dalszego rozwoju EZB. (Blueggel, 2001)

Tytuł artykułu: Gromadzenie publikacji elektronicznych.

Tekst poświęcony jest zagadnieniu gromadzenia czasopism elektronicznych w 

bibliotekach: nabywania dostępu do czasopism elektronicznych, prawa i obowiązki bibliotek. 

(Janowska, 2001)

Tytuł artykułu: Publikacje naukowe o sieciach neuronowych w Internecie.
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W artykule przedstawione są różne zasoby internetowe dotyeząee sieei neuronowyeh.

(Dueh, 2001)

Zabezpieczenie i ochrona zbiorów (6(24)/2001)

Tytuł artykułu: Nietechniczne środki zabezpieczenia zbiorów.

Tematem artykułu są metody oehrony zbiorów (przed zniszezeniem, zagubieniem i 

kradzieżą) oraz systemu biblioteeznego. Przedstawione są organizaeyj no-prawne środki 

oehrony zastosowane w Biblioteee Głównej Politeehniki Rzeszowskiej. (Bober i Kałuża, 

2001)

Tytuł artykułu: Wielowarstwowy system bezpieczeństwa w rozwiązaniach 

bibliotecznych.

Przedmiotem tekstu jest wielopoziomowa oehrona systemu biblioteeznego. Omówione 

są następująee zagadnienia: oehrona tizyezna oraz zabezpieezenia, za pomoeą programów i 

odpowiedniego sprzętu systemu operaeyjnego, baz danyeh oraz systemu komputerowego 

obsługująeego praeę biblioteki. (Kurpiel, 2001)

Tytuł artykułu: Elektroniczna archiwizacja, jako jedna z metod ochrony zbiorów 

bibliotecznych.

Artykuł dotyezy oehrony zbiorów poprzez arehiwizaeję wersji elektronieznyeh. 

Przedstawiony jest program elektronieznej arehiwizaeji dokumentów realizowany w 

Biblioteee Głównej AGH mająey na eelu oehronę zbiorów przed kradzieżą lub zniszezeniem. 

(Dobrzyńska-Lankosz, 2001)

Tytuł artykułu: Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą.

Tekst poświęeony jest oehronie zbiorów przed kradzieżą. Omówione są tradyeyjne 

metody zabezpieezania zbiorów oraz z wykorzystaniem elektronieznyeh systemów. 

(Pałysińska, 2001)

Tytuł artykułu: Ogólnopolska współpraca bibliotek technicznych w tworzeniu 

klasyfikacji opartej na UKD.

Tematem artykułu jest współpraea bibliotek teohnieznyeh przy opraeowaniu 

klasyfikaeji na bazie UKD. Omówione są projekty polskieh bibliotek teohnieznyeh mająee na 

eelu budowę tezaurusa opartego na UKD. (Nahotko, 2001)

Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów (8(59)/2004)

Tytuł artykułu: Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych.
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Artykuł porusza probłem ochrony zabytków w przypadku konfliktów zbrojnych oraz 

klęsk żywiołowych. Przedstawiona jest następująca problematyka: przepisy prawne dotyczące 

ochrony zabytków, poszczególne etapy procesu ochrony określone przez regulacje oraz 

przygotowanie wymaganego planu ochrony. (Miedziński i Niciński, 2004)

Tytuł artykułu: Błękitna Tarcza.

Tekst dotyczy Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy, którego celem jest 

ratowanie dóbr kultury. Przedstawione są: początki, kierunki działania Błękitnej Tarczy, 

powstanie Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy i działania w latach 2002-2004. Omówiony 

jest temat spotkania Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy wraz z Narodowymi 

Komitetami, które odbyło się w 2004 r. oraz zawartych na nim postanowieniach. 

(Potrzebnicka, 2004)

Tytuł artykułu: Konserwacja zapobiegawcza - warsztaty toruńskie.

Artykuł poświęcony jest tematowi konserwacji zapobiegawczej. Przedstawiona jest 

treść zajęć dotyczących metody konserwacji prewencyjnej obiektów na papierze 

przeprowadzonych m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (istotę konserwacji 

prewencyjnej oraz metodę inspekcji zbiorów). (Wojdyła i Wojtczak, 2004)

Tytuł artykułu: Metody ochrony zbiorów na przykładzie Zakładu Narodowego im. 

Ossołińskich we Wrocławiu.

W artykule omówiony jest temat ochrony zbiorów w Zakładzie Narodowym im. 

Ossolińskich (dawnych i współczesnych metodach konserwacji zbiorów w Zakładzie). 

(Grocholska, 2004)

Tytuł artykułu: Technołogia RFID w bibłiotekach.

Przedmiotem artykułu jest technologia RFID. Przedstawione są następujące 

zagadnienia: podstawowe własności, elementy technologii, wykorzystanie urządzeń RFID 

przy opracowaniu, wypożyczaniu, zwrotach, inwentaryzacji i w zabezpieczaniu zbiorów, a 

także wymienieni są wiodący dostawcy tego systemu. (Robowski, 2004)

Zasoby bibliotek-prezentacja, informacja (l(71)/2006)

Tytuł artykułu: Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe 

trendy i doświadczenia bibliotek.

Tematem artykułu są usługi informaeyjne dostarezane drogą ełektroniezną 

użytkownikom bibłiotek. Omówiona jest następująea probłematyka: definicje bibłioteeznyeh 

usług ełektronieznyeh, rozwój, podział i funkcjonowanie, współpraca bibłiotek w
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problem wykorzystania chatu w usługach 

są zagadnienia: poszerzenie L-space (Library- 

zastosowania chatu w pracy w bibliotekach,

dostarczaniu tego typu usług, opracowane wytyczne i standardy tych usług, ich oceny oraz 

korzyści i trudności. (Derfert-Wolf, 2006)

Tytuł artykułu: Chat w L-przestrzeni.

W tekście przedstawiony jest 

informacyjnych w bibliotece. Omówione 

Space) o źródła elektroniczne, początki 

wymagane oprogramowanie, przygotowanie kadry bibliotecznej, wytyczne dotyczące 

udostępniania informacji przez chat, godziny udzielania informacji i innych możliwości 

przekazywania informacji użytkownikom. (Cieraszewska i Gałek, 2006)

Tytuł artykułu: Baza danych „Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne” - 

stan badań.

Tekst dotyczy bazy danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. 

Przedstawione są następujące zagadnienia: klasyfikacja czasopism rejestrowanych w bazie, 

wykorzystane źródła informacji o czasopismach elektronicznych, elementy opisu w rekordzie, 

możliwości wyszukiwania poszczególnych tytułów, pozyskiwanie danych do opisów i ich 

weryfikacja, problemy, technicznego przygotowania bazy, możliwości korzystania oraz 

wytyczne na przyszłość. (Drabek i Pulikowski, 2006)

Tytuł artykułu: Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i 

nowoczesne metody udostępniania.

Tematem artykułu jest bibliografia naukowych publikacji pracowników uczelni. 

Omówione są zagadnienia: zadanie biblioteki akademickiej, jakim jest opracowywanie 

bibliografii publikacji naukowych uczelni, stan udostępniania bibliografii na stronach 

internetowych bibliotek uczelni technicznych, bibliografii drukowanej i elektronicznej 

powstałej na Politechnice Łódzkiej oraz plany odnośnie udostępniania tego rodzaju 

bibliografii. (Sójkowska, 2006)

Tytuł artykułu: Maraton biblioteczny, czyli festiwale nauki w Bibliotece Politechniki 

Wrocławskiej.

W tekście zaprezentowane są spotkania zorganizowane w Bibliotece Głównej i OINT 

Politechniki Wrocławskiej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Omówiony jest cykl 

imprez przygotowanych dla użytkowników w celu pokazania działalności nowoczesnej 

biblioteki naukowej. (Uniejewska i Wróbel, 2006)

Tytuł artykułu: Biblioteki państwowych wyższych szkól zawodowych - nowe ogniwo 

ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
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W artykule przedstawione są badania dotyeząee bibliotek państwowyeh wyższyeh 

szkół zawodowyeh, przeprowadzonyeh w lataeh 2004/2005. Badania poświęeone są 

następująeym zagadnieniom: organizaeja, dostępność dla użytkowników, zbiorów, polityki 

zakupów, infrastruktury, użytkowników, personelu, kosztów i współpraey z innymi 

bibliotekami. (Witrylak, 2006)

Tytuł artykułu: „ Zwierzęta Przełamujące Bariery ” - przykład udostępniania dzieciom 

„zasobów” nie tyłko bibłiotecznych.

Tekst dotyezy działań organizowanyeh w Biblioteee dla Dzieei i Młodzieży nr 10 w 

Warszawie z eyklu pt. Zwierzęta Przełamujące Bariery. Cykl ten poświęeony jest 

problematyee zwierząt i korzyśeiom dla dzieei wynikająeym z przebywania ze zwierzętami. 

(Habrowska, 2006)

Historyczne szpargały (l(82)/2007)

Tytuł artykułu: Rarytasy bibłiotek białoruskich.

Przedmiotem artykułu są zbiory rzadkieh książek Białoruskiej Biblioteki Narodowej. 

Przedstawione są wybrane dzieła z tyeh zbiorów. (Pidłypezak-Maj ero wieź, 2007)

Tytuł artykułu: Theatrum Orbis Terrarum.

Tematem tekstu jest atlas Theatrum Orbis Terrarum przeehowywany w Geography 

and Map Division Library of Congress. Przedstawione są walory tego zabytku ze zbiorów 

kartografieznyeh. (Miehalski, 2007)

Tytuł artykułu: Źródła do badań nad dziejami książki łat 1945-1950.

Artykuł poświęeony jest źródłom do badań nad rynkiem wydawniezym i księgarskim 

w lataeh 1945-1950. Wymienione sąpublikaeje na temat tego zagadnienia. Przedstawiona jest 

historia spółdzielezośei wydawniezo-księgarskiej oraz dokumenty i miejsea ieh 

przeehowywania będąee źródłem do badań historii książki z tego okresu. (Ciszewska, 2007)

Tytuł artykułu: Najstarsza kołekcja Bibłioteki Parafiałnej św. Wojciecha w Mikołowie.

W tekśeie omówiony jest temat kolekeji najstarszyeh wydawnietw w Biblioteee 

Parafialnej św. Wojeieeha w Mikołowie. Przedstawione są: dzieje biblioteki, jej zbiory, 

analiza treśeiowa i wydawnieza najeenniejszyeh wydawnietw znajdująeyeh się w zbioraeh. 

(Pieehota, 2007)

Tytuł artykułu: Książka miniaturowa.

Artykuł poświęeony jest tematowi książki miniaturowej. Autorka prezentuje swoje 

dzieła zawierająee poezję lub fragmenty prozy. Omawia tematykę inspiraeji do zajęeia się
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tego rodzaju sztuką, techniki wykonania oraz wyboru koncepcji i materiałów odpowiednich 

do danego utworu. (Kamisińska, 2007)

Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania (3(84)/2007)

Tytuł artykułu: Pokaz mi świeży, wonny zeszyt: za przyszłość czasopisma naukowego.

Artykuł dotyczy rozwoju czasopism naukowych w przyszłości, w tym cełu jest 

przedstawiona sytuacja czasopiśmiennictwa naukowego. (Hołłender, 2007)

Tytuł artykułu: Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim.

Tematem artykułu są konsorcja tworzone przez bibłioteki akademickie w cełu zakupu 

czasopism ełektronicznych. Opisane są: załety czasopism ełektronicznych, które wpływają na 

ich rosnące wykorzystanie w bibłiotekach, początki wprowadzania do oferty bibłiotek 

czasopism ełektronicznych oraz tworzenia konsorcjów, doświadczenia na tym połu Bibłioteki 

i OINT Politechniki Wrocławskiej, przyczyny przemawiające za tworzeniem konsorcjów 

przez bibłioteki w cełu zakupu źródeł ełektronicznych. Dokonana jest charakterystyka 

konsorcjów. Przedstawione są: konsorcja dominujące na rynku, cechy konsorcjów i korzyści, 

jakie, można osiągnąć dzięki konsorcjom, informacje na temat umów licencyjnych, podział ze 

względu na przedmiot prenumeraty, czynniki, od których zależy koszt uczestnictwa w 

konsorcjum, podział konsorcjów ze względu na sposób dostępu do źródeł, sposób i zakres 

archiwizacji dokumentów dła uczestników oraz podział ze względu na potrzebę utworzenia 

koordynatora konsorcjum. (Maciejewska i Moskwa, 2007)

Tytuł artykułu: Badanie źródeł e-informacji.

Problemem omawianym w artykułe są badania źródeł informacji elektronicznej. 

Przedstawione są: terminy związane z elektroniczną informacją, metody badań oraz badania 

dotyczące źródeł informacji elektronicznej przeprowadzane w krajowych instytucjach 

naukowych. (Karciarz, 2007)

Tytuł artykułu: Czy łatwo kupić zagraniczną książkę ełektroniczną?

Artykuł dotyczy problemów związanych z kupnem zagranicznych ełektronicznych 

książek do zbiorów bibliotecznych, oceny rynku zagranicznych książek ełektronicznych przed 

ich zakupem do bibłioteki akademickiej. Dła zilustrowania rynku przytoczone są oferty 

książek ełektronicznych dła Bibłioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej z łat 2005/2006. 

Przedstawione są kryteria brane pod uwagę przy zakupie książek ełektronicznych oraz 

dodatkowe działania mające na cełu ocenę oferty, a także trudności w dokonaniu oceny. 

(Dudziak i Wojtasik, 2007)
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Tytuł artykułu: Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie - jako 

zadanie dla bibliotek.

Tekst poświęcony jest ocenie internetowej informacji medycznej. Przedstawiona jest 

tematyka: rosnąca popułarność Internetu, jako źródła informacji medycznej, jakość tego typu 

informacji, działania mające na eełu ocenę tych źródeł i przygotowanie użytkowników do 

korzystania z tego rodzaju informacji oraz rola w tym bibłiotek. Pokazane są przykłady 

inicjatyw z zagranicznych bibłiotek i sytuacja w Połsce. Omówione są wykorzystane do 

badań kryteria oraz wyniki tych badań, które miały na eełu ocenę jakości polskich stron 

internetowych skierowanych do pacjentów, dotyczących wybranych chorób społecznych. 

(Dobrogowska-Schłebusch, 2007)

Tytuł artykułu: Jak buduje się jakość baz open content na przykładzie Wikipedii.

Przedmiotem artykułu jest dbałość o jakość baz open content poprzez odpowiednie 

procedury wprowadzania i edycji haseł. Przykładem jest Wikipedia. (Kotula, 2007)

Selekcja zbiorów bibliotecznych (8(89)/2007)

Tytuł artykułu: Organizacja selekcji zbiorów w Bibliotece Głównej i bibliotekach sieci 

Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Artykuł dotyczy probłemu przeprowadzania sełekcji w Bibłioteee Głównej Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w bibłiotekach nałeżących do sieci uczełni. Omówiona jest 

tematyka: przepisy prawne regułujące sełekcję zbiorów, podział sełekcjonowanych zbiorów, 

organizacja procesu sełekcji oraz sełekcja w praktyce. (Chadaj i Garczyńska, 2007)

Tytuł artykułu: Selekcja druków zwartych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. 

Organizacja i działania praktyczne.

Tematem tekstu jest proces sełekcji w Bibłioteee Połiteehniki Łódzkiej. Przedstawiona 

jest: organizacja sełekcji przed i po roku ł987, wyodrębniona sekcja do tych zadań, łiczba 

wysełekcjonowanych książek od roku 1994 do 2007, przeprowadzone działania sełekcyjne w 

danym czasie, ich cełe, kryteria wyodrębnienia książek do sełekcji oraz płan sełekcji. 

(Masikowska i Małec, 2007)

Tytuł artykułu: Selekcja retrospektywna zbiorów bibliotecznych.

Tekst poświęcony jest sełekcji wtórnej i retrospektywnej. Przedstawione są konieczne 

do ustałenia poszczegółne etapy procesu sełekcji w Bibłioteee Uniwersyteckiej w Toruniu. 

(Bogłowska, 2007)

Tytuł artykułu: Doświadczenia w zakresie selekcji zbiorów zwartych, czasopism i 

wydawnictw cicufych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (1999-2006).
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Tekst dotyczy sełekcji bieżącej i retrospektywnej druków zwartych, czasopism i 

druków ciągłych w Bibłiotece Uniwersyteckiej w Poznaniu: organizacji procesu sełekcji, 

komórek wyznaczonych do tych zadań, doboru dokumentów do sełekcji, trudności i 

doświadczeń z przeprowadzonych już sełekcji. (Swistek-Oborska i Mikołajska, 2007)

Tytuł artykułu: Mniejsza biblioteka - mniejszy problem? O selekeji w biblioteee 

instytutowej słów kilka.

Artykuł poświecony jest probłematyce przeprowadzania sełekcji w małej bibłiotece na 

przykładzie Bibłioteki Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Przedstawione 

są takie zagadnienia jak: organizacja pierwszej sełekcji zbiorów bibliotecznych dokonanej 

przez autorkę, konieczność dokonywania sełekcji zbiorów wobec konkurencji innych 

bibłiotek, trudności w dokonywaniu sełekcji, odpowiednia organizacja zbiorów, w celu 

ułatwienia ewentualnej sełekcji, sełekcji zasobów internetowych oraz sełekcji czasopism. 

(Staromiejska, 2007)

Tytuł artykułu: Selekeja materiałów zbędnych (na przykładzie Biblioteki Wydziału 

Nauk Spoleeznyeh Uniwersytetu Wroelawskiego).

Tematem artykułu jest selekcja w Bibłiotece Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawione są szczegółowe czynności przy 

przeprowadzaniu sełekcji zbiorów. (Michniewicz-Wanik, 2007)

Biblioteki bez papieru (3(94)/2008)

Tytuł artykułu: E-książki: ewolucja zamiast rewohieji.

Artykuł dotyczy e-booków: początków, definicji, rozwoju, przyczyn probłemów z 

popytem, rosnącej popułarności (głównie wydawnictw akademickich), wzrostu 

udostępnianych e-booków w bibłiotekach oraz czytników e-booków. (Pełłó, 2008)

Tytuł artykułu: O e-bookaeh subiektywnie.

W artykułe omówione są e-booki. Autorka przedstawia nie tyłko załety, ałe także 

wady. Omówione są również wybrane czytniki różnych firm. (Osowska, 2008)

Tytuł artykułu: Wkład bibliotek publieznyeh w rozwój zasobu Śląskiej Biblioteki 

Cyfrowej.

Przedmiotem artykułu jest Słąska Bibłioteka Cyfrowa. Przedstawiona jest 

charakterystyka zasobów SBC zbudowanych przez bibłioteki pubłiczne oraz korzyści dła tych 

bibłiotek wynikające z udziału w przedsięwzięciu. (Koszewska, 2008)

Tytuł artykułu: Dzieła osieroeone. Paląee problemy, propozyeje rozwiązań.
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Artykuł poświęcony jest tzw. dziełom osieroconym: problemom z udostępnianiem 

tych dokumentów, sposobom ich rozwiązania wraz z przykładami z innych krajów. 

(Szczepańska, 2008)

Tytuł artykułu: Laboratoria wiedzy - czyli co nowego w świecie młodych czytelników? 

artykule przedstawione są i omówione nowe możliwości odbioru treści literackich 

dla dzieci i młodzieży (trailery książek, projekty biblioteczne dla dzieci i młodzieży 

stworzone przy użyciu nowych technologii (I-land, Story Surfer, BibPhone) oraz książeczki 

animowane. (Zys i Maciąg, 2008)

Nowy wymiar zabezpieczania zbiorów (6(115)/2010)

Tytuł artykułu: Nowy wymiar zabezpieczania elektronicznych zasobów.

Artykuł poświęcony jest tematowi ochrony archiwizowanych zasobów 

elektronicznych. Przedstawiona jest: istota długoterminowej archiwizacji zasobów 

elektronicznych, działania na rzecz długoterminowej archiwizacji zasobów elektronicznych 

na świecie na przestrzeni lat (w tym i Polsce), zagadnienia dotyczące kosztów, problem 

organizacji archiwizacji, prawne aspekty oraz techniczne zagadnienia i metody 

przechowywania dokumentów elektronicznych. (Januszko-Szakiel, 2010)

Tytuł artykułu: Cyfrowe zabezpieczenie zbiorów i informacji.

Tekst dotyczy cyfrowego zabezpieczenia przechowywanych zbiorów. Omówione są 

zagadnienia: istota kodów cyfrowych, różnice pomiędzy przechowywaniem zbiorów w 

bibliotece cyfrowej a na nośnikach, warunki, jakie należy wziąć pod uwagę przy 

przechowywaniu informacji cyfrowej, cyfrowe zabezpieczenie zbiorów poprzez digitalizację 

oraz możliwości cyfrowej konserwacji. (Daszewski, 2010)

Tytuł artykułu: Usługa Powszechnej Archiwizacji i jej zastosowanie w bibliotekach 

naukowych do zabezpieczenia i archiwizacji danych.

Tematem artykułu jest Usługa Powszechnej Archiwizacji, jaką oferuje Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz możliwości wykorzystania tej usługi w 

bibliotekach naukowych do ochrony danych. Omówione są: funkcje Krajowego Magazynu 

Danych, infrastruktura Usługi Powszechnej Archiwizacji oraz możliwości Usługi 

Powszechnej Archiwizacji, które mogą mieć znaczenie przy archiwizacji zbiorów bibliotek 

naukowych. (Brzeźniak, 2010)

Tytuł artykułu: Przechowywanie danych - wyzwanie dla bibłiotek cyfrowych.
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W artykule omówione są metody przechowywania danych dla bibliotek cyfrowych. 

Przedstawione są sposoby przechowywania danych (dyski twarde, macierze dyskowe, nośniki 

taśmowe oraz dyski optyczne BD). (Żabicki, 2010)

Ewidencja i opracowanie zbiorów (7(116)/2010)

Tytuł artykułu: Efektywność kooperacyjnej metody opracowania...

W tekście autorka przedstawia korzyści płynące ze współpracy Biblioteki Głównej 

AGH z NUKAT w zakresie opracowania zbiorów zwartych polskich i obcych, bieżących oraz 

z retrokonwersji katalogu. (Dudziak-Kowalska, 2010)

Tytuł artykułu: Komputerowy katalog zbiorów specjalnych...

Przedmiotem tekstu jest katalog komputerowy Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. 

Omówione są zagadnienia: budowa katalogu, elementy opisu bibliograficznego oraz 

możliwości wyszukiwania dokumentów. (Szczur i Walczak-Prystaj, 2010)

Tytuł artykułu: Wymiana, jako źródło pozyskiwania zbiorów...

Artykuł dotyczy doświadczeń Biblioteki SGH w wymianie zbiorów: wymiana w 

okresie 1998-2010, prowadzona głównie z bibliotekami szkół wyższych publicznych i 

niepublicznych oraz (w mniejszym stopniu) z innymi bibliotekami. (Krężel, 2010).

Tytuł artykułu: Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w...

Tekst poświęcony jest opracowaniu bibliograficznemu dokumentów elektronicznych 

w Bibliotece Narodowej. Omówione są aspekty: opis formalny (m.in. strefy opisu, elementy, 

różnice pomiędzy opracowaniem dokumentów tradycyjnych a elektronicznych oraz przykłady 

opisów) i rzeczowy, następnie tworzona Bibliografia Dokumentów Elektronicznych oraz 

prowadzona ewidencja. (Kurek, 2010).

Tytuł artykułu: Opracowanie i ewidencja dokumentów...

W artykule przedstawiony jest proces gromadzenia i opracowania dokumentów życia 

społecznego w Bibliotece Jagiellońskiej: kwalifikacja dokumentów do zbiorów dżs, źródła 

pozyskiwania, podział dokumentów, układ w magazynie, tradycyjny katalog i katalog 

komputerowy oraz przechowywanie. (Bogusz, 2010).

4. Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów (bibliotek narodowych, bibliotek 

publicznych, kościelnych i teologicznych, mniejszości narodowych, prowadzonych przez 

jednego pracownika, bibliotek pedagogicznych i szkolnych, fachowych oraz bibliotek 

wyższych szkół niepublicznych)
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Biblioteki faehowe (nr 3(ll)/2000)

Tytuł artykułu: Biblioteka kaneelarii prawRiezej Sołtysiński, Kaweeki & Szlęzak. 

Doradey Prawni w Warszawie.

Artykuł poświęeony jest Biblioteee kaneelarii prawniezej Sołtysiński, Kaweeki & 

Szlęzak. Doradey prawni w Warszawie. Omówione są zagadnienia: zbiory (typy zbiorów, 

profil gromadzenia, pozyskiwanie nowośei, informaeji o nowośeiaeh, opraeowanie zbiorów, 

układ księgozbioru), stanowisk komputerowyeh, działalność informaeyjna plaeówki oraz 

problemy biblioteki. (Gryguć, 2000)

Tytuł artykułu: Biblioteka prawnieza kaneelarii Hunton & Williams.

Przedmiotem tekstu jest Biblioteka prawnieza kaneelarii Hunton & Williams. 

Przedstawione są: poezątki instytueji, moźliwośei, zastosowanego do obsługi biblioteki, 

programu EXLIBRIS, zbiory (ieh ilość, typy, układ, pozyskiwanie i informowanie o 

nowośeiaeh), poszukiwanie informaeji bibliografieznyeh, zakres szkolenia użytkowników 

oraz problemy instytueji. (Koteeka, 2000)

Tytuł artykułu: Biblioteka firmy prawniezej Baker & MeKenzie.

W artykule omówiona jest Biblioteka firmy prawniezej Baker & MeKenzie: powstanie 

instytueji, praeowniey, warsztat informaeyjny biblioteki (zbiory, ieh wielkość, typy i 

rozmieszezenie, bazy danyeh, katalogi kartkowe, a także moźliwośei korzystania ze zbiorów 

oraz realizaeja funkeji informaeyjnej przez bibliotekę i informowanie o nowośeiaeh. 

(Skrzypińska, 2000)

Tytuł artykułu: Biblioteka kaneelarii prawnej CMS Cameron MeKenna.

Tekst dotyezy Biblioteki kaneelarii prawnej CMS Cameron MeKenna Sp. z o.o.: 

zbiorów biblioteki (ieh typów, ilośei, układu), dostępnyeh w biblioteee baz danyeh i innyeh 

źródeł informaeji, pozyskiwania zbiorów oraz zastosowanego w biblioteee systemu Co-Liber, 

wypełniania funkeji informaeyjnej biblioteki (informaeji o nowośeiaeh, przy wykorzystaniu 

zasobów internetowyeh, realizaeji kwerend, publikowaniu biuletynu informaeyjnego, a także 

szkolenia użytkowników). (Szezepańska, 2000)

Tytuł artykułu: Biblioteka Muzealna - z doświadezeń Muzeum Narodowego Nauki i 

Teehniki w Ottawie.

Tematem artykułu jest Biblioteka Muzeum Narodowego Nauki i Teehniki w Ottawie. 

Przedstawione są takie aspekty jak: problemy bibliotek funkejonująeyeh w strukturze 

muzeum, ezynniki wpływająee na sukees Biblioteki Muzeum Narodowego, organizaeja 

plaeówki, jej rola w strukturze instytueji maeierzystej, wspólpraea pomiędzy użytkownikami
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a praeownikami bibłioteki w budowie wartośeiowyeh zasobów, znaezenie wykształeenia 

praeowników w sukeesie bibłioteki oraz usługi prowadzone w instytueji. (Adamek, 2000)

Tytuł artykułu: The Ottawa Jewish Archives

Artykuł poświęeony jest The Ottawa Jewish Arehives -instytueji gromadząeej i 

udostępniająeej dokumenty dotyeząee społeeznośei żydowskiej z Ottawy. Omówione jest: 

funkejonowanie Arehiwum, eełe statutowe oraz zagadnienia dotyeząee przeehowywania 

dokumentów. (Mordfiełd, 2000)

Tytuł artykułu: Information in context. Microsoft information services approach.

Tekst dotyezy budowy serwisu informaeyjnego. Przedstawione są w artykułe 

doświadezenia autorów w tworzeniu serwisu dła praeowników firmy Mierosoft. (Kennedy, 

2000)

Tytuł artykułu: The Rołe of A Library Technician in a Canadian Speciał Library.

W tekśeie omówiony jest probłem kształeenia teehników bibłioteoznyeh w 

kanadyjskieh bibłiotekaeh speejałnyeh. (Carito-Wałmsey, 2000)

Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia? (8(26)/2001)

Tytuł artykułu: Biblioteki publiczne: ani wiosna, ani stracone złudzenia...

Tematem artykułu jest sytuaeja połskieh bibłiotek pubłieznyeh po reformie 

administraeyjnej. Przedstawiona jest: sieć bibłiotek pubłieznyeh, wpływ sytuaeji bibłiotek 

pubłieznyeh na użytkowników, stosunek władz do tego typu bibłiotek, działania SBP oraz 

perspektywy na przyszłość bibłiotekarstwa pubłieznego. (Wołosz, 2001)

Tytuł artykułu: Aktywizacja sieci bibłiotekpubłieznyeh w Połsee.

Przedmiotem tekstu jest sieć bibłiotek pubłieznyeh w Połsee po reformie 

administraeyjnej. Omówione jest znaezenie funkejonowania sieei bibłiotek pubłieznyeh i 

warunki potrzebne do utworzenia sprawnie działająeej sieei. Przedstawiony jest projekt sieei 

bibłiotek powiatowyeh oraz probłem współistnienia tego projektu sieei z innymi sieeiami 

bibłiotek pubłieznyeh. (Radwański, 2001)

Tytuł artykułu: Czy MAK może obsłużyć kartotekę haseł wzorcowych?

Artykuł poświęeony jest probłemowi wykorzystania systemu MAK do obsługi 

kartoteki haseł wzoreowyeh. Przedstawione jest rozwiązanie zapewniająee obsługę kompłetu 

danyeh z kontrołą khw oraz kompatybiłność z innymi systemami przy odpowiednim uźyeiu 

MAK. (Radwański, 2001)



Biblioteki pedagogiczne i szkolne (9(27)/2001)

Tytuł artykułu: Rola i skuteczność bibliotekarza szkolnego na przykładzie modelu 

amerykańskiego.

Artykuł dotyezy funkeji bibłiotekarza szkołnego, jego rołi i efektywnośei. Przykładem 

jest modeł bibłiotekarza szkołnego z bibłiotek amerykańskieh. (Sobieszek, 2001)

Tytuł artykułu: Słuchacze studiów podypłomowych prowadzonych przez Instytut 

Bibłiotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie, jako propagatorzy 

technołogii informacyjnej.

W artykułe omówiony jest temat umiejętnośei absołwentów podypłomowyeh studiów 

zorganizowanym przez Instytut Bibłiotekoznawstwa i Informaeji Naukowej Akademii 

Pedagogieznej w Krakowie (obeenie Uniwersytetu Pedagogieznego). Przedstawione są: 

Studia Podyplomowe Teehnołogii Informaeyjnej, Studia Podyplomowe Edukaeji Medialnej 

Czytełniezej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkołę, realizowane w programie 

przedmioty, zakres umiejętnośei absołwentów oraz funkeje wymagane od nauezyeieła - 

bibłiotekarza stanowiąeego doradeę metodyeznego w zakresie stosowania teehnik 

informaoyjnyeh i mediałnyeh. (Batorowska, 2001)

Tytuł artykułu: Edukacja czytełnicza i mediałna w szkołach ponadgimnazjałnych.

Przedmiotem artykułu jest edukaeja ezytełnieza i mediałna w szkołaeh średnieh. 

Przedstawione są: eełe edukaeji ezytełniezej i medialnej, sposób ujęeia treśei przekazywanyeh 

na tej śeieżee oraz rola nauezyeieła-bibłiotekarza w reałizaeji tej śeieżki. (Krawezuk, 2001)

Biblioteki kościelne i teologiczne (6(35)/2002)

Tytuł artykułu: Rękopisy w zbiorach kościelnych. Prace nad drugim wydaniem 

Zbiorów rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce.

Tematem artykułu jest pubłikaeja pt.: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w 

Polsce. Przedstawione są informaeje na temat: wydania pierwszego i drugiego, współpraey z 

instytuejami kośeiełnymi przy opraeowaniu haseł, a także podziału zbiorów Kośeioła 

rzymskokatołiekiego oraz łiezby tyehźe zbiorów. (Makowski, 2002)

Tytuł artykułu: Kolekcja Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów.

W tekśeie opisane są zbiory Bibłioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie. 

Przedstawione są zasoby Bibłioteki Pisarzy oraz Bibłioteki Fiłozofieznej, które utworzyły 

Bibłiotekę Naukową. (Grzebień i Bieś, 2002)
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kościelnych. Przykładem

Wrocławiu. Przedstawione

Tytuł artykułu: Biblioteka Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego w służbie akademickiej.

Zagadnieniem omawianym w artykule jest funkcjonowanie współczesnych bibliotek 

jest Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we 

są jej początki, funkcjonowanie i dalszy rozwój w strukturze 

proces automatyzacji oraz zakres współpracy z innymiWydziału Teologicznego,

bibliotekami. (Witczak, 2002)

Tytuł artykułu: Erygowanie wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy początkiem

Biblioteki im. Jana Pawia II.

Artykuł poświęcony jest Bibliotece im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium 

Duchownego w Legnicy. Omówione są: początki, rozwój, organizacja, księgozbiór oraz 

wytyczne na przyszłość. (Drożdż, 2002)

Tytuł artykułu: Czy akademia może istnieć bez specjalistycznej biblioteki teologicznej?

W tekście przedstawiona jest Biblioteka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 

Warszawie, powstanie, rozwój, zbiory, ich wykorzystanie, elektroniczne bazy danych i 

kierunki dalszego rozwoju. (Łabyk, 2002)

Tytuł artykułu: Stara biblioteka nowego wydziału Uniwersytetu Śląskiego.

W artykule omówiona jest Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego: powstanie, sieć biblioteczna wydziału, czytelnie czasopism i 

czytelnia ogólna, wypożyczalnia, grupy użytkowników oraz organizowane ekspozycje. 

(Warząchowska, 2002)

Biblioteki publiczne wielkich miast (1 (41)/2003)

Tytuł artykułu: Biblioteki publiczne wielkich miast - czy tylko wizja?

Artykuł dotyczy wizji bibliotek publicznych w dużych miastach w przyszłości. 

Przedstawione są czynniki wpływające na biblioteki publiczne: finansowanie, zmiany 

demograficzne, rozwój technologii, tradycyjna książka drukowana i media elektroniczne, a 

także model biblioteki publicznej, sytuacja bibliotek publicznych w miastach o liczbie 

powyżej 500.000 mieszkańców w 2002 r., prognozy na rok ok. 2014, dotyczące również 

gromadzenia, opracowania i udostępniania. (Turkiewicz, 2003)

Tytuł artykułu: Organizacja i zarządzanie siecią filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Szczecinie.

90



W tekście omówiony jest temat zarządzania i organizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Szczecinie, działania podjęte w celu przygotowania sieci do restrukturyzacji, 

struktura sieci i organizacja pracy oraz skutki dokonanych zmian. (Marcinowski, 2003)

Tytuł artykułu: Koncepcja reorganizacji sieci filii bibliotecznych Biblioteki 

Raczyńskich w Poznaniu.

Tekst poświęcony jest tematowi reorganizacji sieci filii Biblioteki Raczyńskich w 

Poznaniu. Przedstawiony jest problem konieczności wprowadzenia zmian oraz koncepcja 

reorganizacji placówek należących do sieci oraz argumenty przemawiające za 

wprowadzeniem zmian. (Spaleniak, 2003)

Tytuł artykułu: Organizacja i zarządzanie siecią miejskich bibliotek w Trójmieście.

Tematem artykułu jest organizacja i zarządzanie sieci bibliotek miejskich Trójmiasta. 

Przedstawione są zagadnienia dotyczące kadry bibliotecznej, zbiorów, komputeryzacji oraz 

różnych działań podejmowanym przez biblioteki. (Arendt, 2003)

Tytuł artykułu: Standardy ilościowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu a 

wytyczne IFLA. Porównanie.

W artykule przedstawione jest porównanie standardów Miejskiej Biblioteki Publicznej 

we Wrocławiu i wytycznych IFLA. Podane są: definicje standardów, ich znaczenie oraz próba 

określenia standardów ilościowych i jakościowych MBP we Wrocławiu wraz z ich 

porównaniem ze standardami IFLA. (Słowik, 2003)

Tytuł artykułu: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w 

Zielonej Górze. Sieć filii w mieście i działalność marketingowa.

W tekście omówiona jest sieć filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Zielonej 

Górze i jej działalność marketingowa. Przedstawiony jest: zakres działań WiMBP w Zielonej 

Górze regulowany przez odpowiednie dokumenty, obecna sytuacja sieci filii WiMBP w 

Zielonej Górze oraz działania skierowane do użytkowników podejmowane w placówkach 

WiMBP w Zielonej Górze. (Wąsik, 2003)

Tytuł artykułu: Biblioteki publiczne w Warszawie.

Artykuł poświęcony jest warszawskim bibliotekom publicznym. Omówiona jest: 

struktura organizacyjna bibliotek, liczba bibliotek (stan na 2002 r.), realizowane wspólnie 

zadania, finansowanie bibliotek oraz poszczególne działania bibliotek. (Jagielska, 2003)

Biblioteki wyższych szkół niepublicznych, problemy i nowe rozwiązania organizacyjne 

(5(45)/2003)
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Tytuł artykułu: Kształtowanie się stanowisk pracy w Bibliotece Wyższej Szkoły 

Bankowej w Toruniu.

Tekst dotyczy organizacji stanowisk pracy w Bibłiotece Wyższej Szkoły Bankowej w 

Toruniu: formowania stanowisk pracy na początku funkcjonowania bibłioteki, powstania 

opisów stanowisk pracy i ich zastosowania oraz wykazujące tendencje do dałszego 

kształtowania się. Załączone są również przykłady opisu stanowisk. (Antczak, 2003)

Tytuł artykułu: Zarządzanie personelem w bibliotekach wyższych szkól 

niepaństwowych - wstęp do rozważań

Tematem artykułu jest zarządzanie personełem w bibłiotekach niepaństwowych szkół 

wyższych, roła, jaką odgrywa odpowiednie zarządzanie personełem w tego typu bibłiotekach. 

(Gradzik, 2003)

Tytuł artykułu: Możliwości współpracy między bibliotekami uczelni państwowych i 

niepaństwowych.

Przedmiotem tekstu jest współpraca bibłiotek szkół wyższych państwowych z 

niepaństwowymi. Przedstawione są działania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ich 

zasięg, stosowane formy współpracy, instytucje współpracujące oraz inne możłiwości 

wymiany fachowej wiedzy (konferencje, EBIB, listy dyskusyjne, SBP). (Przybysz, 2003)

Tytuł artykułu: Edukacyjna rola biblioteki na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły 

Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

W artykule omawiana jest edukacyjna roła bibłiotek szkół wyższych. Zaprezentowane 

są działania Bibłioteki Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 

(szkolenia dla studentów, wykładowców prowadzących seminaria oraz organizacja praktyk 

dla przyszłych pracowników bibłiotek). (Szmigielska, 2003)

Tytuł artykułu: Koncepcja pedagogiczna kursu internetowego dla bibliotek bibweb.

Artykuł dotyczy kursu internetowego dla bibłiotek Bibweb i jego koncepcji 

pedagogicznej. Przedstawiona jest: koncepcja uczenia, podstawowe założenia kursu i ich 

realizacja oraz struktura kursu. (Hauff, 2003)

Tytuł artykułu: Szara Literatura, jako źródło informacji w krajach Unii Europejskiej.

Tematem tekstu jest szara literatura i wykorzystanie tego typu literatury, jako źródła 

informacji w krajach UE. Omówiona jest definicja szarej literatury i jej rosnące 

wykorzystanie. Zaprezentowana jest inicjatywa Komisji Wspólnot Europejskich - Europejski 

System Informacji o Szarej Eiteraturze SIGEE i jego bibliograficzna baza danych rejestrująca 

tego typu dokumenty, jej zakres tematyczny i zadania, a także kraje uczestniczące w SIGEE, 

w tym udział Polski, zasady katalogowania tego typu dokumentów, modele działalności 
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informacyjnej w krajach uczestniczących w SIGLE, dostęp do bazy i źródło informacji o 

bazie, informacje na temat Stowarzyszenia EAGLE, które przejęło zarządzanie Systemem 

SIGLE, jego cele, organy zarządzające, zakres działalności, udział w dostarczaniu 

dokumentów przez poszczególne państwa oraz plany dalszego rozwoju działalności EAGLE. 

(Gorzkoś, 2003)

Mniejszości narodowe a biblioteki ( 10(50)/2003)

Tytuł artykułu: Prawa mniejszości na Węgrzech na tle europejskim. Rola Krajowej 

Biblioteki Języków Obcych w Budapeszcie.

Artykuł dotyczy mniejszości na Węgrzech. Przedstawiony są zagadnienia: 

kształtowanie się mniejszości, sytuacja mniejszości po II Wojnie Światowej, sytuacja w 

wybranych krajach europejskich, dzieje mniejszości na Węgrzech, działalność samorządów 

różnych mniejszości na Węgrzech, działania Krajowej Bibłioteki Języków Obcych na rzecz 

mniejszości oraz polska mniejszość na Węgrzech. Przytoczone są również fragmenty Ustawy 

nr LXXVII z 1993 r. (Schäffler, 2003)

Tytuł artykułu: Biblioteki mniejszości narodowych w Polsce. Zarys zagadnienia.

Przedmiotem artykułu są bibłioteki mniejszości narodowych w Polsce. Omówione są: 

rodzaje bibłiotek, zbiory, ich pozyskiwanie, opracowanie i udostępnianie, informowanie o 

bibłiotekach oraz potrzeby badań nad bibliotekami mniejszości narodowych. (Pidłypczak- 

Majerowicz, 2003)

Tytuł artykułu: Zbiory polskie w Londynie.

Tematem tekstu są połskie bibłioteki w Londynie. Przedstawione są początki polskich 

bibłiotek w Wielkiej Brytanii oraz podział bibłiotek funkcjonujących w łatach 90. XX w. 

Omówione są bibłioteki z poszczególnych grup oraz sugestie odnośnie działalności tychże 

bibłiotek. (Szmidt, 2003)

Tytuł artykułu: Kütüphane znaczy biblioteka.

W artykułe omówiony jest probłem roli bibłioteki jednej z dzielnic Berlina - 

Kreuzberg dła zamieszkałych tam Turków. Przedstawione jest: powstanie i funkcjonowanie, 

sieci bibłiotek z dzielnicy Fridrichshain - Kreuzberg oraz zadania dła bibłioteki wynikające z 

działania w wielokulturowym środowisku. (Twardak, 2003)

Tytuł artykułu: Skarbnice narodu żydowskiego. Zarys historyczny.

Przedmiotem artykułu są zbiory polskich Żydów, powstawanie księgozbiorów, rozwój 

i problemy bibłiotek żydowskich. (Pomorska, 2003)

Tytuł artykułu: Judaistyczne zbiory w bibliotece naukowe.
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Artykuł poświęcony jest Bibliotece Żydowskiego Instytutu Historycznego. Omówione 

są: początki Biblioteki i jej rozwój, zbiory oraz najważniejsze wydarzenia i działania 

Biblioteki. (Grygier, 2003)

Tytuł artykułu: Działalność biblioteezno-informaeyjna Instytutu Goethego w 

Warszawie. Zakres i eele niemieekiej dzialalnośei biblioteezno-informaeyjnej za granieą.

Artykuł dotyczy Bibłioteki Instytutu Goethego w Warszawie. W tekście 

przedstawione są zadania pełnione przez Bibliotekę. (Kędziora, 2003)

Jednoosobowe zarządzanie biblioteką (7(58)/2004)

Tytuł artykułu: Jednoosobowa biblioteka. Wprowadzenie do tematu.

Tematem artykułu są jednoosobowe bibłioteki: sytuacja jednoosobowych bibłiotek na 

świecie, charakterystyka tego typu bibłiotek, specyfika pracy w tego typu bibliotece, 

trudności z tym związane oraz źródła informacji o jednoosobowych bibliotekach. 

(Szczepańska, 2004)

Tytuł artykułu: O szezęśłiwej biblioteee i poezątkaeh bibliofilstwa.

Zagadnieniem omawianym w artykule jest praca w bibliotece szkołnej prowadzonej 

przez jednoosobowy personel. Przykładem jest tu Biblioteka Gimnazjum i Liceum 

Akademickiego w Toruniu. Przedstawiony jest temat specyfiki zadań pracownika, organizacji 

pracy i pojawiających się problemów. (Churska, 2004)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz „z łapanki”.

Artykuł poświecony jest problemowi prowadzenia przez jednoosobowy personel 

Bibłioteki Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. 

Omówione są: początki pracy, potrzeba dostosowania kwalifikacji, automatyzacja, 

wykorzystania zbiorów oraz plany dalszego rozwoju. (Dzikowska, 2004)

Tytuł artykułu: Co bibłiotekarz ma w bibłioteee?

Tekst dotyczy pracy w Bibliotece Instytutu Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii 

Lądowej Politechniki Krakowskiej. W Bibliotece również funkcjonuje jednoosobowe 

stanowisko pracy. Omówiony jest probłem zdobywania pierwszych doświadczeń w zawodzie 

bibliotekarza, informacje ogólne o bibliotece (m. in. miejsce w strukturze, stanowiska pracy, 

księgozbiór, lokal i jego wyposażenie) oraz poszczególne prace wchodzące w zakres usług 

biblioteki. (Staromiejska, 2004)

Tytuł artykułu: Praea z książką w świetłiey szkoły podstawowej.

Tematem artykułu jest wykorzystanie książek do pracy z uczniami w świetlicy szkoły 

podstawowej. Omówione są: cele pracy w świetlicy, rodzaje prowadzonych zajęć, zadania 
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spełniane przez świetlieę, grupy korzystaj ąeyeh z usług świetłiey, korzyśei płynąee z 

zastosowania książki do zajęć z uezniami, formy praey oraz obszary prae z uezniami, w 

któryeh można zastosować książkę. (Paw, 2004)

Dwa kroki do przodu (7(68)/2005)

Tytuł artykułu: Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium 

wykorzystujące metodę delficką - kontynuacja.

Probłemem omówionym w artykułe jest przyszłość bibłiotek akademiekieh. Tekst 

nawiązuje do badań zaprezentowanyeh w artykułe z 2000 r. Biuletynu EBIB. Przedstawiona 

jest weryfikaeja ówezesnyeh badań oraz kołejna prognoza rozwoju bibłiotek akademiekieh i 

praeowników tyehże bibłiotek do roku 20ł5. Opisany jest przebieg badań i ieh wyniki. (Feret 

i Mareinek, 2005)

Tytuł artykułu: Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich.

W tekśeie opisane są ówezesne trendy w bibłiotekaeh akademiekieh w USA. 

Przedstawione są następująee aspekty: oddziaływanie rozwoju teehnołogii informaeyjno- 

komunikaeyjnyeh na bibłioteki akademiekie i ieh użytkowników, badania jakośei w 

bibłiotekaeh i wypraeowane na tej podstawie iniejatywy oraz tendeneje i wytyezne na 

przyszłość. (Jankowska, 2005)

Tytuł artykułu: Kreatywność i twórczość w bibliotece akademickiej.

Tematem artykułu jest wykorzystanie takiej eeehy jak kreatywność w bibłioteee 

akademiekiej. Omówiona jest: istota kreatywnośei, możłiwość wykorzystania kreatywnośei w 

praey w bibłioteee, także kreatywnośei zespołu praeowników, dełegaeja uprawnień na rzeez 

praeowników, wpływ niskiej tołeraneji niepewnośei na zahamowanie kreatywnośei, teehniki 

twórezego i kreatywnego myśłenia oraz kreatywne zarządzanie praeownikami. (Jaskowska, 

2005)

Tytuł artykułu: Jaka biblioteka potrzebna jest artystom?

Artykuł poświeeony jest Bibłioteee Głównej ASP w Krakowie. Omówione są dzieje 

kształtowania się zbiorów Bibłioteki, probłemy i szanse oraz obeena roła i zadania Bibłioteki. 

(Wiełgut-Wałezak, 2005)

Aktyyvna proyvincja (4(95)/2008)

Tytuł artykułu: Pomysły promujące czytelnictwo w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece

Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.
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W artykułe przestawione są różne działania Miejskiej i Powiatowej Bibłioteki 

Publicznej w Bełchatowie mające na cełu promocję placówki i czytelnictwa np.: happening 

artystyczny - Wystawa w Wystawach, inicjatywa Pięć książek od sponsora, film o bibliotece 

oraz akcja My zaufaliśmy książkom. I ty daj się skusić... ! (Dżuła, 2008)

Tytuł artykułu: Krośnieńska Biblioteka Publiczna, jako lider promocji czytelnictwa w 

południowo-wschodniej Polsce.

Tekst dotyczy Krośnieńskiej Bibłioteki Publicznej. Opisana jest działałność bibłioteki: 

wspieranie w dydaktyce miejscowych uczelni, publikowanie czasopisma pt. Krośnieńskie 

Zeszyty Biblioteczne i prac bibliograficznych, współpraca z Bibłiotekami Euroregionu 

Karpackiego, działania na rzecz niepełnosprawnych, gromadzenie wydawnictw regionalnych, 

promowanie czytelnictwa, popularyzacja nowych technologii i własnych usług. (Król, 2008)

Tytuł artykułu: Region i regionalizm w działalności bibliotek.

Tematem artykułu są działania bibłiotek na rzecz regionalizmu. Przedstawione są 

wyniki analizy publikacji, w których pisano na temat działalności bibłiotek na rzecz 

regionalizmu. Publikacje te obejmują łata 1959-2006. (Błaszyk, 2008)

Tytuł artykułu: Aktywność bibliotek niemieckich.

W tekście przedstawione są inicjatywy niemieckich bibłiotek: obchody świąt 

bibliotekarzy - Dnia Bibłiotek i Tygodnia Bibłiotek oraz akcje pt.: Biblioteka plus-minus dla 

młodych i starszych i Kto czyta, wygrywa. (Podgórski, 2008)

Tytuł artykułu: Wiełkie zadania małych bibłiotek -jak to robią w USA.

Artykuł poświęcony jest portalowi społeczności internetowej pracowników bibłiotek 

WebJuncton, w którym znajdują się również wskazówki dła małych bibłiotek USA. 

Zaprezentowane są udostępniane na stronach portalu programy zajęć dła czytelników oraz 

wskazówki jak znaleźć pomoc dła bibłioteki. (Filipczak, 2008)

Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych (6(106)/2009)

Tytuł artykułu: Biblioteki pedagogiczne, jako centra informacji edukacyjnej.

Tekst dotyczy rołi bibłiotek pedagogicznych, jako centrów informacji edukacyjnej dła 

łokałnych środowisk oświatowych. Przedstawione są: kwałifikacje kadry, zbiory bibłiotek 

(dziedziny, jakie obejmują gromadzone zbiory i typy zbiorów), stan komputeryzacji i zbiory 

ełektroniczne bibłiotek pedagogicznych, działałność dydaktyczna, kułturałno-oświatowa, 

wspierająca bibłioteki szkołne i nauczyciełi, wydawnicza oraz działania przy współpracy z 

innymi bibłiotekami. Informacje o krajowych bibliotekach pedagogicznych zgromadzono na 

podstawie badań ankietowych. (Kurowska-Trudzik, 2009) 
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Tytuł artykułu: Działania edukaeyjne w bibliotekaeh pedagogieznyeh.

Tematem artykułu są działania edukaeyjne wybranyeh bibliotek pedagogieznyeh: 

wystawy edukaeyjne, działania skierowane do seniorów oraz działalność dla środowiska 

lokalnego. (Budrowska, 2009)

Tytuł artykułu: Bibliografiezne bazy danyeh bibliotekpedagogieznyeh.

W tekśeie omówione są elektroniezne bazy bibliografiezne bibliotek pedagogieznyeh, 

ieh powstanie, zastosowane systemy, dostępność do baz, zakres tematyezny i zasięg baz, 

opraeowane dokumenty, moźliwośei narzędzi baz oraz dalszy rozwój. (Zawałkiewiez, 2009)

Tytuł artykułu: Serwis Elektroniezna Biblioteka Pedagogiezna SBP - próba 

podsumowania.

Tekst jest podsumowaniem siedmioletniego funkejonowania serwisu Elektroniezna 

Biblioteka Pedagogiezna SBP. Przedstawione są podstawy funkejonowania serwisu, zadania, 

zmiany w serwisie w tym ezasie (wejśeie w struktury SBP i zmiany budowy serwisu). 

(Boryezka, 2009)

Tytuł artykułu: Digitalizaeja w bibliotekaeh pedagogieznyeh.

Przedmiotem artykułu jest digitalizaeja w bibliotekaeh pedagogieznyeh na przykładzie 

Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogieznej we Wroeławiu. Przedstawione są: motywy 

rozpoezęeia digitalizaeji zbiorów, wybór dokumentów, współpraea z Dolnośląską Biblioteką 

Cyfrową i eel tworzenia zasobów ełektronieznyeh. Zaprezentowane są również zrzuty z 

wybranyeh stron bazy. (Jędrzejewska, 2009)

Biblioteki narodowe (2(111 )/2010)

Tytuł artykułu: Biblioteki Narodowe.

Tematem artykułu są bibłioteki narodowe. Omówione są wspólne aspekty dotyeząee 

bibliotek z eałego świata: zakres działalnośei, struktury organizaeyjne, ezas powstania, 

gromadzone zbiory, wykorzystanie nowyeh teehnologii, budownietwo biblioteezne, 

odniesione szkody podezas wojen, zasobność zbiorów, pozyskiwanie zbiorów oraz zmiany w 

zadaniaeh i roli bibliotek narodowyeh wobee nowyeh wyzwań. (Klukowski, 2010)

Tytuł artykułu: Komu potrzebna jest Biblioteka Narodowa?

W artykule omówiony jest problem znaezenia funkejonowania polskiej Biblioteki 

Narodowej. Przedstawione są zadania wypełniane przez BN: gromadzenie, przeehowywanie, 

udostępnianie zbiorów, tworzenie bibliografii narodowej, statystyki biblioteeznej, 

prowadzenie badań nad ezytelnietwem i książką, praea na rzeez bibliotek publieznyeh.
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kształcenie i rozwój zawodowy bibliotekarzy oraz współpraca ze stowarzyszeniami 

bibliotekarskimi. (Czajka, 2010)

Tytuł artykułu: Słów parę o BNF, czyli Bibliothèque Nationale de France.

Artykuł poświęcony jest Bibłiotece Narodowej Francji. Przedstawione są następujące 

zagadnienia: powstanie nowego gmachu, dostępne czytelnie, lokalizacja poszczególnych 

rodzajów zbiorów, frekwencja użytkowników i ich struktura, organizowane wystawy, 

najcenniejsze zbiory oraz zasoby elektroniczne BNF. (Witt i Witt, 2010)

Tytuł artykułu: Wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych.

Przedmiotem artykułu są wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych. 

Przedstawiony jest Raport Techniczny ISO/TR 28228: 2009, a w szczególności opracowane 

wskaźniki do oceny bibliotek narodowych. (Jaroszewicz, 2010)

Innowacje w bibliotekach publicznych (5(123)/2011)

Tytuł artykułu: Projekt,,Kopalnia inicjatyw” — Biblioteka Publiczna w Łomiankach 

aktywizuje, młodzież.

Artykuł dotyczy projektu Gminy Łomianki i Biblioteki Publicznej w Łomiankach pt. 

Kopalnia inicjatyw skierowanego do gimnazjalistów. Projekt jest przykładem działań 

biblioteki publicznej na rzecz animacji kultury w swoim lokalnym środowisku oraz 

możliwości pozyskiwania finansów na te działania. Przedstawione są różne warsztaty 

zorganizowane w ramach projektu. (Kozińska, 2011)

Tytuł artykułu: Co zyskały bibłioteki w PRB?

W tekście omówiono Program Rozwoju Bibliotek: różnego rodzaju projekty, z 

których mogły skorzystać biblioteki wiejskie i z małych miast w ramach programu. 

(Dąbrowska, 2011)

Tytuł artykułu: Dzień Kierbedziów na Koszykowej.

Tematem tekstu jest święto Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Dzień 

Kierbedziów. Podczas uroczystości przyznawane są nagrody dla bibliotek z Mazowsza 

(Nagroda im. Kierbedziów oraz nagrody z Konkursu Literatury Dziecięcej im. Haliny 

Skrobiszewskiej i konkursu Łibros Łege). Omówione są wybrane osiągnięcia laureatów. 

(Kalata, 2011)

Tytuł artykułu: Ciekawe inicjatywy Powiatowej Bibłioteki Pubłicznej w Puławach.

W artykule przedstawione są działania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach: 

działalność wydawnicza (głównie poświęcona regionowi) i wystawiennicza z okazji ważnych
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rocznic, a także problem pozyskiwania finansów na dalsze inicjatywy (np. komputeryzację). 

(Adamowska, 2011)

Tytuł artykułu: Biblioteka otwarta na Ciebie.

Tekst dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym i jej filii. 

Zaprezentowane są różne projekty, w których uczestniczy biblioteka, umożliwiające rozwój 

oraz ulepszanie i poszerzanie oferty dla użytkowników. (Czarnecka i Wojnar, 2011) 

e-nauka - wyzwania dla bibliotek akademiekieh (8(135)/2012)

Tytuł artykułu: HathiTrust: Słoń w biblioteee.

W artykule przedstawiony jest amerykański projekt HathiTrust - wspólne 

repozytorium zbiorów bibliotek akademickich i naukowych. Omówione jest: powstanie, cele i 

założenia, problem archiwizowania zasobów, współpraca instytucji, przechowywanie, 

udostępnianie, zgromadzone zbiory, korzyści dla współpracujących bibliotek, naukowców i 

studentów, a także zasada otwartości projektu. (York, 2012)

Tytuł artykułu: Wejść od zapleeza: promowanie komunikaeji naukowej na 

uniwersyteeie z wykorzystaniem wolnyeh podręezników.

Tekst dotyczy wsparcia komunikacji naukowej poprzez tworzenie wolnodostępnych e- 

podręczników akademickich na Uniwersytecie Tempie w USA. Przedstawiony jest: problem z 

dostępem do podręczników dla studentów, początki inicjatywy wolnych e-podręczników, 

cele, praca wykładowców nad podręcznikami, wyniki zastosowania tego rodzaju 

podręczników i stosunek studentów oraz korzyści, jakie wniosły. (Bell, 2012)

Tytuł artykułu: Repozytoria surowy eh dany eh, — dlaezego biblioteki powinny je znać?

Tekst poświęcony jest gromadzeniu i udostępnianiu surowych danych badawczych. 

Zaprezentowane są zagraniczne działania na rzecz udostępniania tego typu danych 

(opracowanie zasad budowania otwartych danych i tworzenie list repozytoriów) oraz 

przykłady repozytoriów otwartych danych i ich opracowania. (Bednarek-Michalska, 2012)

Tytuł artykułu: SYNAT: dziesiątki dużyeh i malyehpomysłów na informaeję naukową.

Przedmiotem artykułu jest projekt SYNAT, który został powołany w celu stworzenia 

platformy dla sieciowych zasobów wiedzy. Omówione są następujące zagadnienia: 

powstanie, cel i problemy realizacji projektu i rola bibliotek w projekcie. (Hollender, 2012)

Tytuł artykułu: Chmury, ehmury, ehmury...

Artykuł dotyczy tzw. ehmur, czyli wirtualizacji usług informatycznych. Przedstawione 

są: poszczególne modele usług informatycznych od kolokacji, laaS, PaaS do SaaS oraz usługa 

DaaS i sieci neuronowe, również określane terminem ehmura, zakres znaczeniowy terminu 

ehmura oraz problem wykorzystania ehmur w bibliotekach. (Radwański, 2012)
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Małe biblioteki w globalnej wiosce (9(136)/2012)

Tytuł artykułu: Program dla nowej biblioteki. W stronę spoleezeństwa wiedzy: trzy 

etapy zmian w nowoezesnyeh bibliotekaeh.

Tematem artykułu jest nowoezesny model biblioteki publieznej. Przedstawione są: 

zmiany społeezne i ieh wpływ na funkejonowanie bibliotek na przykładzie bibliotek 

skandynawskieh oraz kierunki zmian i projekty nowoezesnego modelu biblioteki publieznej 

(integraeja oferty bibliotek z żyeiem eodziennym obywateli, wprowadzenie nowyeh usług, 

dostarezanyeh zarówno bezpośrednio jak i online, służąeyeh rozwoju umiejetnośei 

użytkowników i opraeowanie oferty istotnej dla eałego spoleezeństwa). (Thorhauge, 2012)

Tytuł artykułu: Globalne narzędzia, lokalna komunikaeja.

Problemem omówionym w artykułe jest zastosowanie bibłioteeznyeh stron 

internetowyeh, serwisów społeoznośeiowyeh i ankiet online w biblioteee do budowania 

wizerunku bibłioteki, komunikaeji z użytkownikiem i badań potrzeb użytkowników na 

przykładzie Gminnej Bibłioteki Publieznej Radzieehowy-Wieprz. (Leńezuk-Baehmińska, 

2012)

Tytuł artykułu: Więeej niż biblioteka.

Przedmiotem artykułu jest model nowoezesnej bibłioteki publieznej. Przykładem jest 

tu Miejska Biblioteka Pubłiezna-Gałeria Książki w Oświęeimiu. Biblioteka bedąea 

funkejonałną i inteligentną płaeówką, miej seem międzykułturowyeh i międzypokołeniowyeh 

działań, spełniająeej potrzeby intelektualne, kulturalne, emoejonalne i integraeyjne 

społeeznośei. Przedstawiono następująee aspekty: powstanie, użytkowniey, lokal i jego 

dostosowanie dła potrzeb niepełnosprawnyeh i rodzin, arehitektura budynku i dostosowanie 

do potrzeb użytkowników, organizaeja wnętrz Bibłioteki i ieh wyposażenie oraz przykłady 

dobryeh praktyk (działania promoeyjne samej płaeówki oraz książki i ozytełnietwa, a także na 

rzeez regionu) i frekweneja w Galerii Książki. (Tałewiez, 2012)

Tytuł artykułu: Jednoosobowa'? biblioteka naukowa.

Artykuł dotyezy jednoosobowej bibłioteki naukowej. Przykładem są doświadezenia 

praeownika Bibłioteki Instytutu Meehaniki Budowli Połiteehniki Krakowskiej. Omówiony 

jest eeł i funkejonowanie współeześnie tego rodzaju bibłioteki i możłiwośei rozwoju 

praeownika jednoosobowej bibłioteki. (Staromiejska, 2012)

5. Bibliotekarze (kształeenie, kompeteneje, zwód bibliotekarz, wizerunek bibliotekarza, 

kultura organizaeyjna w biblioteee oraz środowisko zawodowe)
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Czy istnieje środowisko bibliotekarzy? (1(1)/1999)

wewnętrznej w środowisku 

oraz ieh przyezyn, znaezenia 

tym środowisku, polskieh,

Tytuł artykułu: Komunikaeja w środowisku bibliotekarskim.

Artykuł poświęeony jest komunikaeji w bibłiotekaeh: wewnętrznej (pionowej i 

poziomej), zdolnośei nawiązywania kontaktów, komunikaeji z praeownikami innyeh 

bibliotek, narzędziom komunikaeji oraz zewnętrznej komunikaeji praeowników bibliotek np. 

z ezytelnikami. (Kisilowska, 1999)

Tytuł artykułu: Wszysey przeeiw wszystkim.

W artykule przedstawione są podziały istniejąee w środowisku bibliotekarzy ieh 

wzajemne relaeje i spory znaezenie SBP w środowisku bibliotekarskim i polityka rządu 

wobee bibliotek. (Radwański, 1999)

Tytuł artykułu: Czy oplaea się dyskutować?

W artykule poruszony jest temat komunikaeji 

bibliotekarskim, barier w dyskusji praeowników bibliotek 

dyskusji oraz znaezenia Internetu w komunikaeji w 

bibliotekarskieh list dyskusyjnyeh, znaezenia komunikaeji ze środowiskiem bibliotekarzy z 

zagranieznyeh bibliotek, doświadezeń absolwentów bibliotekoznawstwa w praey w 

biblioteee, ieh sytuaeji, moźliwośei awansu, zarobków młodyeh praeowników, relaeji ze 

starszymi praeownikami, sytuaeji w róźnyeh typaeh bibliotek, współezesnyeh problemów 

kształeenia praeowników bibliotek oraz umiejętnośei i eeeh wymaganyeh od praeownika. 

(Bednarek-Miehalska, 1999)

Tytuł artykułu: Ciehaprzystań?

Artykuł dotyezy praey w biblioteee. Przedstawiona jest sytuaeja absolwentów studiów 

bibliotekoznawezyeh w praey na podstawie doświadezeń praeowników. (Szezepańska, 1999)

Tytuł artykułu: Zawód - bibliotekarz.

Problemem artykułu jest zawód bibliotekarza. Omówione są: eeehy określająee 

funkeje bibliotekarza, kształeenie odpowiednieh umiejętnośei u przyszłyeh bibliotekarzy oraz 

konieezność zmian w sytuaeji kadr biblioteeznyeh (stopni bibliotekarskieh, obowiązkaeh na 

danyeh stanowiskaeh i in.). (Pidłypezak-Maj ero wieź, 1999)

Edukaeja bibliotekarzy (5(5)/1999)

Tytuł artykułu: Refleksje na temat edukaeji w Biblioteee Politeehniki Lubelskiej.

W artykule autorka pisze na temat doświadezeń, wiedzy zdobytej na kursaeh obsługi 

komputera, korzystania z Internetu, obsługi systemu biblioteeznego, konieeznośei
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ustawicznego kształcenia pracowników bibliotek, organizacji miejsca do szkoleń w Bibliotece 

Głównej Politechniki Lubelskiej, wymagań wobec pracowników prowadzących szkolenia, 

materiałów do szkoleń oraz rosnącego zapotrzebowania na szkolenia dotyczących nowych 

technologii wykorzystywanych w bibliotekarstwie, wśród pracowników bibliotek różnych 

typów. (Celoch, 1999)

Tytuł artykułu: "Biblioteka ueząea "

W artykule omówiona jest rola bibliotekarzy w przeszkoleniu użytkowników z 

zakresu wyszukiwania, selekcji informacji oraz korzystania z nowoczesnego warsztatu 

informacyjnego. Przedstawiony jest zakres potencjalnych tematów szkoleń. Omówione są 

zagadnienia: organizacja szkoleń, pozyskiwanie uczestników szkoleń, adresatów oraz 

kształcenie kadry bibliotecznej, dokształcanie pracowników bibliotek, dostosowanie szkoleń 

do zróżnicowanego środowiska zawodowego, motywy 

dokształcania dla pracowników bibliotek, dodatkowe, 

prowadzących szkolenia, organizacja pracy w bibliotece 

płynące ze szkoleń dla bibliotek i pracowników. (Komperda, 1999)

Tytuł artykułu: Wspomnienia nieodległe. Z doświadezeń Biblioteki Głównej AE w 

Katowieaeh.

podejmowania różnych form 

wymagane umiejętności osób 

podczas szkoleń oraz korzyści

Artykuł dotyczy wpływu zastosowania technik komputerowych w bibliotekach na 

konieczność kształcenia bibliotekarzy i użytkowników w tym zakresie, form dokształcania, 

doświadczeń na przestrzeni lat z zakresu różnych form dokształcania pracowników Biblioteki 

Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach (organizowanych w Bibliotece i przez inne 

instytucje, szkoleń, konferencji naukowych, staży i pobytów zagranicznych oraz wyjazdów do 

bibliotek krajowych). (Kubista, 1999)

Tytuł artykułu: Studia podyplomowe - garść wrażeń absolwenta.

W artykule przedstawione są doświadczenia absolwenta Podyplomowego Studium 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim. Omówiony jest: cel 

organizowania tego rodzaju studiów, studenci, powody podjęcia studiów oraz problemy z 

kształceniem. (Droń, 1999)

Bibliotekarz dziedzinowy (9(18)/2000)

Tytuł artykułu: Unde venis?

W tekście omówiony jest problem wprowadzenia do struktury polskich bibliotek 

stanowiska bibliotekarza dziedzinowego. Przedstawione są: argumenty, które pojawiły się
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kilka lat wcześniej oraz obecne, przemawiające za wprowadzeniem tego typu specjalisty w 

bibliotekach. (Jazdon, 2000)

Tytuł artykułu: Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji.

Artykuł poświęcony jest zadaniom bibliotekarzy dziedzinowych bibliotek 

akademickich w procesie edukacji. Omówiona jest rola bibliotek akademickich w procesie 

edukacji oraz poszczególne zadania bibliotekarzy dziedzinowych wypełniających tę rolę. 

Podany jest przykład Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zadania 

służące zapewnieniu odpowiedniej jakości usług, zakres wykształcenia bibliotekarzy 

dziedzinowych, ich miejsce zatrudnienia w strukturze biblioteki, zadania i znaczenie ich roli 

w procesie dydaktycznym. (Konieczna, 2000)

Tytuł artykułu: Specjaliści dziedzinowi w bibliotekach akademickich Danii - 

"mandaryniprzeszłości" czy wschodzące "gwiazdy biblioteczne"?

Przedmiotem artykułu są zadania specjalisty dziedzinowego w bibliotekach w Danii. 

Przedstawione są: tradycyjne zadania, zmiany, które wpłynęły na ich przekształcenie i ich 

obecną formę, zadania na przyszłość oraz charakterystyka otoczenia, w jakim pracuje 

specjalista dziedzinowy. (Larsen, 2000)

Tytuł artykułu: Zmieniające się zadania i zmieniające się narzędzia - przyszłość 

bibłiotekarzy dziedzinowych w bibłiotekach naukowych.

Problemem omawianym 

bibliotekach

w artykule są zadania i przyszłość bibliotekarzy 

naukowych wobec obecnych zmian. Omówione jest: 

dziedzinowego, jego kwalifikacje, zakres obowiązków.bibliotekarza

dziedzinowych w 

tradycyjne pojęcie 

zadania i wykorzystywane narzędzia oraz zmiany zachodzące w tych narzędziach, sposobach 

wykonywania zadań i kierunki dalszego rozwoju funkcji bibliotekarza dziedzinowego. 

(Socknick-Scholz, 2000)

Tytuł artykułu: Grupy specjalistów dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w 

Greifswaldzie.

Artykuł dotyczy zespołu specjalistów dziedzinowych Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Greifswaldzie. Zaprezentowana jest: reorganizacja, zmiany w strukturze dokonane w 

Bibliotece Uniwersytecie w Greifswaldzie i rola pełniona w niej przez specjalistów 

dziedzinowych. Przedstawione są kwalifikacje zatrudnionych specjalistów dziedzinowych, 

zakres zadań oraz podział prac administracyjnych. (Bluggel, 2000)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz dziedzinowy - doświadczenia niemieckie a polskie 

możliwości ich adaptacji.
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Tematem artykułu jest niemiecki model specjalisty dziedzinowego i możliwości jego 

zaadaptowania w polskich bibliotekach. Przedstawiony jest: niemiecki model specjalisty 

dziedzinowego, dyskusja na temat kierunku rozwoju niemieckiego specjalisty dziedzinowego, 

zadania i funkcje specjalisty dziedzinowego (jako przykład posłużyła biblioteka 

uniwersytecka -Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek w Jenie) oraz możliwości 

wprowadzenia w strukturę polskich bibliotek uniwersyteckich stanowiska bibliotekarza 

dziedzinowego. (Hudzik, 2000)

Tytuł artykułu: Opis stanowiska pracy bibliotekarza dziedzinowego w Bibliotece 

Głównej UMK.

Przedmiotem artykułu jest stanowisko bibliotekarza dziedzinowego. Omówione są 

zagadnienia: znaczenie nowoczesnego zarządzania w bibliotekarstwie, korzyści z tworzenia 

opisów stanowisk pracy, metody tworzenia opisów stanowisk pracy oraz znaczenie terminu 

bibliotekarz dziedzinowy. Przedstawiona jest analiza stanowiska pracy w Bibliotece Głównej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (określonego wcześniej, jako stanowisko 

bibliotekarza dziedzinowego), opracowany jest profil osobowy bibliotekarza dziedzinowego 

oraz proces wdrażania nowego stanowiska pracy w Bibliotece Głównej UMK, uwagi 

odnośnie zastosowania tego stanowiska oraz nasuwające się wnioski. (Bednarek - Michalska, 

2000)

Tytuł artykułu: Inne spojrzenie na zadania bibliotekarzy dziedzinowych.

W artykule omówione są zadania na stanowisku bibliotekarza dziedzinowego, obecne 

zmiany w zawodzie bibliotekarza, zadania bibliotekarzy dziedzinowych w zaistniałej sytuacji, 

przygotowanie kadrowe bibliotek do wypełniania zadań (posiadanie wśród pracowników 

bibliotekarzy dziedzinowych) oraz zatrudnianie i efektywne wykorzystanie pracy 

specjalistów. (Sawicka, 2000)

Tytuł artykułu: Gromadzenie a bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach politechnik w 

Polsce.

Artykuł dotyczy problemu wpływu bibłiotekarza dziedzinowego na proces 

gromadzenia w bibliotekach politechnik. Przedstawione są wyniki przeprowadzonych badań 

ankietowych w bibliotekach głównych politechnik w Polsce. (Ganińska, 2000)

Tytuł artykułu: Rola specjalistów dziedzinowych w rozwoju księgozbioru w polskich 

bibliotekach akademickich (na podstawie wyników ankiety).

Tematem artykułu jest rola bibłiotekarzy dziedzinowych w kształtowaniu zasobów 

bibłiotek akademickich. Zaprezentowane są wyniki badań, jakie wykonano w bibliotekach 

różnych typów szkół wyższych. (Wojtasik, 2000) 
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Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy (8(37)/2002)

Tytuł artykułu: Edukacja liderów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: nadzieje, 

potrzeby i wybory organizatora procesu kształcenia.

W artykule omówiony jest problem kształcenia pracowników informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa, rosnące znaczenie pracowników INiB w rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego oraz czynniki mające wpływ na kształcenie pracowników INiB, które należy 

uwzględnić przy organizacji kształcenia. (Kocójowa, 2002)

Tytuł artykułu: Permanentne kształcenie bibliotekarzy. Czy warto inwestować w 

siebie?

Tematem artykułu jest podnoszenie kwalifikaeji przez praeowników bibliotek. 

Przedstawiony jest: program edukaeyjny UE Leonardo da Vinci, problem konieznośei 

stworzenia grupy bibliotekarzy-szkolenieweów odpowiedzialnyeh za edukacje pracowników, 

zakres szkoleń oraz ich metody. (Bednarek-Michalska, 2002)

Tytuł artykułu: Doskonalenie zawodowe w bibliotece naukowej.

W artykule przedstawione i omówione są poszczególne formy kształcenia: 

instytucjonalne (np. praktyki zawodowe, kursy, szkolenia, konferencje, studia podyplomowe i 

doktoranckie) oraz samokształcenie (np. czytanie fachowej literatury, nauka języków obcych i 

itd.). (Warząchowska, 2002)

Tytuł artykułu: Czy profesje informacyjne mają przyszłość?

Przedmiotem tekstu jest przyszłość zawodów związanych z informacją. W artykule 

omówione są zagadnienia: środowisko zawodu bibliotekarza/pracownika informacji, rozwój 

funkcji bibliotek w przyszłości oraz ewolucja zadań, ról, kompetencji pracownika informacji. 

(Materska, 2002)

Tytuł artykułu: Dylematy kształcenia bibliotekarzy i pracowników służb 

informacyjnych.

Artykuł poświęcony jest problemowi kształcenia bibliotekarzy i pracowników 

informacji, dyskusji na ten temat na Forum EBIB-u, zagadnieniom organizacji kształcenia. 

(Sitarska, 2002)

Tytuł artykułu: Biblioteki a aktualne trendy w zarządzaniu.

Tematem artykułu jest zarządzanie bibliotekami. Omówione są trendy w zarządzaniu: 

reengineering. Total Quality Management, tzw. organizacja ucząca się, zarządzanie wiedzą i 

in. (Miller, 2002)

Tytuł artykułu: O ocenie i kategoryzacji bibliotek.
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Probłemem omawianym w artykułe jest oeena bibłiotek: stosowane zasady oeeny, 

znaezenie oeeny jakośei działania bibłioteki, opraeowanie standardów oeeny. (Jazdon, 2002) 

Bibliotekarze na językach

Tytuł artykułu: Rosyjski - dla uczonych, hobbistów, biznesmenów, mafii? A może dla... 

bibliotekarzy?

Artykuł dotyezy probłemu przydatnośei języka rosyjskiego w zawodzie bibłiotekarza. 

Przedstawione są również kursy nauki języka rosyjskiego. (Pawłowska, 2005)

Tytuł artykułu: Sposób na język - przegląd metod, kursów i programów do nauki 

języków obcych.

Tematem artykułu jest nauka języka obeego. Omówione są aspekty: metody nauki 

języka obeego (min. Całłana, SITA), probłem wyboru odpowiedniego kursu, sposoby 

samodzielnej nauki oraz egzaminy ze znajomośei języka. (Wojtezak, 2005)

Tytuł artykułu: Czy bibliotekarz zna język czytelnika?

W artykułe przedstawiony jest probłem komunikaeji bibłiotekarza z użytkownikiem. 

Omówione są takie zagadnienia jak: język użytkownika i język bibłiotekarza, klarowność 

przekazywanej przez bibłiotekarza informaeji, a także komunikaeji pomiędzy bibliotekarzem 

i innymi praeownikami bibłioteki oraz pomiędzy bibliotekarzami praeująeymi w różnyeh 

działaeh, konieezność poznawania różnyeh języków faehowyeh w praey w biblioteee, 

konieezność znajomośei języka angielskiego przy korzystaniu z zasobów internetowyeh i 

wykorzystanie znajomośei języków obeyeh w praey w biblioteee. (Mareinkowski, 2005)

Tytuł artykułu: Bibliotekarze na językach - z perspektywy redakcji angielskiej EBIB-u.

Artykuł dotyezy terminologii używanej w praey w biblioteee na przykładzie praey 

Redakeji wersji angielskiej EBIB-u, terminów współeześnie używanyeh przez bibłiotekarzy, 

miejsea i przedmiotu praey bibłiotekarza, nowyeh teehnołogii stosowanyeh w biblioteee, 

prawa oraz stosowanyeh skrótów i skrótoweów z języka angielskiego. (Grześkowiak, 2005)

Tytuł artykułu: Leksyka języka haseł przedmiotowych KABA i języka haseł 

przedmiotowych Bibłioteki Narodowej z zakresu bibłiotekoznawstwa. Studium anałityczno - 

porównawcze.

Przedmiotem artykułu jest leksyka jhp KABA i jhp BN. W tekśeie przedstawione jest 

porównanie struktur artykułu słownikowego obu języków oraz budowa haseł wzoreowyeh. 

(Serafin, 2005)

Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy (6(67)/2005)

Tytuł artykułu: Styl czy jakość życia?
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W artykule autorka omówiła własne, pozazawodowe pasje i sposoby spędzania 

wolnego czasu. (Bednarek-Michałska, 2005)

Tytuł artykułu: Pies i świat informacji.

Tekst dotyczy psów i związanych z nimi źródeł informacji, tzw. banków pamięci psa, 

dokumentów dotyczących psów, a także przedstawione są adresy internetowych źródeł 

informacji na temat psów. (Kurek-Kokocińska, 2005)

Tytuł artykułu: Malarstwo moją pasją.

Artykuł poświęcony został malarstwu, zainteresowaniom malarstwem, epokom 

malarstwa europejskiego, artystom, którzy zainspirowali autorkę, warsztatowi pracy i 

technice. (Lukjan, 2005)

Tytuł artykułu: Polski Związek Jąkających się i aforystyka.

Przedmiotem artykułu są osobiste zainteresowania, działalność w Polskim Związku 

Jąkających się oraz praca nad wydawnictwami dotyczącymi aforystyki. (Dubiński, 2005)

Tytuł artykułu: Warm Up America.

Tekst poświęcony jest programowi Warm Up America, powołanemu w cełu pomocy 

osobom potrzebującym, a także działalności grupy na rzecz tego programu w Library of 

Congress. (Frąckowiak, 2005)

Tytuł artykułu: Stąpam po chmurach.

W dalszym tekście autorka przedstawia swoje hobby, jakim jest malarstwo oraz gra na 

instrumentach. (Grocholska, 2005)

Tytuł artykułu: Pstrykanie światu zdjęć.

Tekst dotyczy dwóch pasji, podróży i fotografii. (Kaleta, 2005)

Tytuł artykułu: O żonglowaniu z dala od Julinka. Wywiad z Igo Juskowiakiem, niegdyś 

artystą cyrkowym.

W artykule autor przedstawia doświadczenia wyniesione z pracy w cyrku. (Kaleta, 

2005) 

śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa (5(75)/2006)

Tytuł artykułu: Zmiany systemu oraz programu kształcenia w Instytucie Informacji 

Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tekst poświęcony jest tematowi zmian wprowadzonych w systemie i programie 

nauczania w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, dostosowania systemu edukacji do wymogów standardów europejskich oraz 

opracowanych programów dla poszczególnych poziomów kształcenia. (Góralska, 2006)
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Tytuł artykułu: Twórcy wrocławskiej bibliologii.

Artykuł poświęcony jest wrocławskim bibłiołogom. W artykule przedstawione są 

sylwetki Karola Głombiowskiego, Bronisława Kocowskiego i Antoniego Knota. (Niemiec, 

2006)

Tytuł artykułu: Wywiady z absolwentami Instytutu.

Tekst wywiady przeprowadzone z absolwentami Instytutu Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczący wspomnień z okresu studiów. 

(Talar, Maciejewska-Kwapisz, Matusiak, Kasiborski, Twardak, 2006)

Dalsze teksty to prace studentów poświęcone książce.

Tytuł artykułu: Paryż miastem książki XV XVI w.

Artykuł dotyczy tematu książki w Paryżu XV-XVI w. Omówiona jest produkcja 

książki rękopiśmiennej, początki i rozwój drukarstwa w Paryżu oraz księgozbiorów. 

Wszystkie teksty są autorstwa studentów IINiSB Uniwersytetu Wrocławskiego. (Jaremków, 

2006)

Tytuł artykułu: Kultura książki w Ameryce Północnej w XVII-XVIII w.

Tematem artykułu są dzieje książki w Ameryce Północnej z okresu XVII-XVIII w., 

początki drukarstwa, prasy, ruchu wydawniczego i księgarstwa, bibliotekarstwa i 

czytelnictwa. (Schabowicz, 2006)

Tytuł artykułu: Czytelnictwo dzieci szkól podstawowych.

Przedmiotem artykułu są badania czytelnictwa dzieci w wieku 12-13 lat, wyniki badań 

ankietowych dotyczących takich zagadnień jak: motywy sięgania po książkę, wybór gatunku 

literatury w zależności od płci, miejsce zamieszkania, poświęcanie wolnego czasu na 

czytanie, popularność czytelnictwa w zależności od miejsca zamieszkania, częstotliwość 

sięgania po książkę ze względu na płeć i miejsce zamieszkania, sposoby pozyskiwania 

książek, najbardziej popularni autorzy i tytuły, czytelnictwo prasy oraz wybór książki w 

zakupach spośród innych rzeczy np. komputera itd. (Gorczyca, Schabowicz, Sobieralski, 

2006)

Tytuł artykułu: Książka i gra, jako typy mediów.

Artykuł dotyczy problemu książki i gier komputerowych, jako rodzajów mediów, 

różnic i podobieństw obu środków przekazu. (Falkowska, 2006)

Tytuł artykułu: Przykłady praktycznego zastosowania książki w różnych typach gier 

komputerowych.
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Tematem artykułu jest wykorzystanie książki w graeh komputerowyeh, przykłady 

gier, w któryeh zastosowano książkę, jako: narzędzie w ezasie gry, do nawigaeji w grze i jako 

element gry. (Sierżęga, 2006) 

w drodze do biblioteki (nr 6(76)/2006)

Tytuł artykułu: Prywatna przejażdżka.

W artykule autor, praeownik Biblioteki Kongresu opisuje swoją drogę do praey, którą 

pokonuje rowerem. (Miehalski, 2006)

Tytuł artykułu: Na szlaku bibliotek krajowyeh i zagranieznyeh.

Artykuł dotyezy wyeieezek szkoleniowo-turystyeznyeh dla praeowników 

organizowanyeh w Biblioteee Głównej Politeehniki Wroeławskiej. Celem wyeieezek są inne 

biblioteki krajowe i zagraniezne. (Uniejewska, 2006)

Tytuł artykułu: Informaeja w biblioteee uezelnianej. Refleksje osobiste.

W tekśeie autorka przedstawia wrażenia ze spotkania z praeownikiem Biblioteki 

Uniwersytetu Idaho oraz własnymi doświadezeniami z praey w Oddziale Informaeji 

Naukowej Biblioteki SGH. (Główka, 2006)

Tytuł artykułu: W stronę słońea.

Artykuł poświęeony jest drodze do praey praeownika BGiOINT Politeehniki 

Wroeławskiej. Autorka przedstawiła mijane w drodze zabytki Wroeławia. (Wojtezak, 2006)

Tytuł artykułu: Droga do biblioteki: wezoraj, dziś, jutro.

Autorka przedstawia swoje drogi do bibliotek oraz biblioteki, które odegrały ważną 

rolę w żyeiu: Miejską Bibliotekę Publiezną w Złotym Stoku oraz Bibliotekę Wydziału Chemii 

UWr. (Lukjan, 2006)

Tytuł artykułu: Bibliotekarstyvo ekstremalne.

Artykuł poświęeony jest problemom prywatnej biblioteki -Obeojęzyeznej Biblioteee 

dla dzieei Społeeznej dla Dzieei i Młodzieży w Oleśniey. Plaeówka gromadzi książki 

dzieeięee wydawane w różnyeh krajaeh. (Radwański, 2006)

Kreowanie nowego modelu bibliotekarza ( 10(80)/2006)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz a stereotypy.

Tekst dotyezy stereotypów na temat zawodu bibliotekarza, panująeyeh stereotypów, 

wizerunku tego zawodu w literaturze i filmie oraz wyników badań poświęeonyeh problemowi 

postrzegania praeownika biblioteki (wyglądu i eeeh eharakteru), praey w biblioteee, funkeji 

biblioteki itd. (Kowalska i Kotlarek, 2006)

Tytuł artykułu: Między wizerunkiem a stereotypem.
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Tematem artykułu jest problem postrzegania bibliotekarzy przez spoleezeństwo. Tekst 

dotyezy następująeyeh aspektów: podstawowyeh terminów odnosząeyeh się do omawianego 

zagadnienia, panująeyeh stereotypów oraz problemu działania na rzeez kreowania nowego 

wizerunku tego zawodu, a także błędów samyeh praeowników bibliotek, które wpływają na 

postrzeganie. (Augustyn i Pijał, 2006)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz gwarantem sukeesu biblioteki.

Artykuł poświęeony jest tematowi wpływu praeowników bibłioteki na jej rozwój, 

obeenyeh zmian eharakteru praey w bibłioteee i wymaganyeh podstawowyeh eeeh od 

bibłiotekarzy i speejałistów informaeji naukowej oraz znaezenia budowania zaangażowania 

personelu w praey. (Konieezko, 2006)

Tytuł artykułu: Bibliotekarze eyfrowi w środowisku eyfrowej nauki, biblioteki i 

eyfrowyeh publikaeji.

Przedmiotem artykułu jest problem kształtowania się zawodu bibłiotekarza wobee 

rozwoju i wykorzystania nowyeh teehnołogii w bibliotekarstwie, szkołnietwie wyższym i 

rynku wydawniezym, a także zmiany, które mają wpływ na przyszłość tego zawodu (w 

badaniaeh naukowyeh, komunikaeji naukowej, edukaeji, bibłiotekaeh i praey bibłiotekarza). 

(Nahotko, 2006)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz idealny.

Tematem artykułu jest wzorzee praeownika bibłioteki, wymagane eeehy i 

umiejętnośei praeowników bibłiotek, możłiwośei kształeenia w Instytueie Informaeji 

Naukowej i Bibłiotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, edukaeja w tym kierunku i 

realia rynku praey w tym zawodzie. (Kurek, 2006)

Tytuł artykułu: Komunikaeja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w 

nowoezesnej bibłioteee.

Tekst dotyezy roli komunikaeji interpersonalnej w postrzeganiu bibłiotekarza, proeesu 

komunikaeji interpersonalnej, warunków komunikaeji interpersonalnej - komunikaeji 

werbalnej i niewerbalnej, komunikaeji w praey w bibłioteee i jej typologii, komunikaeji 

werbalnej i niewerbalnej w bibłioteee, ezynników wpływająeyeh na komunikaeję 

interpersonalną w praey w bibłioteee oraz znaezenia budowania odpowiedniego wizerunku 

praeownika bibłioteki. (Lepkowska i Kosteeki, 2006)

Tytuł artykułu: Wizja a rzeezywistość - biblioteki i bibliotekarze w oezaeh studentów.

W artykułe omówiony jest problem postrzegania zawodu bibłiotekarza przez 

studentów studiów bibłiotekoznawezyeh, kształeenie przyszłyeh praeowników bibłiotek, 

zapewnienie odpowiedniego poziomu usług bibłiotek, konieezność dbania o dobry wizerunek
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pracownika biblioteki w otoczeniu, znaczenie współpracy tego środowiska zawodowego oraz 

kształtowanie odpowiedniego wizerunku wśród studentów tego kierunku już podczas 

studiów. (Wałek, Zajączkowska i Bednarczuk, 2006)

Staże zagraniczne bibliotekarzy (5(105)2009)

Tytuł artykułu: Staże w Unii Europejskiej - Off we gol

Artykuł dotyczy staży zagranicznych, doświadczeń z odbytych stażów w kilku 

bibliotekach europejskich. (Wiorogórska, 2009)

Tytuł artykułu: W prywatnej bibliotece Agaty Kalinowskiej-Bouvy.

Tematem artykułu jest pobyt, w ramach praktyki, w prywatnej bibliotece Agaty 

Kalinowskiej-Bouvy - Bibliotece VOX PELEGRINA. Tekst dotyczy działalności właścicielki 

księgozbioru, powstania prywatnej biblioteki, organizacji zbiorów, użytkowników, instytucji 

współpracujących z biblioteką, misji biblioteki, układu zbiorów oraz najcenniejszych 

publikacji. (Marcol, 2009)

Tytuł artykułu: Program ERASMUS furtką do Estonii i nie tylko.

Przedmiotem artykułu jest wyjazd w ramach programu Erasmus pracowników 

Biblioteki Politechniki Krakowskiej do Biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Tallinie. 

(Radzicka, 2009)

Tytuł artykułu: Biblioteki berlińskie, czyli pomysł na ciekawy staż.

Artykuł dotyczy stażu w bibliotekach niemieckich, przygotowań do zorganizowania 

stażu, wymaganych warunków oraz wiedzy i wrażeń ze stażu w Staatsbibliothek zu Berlin 

oraz Zentral und Eandesbibliothek zu Berlin. (Duda-Koza, 2009)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz w "wielkim świecie ".

W artykule omówiony jest wyjazd w ramach programu Erasmus pracowników 

Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu do bibliotek Hogeschool Inholland w 

Alkmaar w Holandii. Tekst dotyczy następujących zagadnień: przygotowania do wyjazdu, 

organizacji, działalności bibliotek uczelni, zbiorów oraz porównania z Biblioteką WSH we 

Wrocławiu. (Helis, 2009)

Moda, antymoda - design w bibliotekach-festiwalpięknych życzeń (3(112)/2010)

Tytuł artykułu: Lista przebojów bibliotekarskich hitów na You Tubie.
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Tematem artykułu są filmy z serwisu You Tube о tematyee bibliotekarskiej, dotyeząee 

odbioru bibliotekarzy przez samyeh siebie jak i otoezenie (na podstawie skeezy 

kabaretowyeh). (Szybowska, 2010)

Tytuł artykułu: Tatuaże i bibliotekarze.

Artykuł dotyezy tatuaży, ieh wykonywania, tatuaży autora oraz postrzegania ieh w 

praey w biblioteee wydziału sztuk pięknyeh w eollege'u artystyeznym - University of 

Gloueestershire. (Thompson, 2010)

Tytuł artykułu: Praktyczne obuwie kultowym elementem stroju w bibliotecznym 

świeeie?

Tematem artykułu jest obuwie do praey w biblioteee. Tekst dotyezy przykładów z 

literatury pięknej, w któryeh opisano buty noszone przez bibliotekarzy oraz najehętniej 

wybieranyeh butów przez praeowników bibliotek. (Bargmann, 2010) 

ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarza (5(114)/2010)

Tytuł artykułu: Dyplomowany.pl - jak to się zaczęło...

Artykuł dotyezy doświadezeń autorki związanyeh z egzaminem na bibliotekarza 

dyplomowanego oraz założonego portalu Dyplomowany.pl (stanowiąeego pomoe dla 

ohoąeyeh przystąpić do egzaminu), a także doświadezeń innyeh osób, które zdobyły tytuł 

bibliotekarza dyplomowanego. (Kareiarz, 2010)

Tytuł artykułu: Rola motywacji w rozwoju zawodowym bibliotekarzy.

Przedmiotem artykułu jest motywaeja w rozwoju zawodowym bibliotekarzy, ustawa 

odnosząea się do awansu zawodowego w bibliotekaeh, klasyfikacja motywacji, wyniki badań 

nad motywacjami do rozwoju bibliotekarzy oraz czynniki mające wpływ na tego rodzaju 

motywacje. (Szelejewska, 2010)

Tytuł artykułu: Czy mamy się gdzie szkolić?

W artykule przedstawione są wyniki analizy oferty kursów skierowanych dla 

bibliotekarzy szkół wyższych z drugiej połowy 2010 r. Badania dotyczą ilości, rodzaju 

kursów, odpłatności i tematyki. (Jakubiec i Juszczyk, 2010)

Tytuł artykułu: Metody aktywne w szkoleniach dla bibliotekarzy.

Tematem artykułu są metody aktywne w szkoleniu bibliotekarzy, różne rodzaje metod, 

które można wykorzystać w prowadzeniu szkoleń (m.in.: burza mózgów, dyskusje, drama, 

case studies, gry symulacyjne). (Cimoch, 2010)

Kultura organizacyjna bibliotek (8(117)/2010)
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Tytuł artykułu: Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym 

pracowników biblioteki akademickiej.

Artykuł dotyczy problemu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem 

osobistym pracowników bibliotek oraz działań kierownictwa wspomagających zachowanie tej 

równowagi. Przykładem jest Biblioteka Główna AGH i in. biblioteki akademickie. 

(Garczyńska, 2010)

Tytuł artykułu: Kulturowe uwarunkowania procesów motywacyjnych w bibliotekach.

Tematyka artykułu jest następująca: motywacja pracowników w zależności od kultury 

organizacyjnej biblioteki, czynniki motywujące niematerialne i materialne stosowane w 

bibliotekach (na podstawie badań przeprowadzonych w 2010 r. wśród pracowników bibliotek 

akademickich, publicznych, pedagogicznych i in.) oraz zasady motywacji. (Jaskowska, 2010)

Tytuł artykułu: Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej - aspekty 

prakseologiczne.

Przedmiotem artykułu jest analiza kultury organizacyjnej biblioteki akademickiej w 

trzech aspektach: przedmiotowym, procesowym i jako atrybut ładu i porządku oraz typach 

relacji, biblioteka, jako element szkoły wyższej i element sieci. (Sobielga, 2010)

Tytuł artykułu: Współpraca w grupie na przykładzie organizacji imprezy „Noc w 

bibłiotece ” oraz pozyskiwanie wsparcia dła bibłioteki.

Tekst dotyczy tematu imprezy Noc w bibłiotece Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, współpracy w jej organizacji, zdobywania sponsorów oraz 

patronatu medialnego. (Folga i Kołakowska, 2010)

Bagaż z powrotnej podróży (3 ( 121 )/2() 11)

Tytuł artykułu: Bibłioteka-muzeum na „ dachu świata ”.

Tematem artykułu są wspomnienia z wycieczki w Himalaje i wizyty w buddyjskim 

klasztorze, w którym przechowywane są zabytkowe zbiory oraz szczątki yeti. (Piasecka, 

2011)

Tytuł artykułu: Nie przeminęło z wiatrem.

Artykuł dotyczy zainteresowań pozazawodowych, w tym przypadku nauki tańca - 

salsy. (Małgorzata Kuziela, 2011)

Tytuł artykułu: Zakładki książkowe.

Przedmiotem tekstu są zakładki książkowe, które autorka wykorzystuje podczas 

podróży, bądź też przywozi, jako pamiątkę z wycieczek, a także historia zakładek 

książkowych, formy i strony internetowe poświęcone zakładkom. (Kowalska, 2011)
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Tytuł artykułu: Międzynarodówka Biblioteka Literatury Dzieeięeej w Japonii.

Artykuł poświęcony jest Międzynarodowej Bibliotece Literatury Dziecięcej w Tokio. 

Omówione są następujące zagadnienia: historia biblioteki, funkcje, gmach, zbiory, czytelnie i 

działania skierowane do użytkowników dziecięcych, czytelnie i usługi dla naukowców, 

funkcjonujące przy bibliotece muzeum, działania w ramach współpracy międzybibliotecznej 

oraz usługi i zasoby internetowe. (Ciesielska-Kruczek, 2011)

Tytuł artykułu: Bibliotekarek podróże małe i duże.

Artykuł również dotyczy zainteresowań bibliotekarzy, relacji z wycieczki w góry. 

(Bednarek, Grudziewska i Zienkiewicz, 2011)

Wolontariat - drugi etat (9(127)/2011)

Tytuł artykułu: Sylwetka wolontariusza.

Przedmiotem artykułu jest sylwetka wolontariusza, definicja wolontariatu, zasady 

działalności wolontariusza, korzyści płynących z tej funkcji, motywacje do uczestnictwa, 

wstąpienie do wolontariatu, typy, problem wypalenia zawodowego i ustawa dotycząca tego 

rodzaju działalności. (Bogdańska, 2011)

Tytuł artykułu: E-wolontariat - wspareie spoleezne XXI wieku.

Tematem artykułu jest e-wolontariat, zasady e-wolontariatu, obszar działalności 

wolontariuszy, e-wolontariat, jako wolontariat XXI w., problem współpracy organizacji z 

wolontariuszami oraz działalność finalistów konkursu Odkryj e-wolontariat, którzy 

współpracują z tego rodzaju wolontariatem. (Biejat, 2011)

Tytuł artykułu: Wolontariat w badaniaeh.

W artykule przedstawiona jest analiza danych statystycznych dotyczących 

wolontariatu w Polsce za lata 2010-2011. Tekst dotyczy różnych definicji określających 

wolontariat oraz wyników badań odnoszących się do liczby i charakterystyki osób 

zaangażowanych w wolontariat oraz wartości ekonomicznej tego rodzaju pracy. (Kozak, 

2011)

Tytuł artykułu: Po drugiej stronie lustra, ezyli bibliotekarz wolontariuszem.

Tekst dotyczy doświadczeń autorki (pracownika biblioteki szkolnej) nabytych w 

pracy, jako wolontariusz przy imprezach kulturalnych, szkoleń przygotowujących dla 

wolontariuszy, poszczególnych wydarzeń i wykonywanych przy nich obowiązków, inicjatyw 

będących wynikiem uczestnictwa w wolontariacie oraz przedsięwzięć, z których mogła 

skorzystać biblioteka, w której pracuje autorka. (Czapka, 2011)

Tytuł artykułu: Wolontariusze w eyfrowym świeeie Biblioteki Śląskiej.
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Tematem artykułu są działania Społecznej Pracowni Digitalizacji funkcjonującej przy 

Bibliotece Śląskiej w Katowicach. W SPD zatrudnieni są wolontariusze, którzy pomagają 

przy digitalizacji zasobów dla Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Tekst dotyczy: początków, 

zakresu działalności, organizacji pracy oraz doświadczeń jednej z wolontariuszek i 

wybranych danych liczbowych dotyczących pracy SPD. (Dec-Michalska, 2011)

Tytuł artykułu: Biblioteki podwórkowe.

Artykuł poświęcony jest Bibliotekom podwórkowym - inicjatywie Ruchu ATD 

Czwarty Świat. Biblioteki podwórkowe organizowane są wśród ubogich mieszkańców 

dzielnic, w którym dzieciom grozi wykluczenie społeczne. Tekst dotyczy: powstania projektu, 

znaczenia czytelnictwa dziecięcego, pracy z tego rodzaju czytelnikami i wpływu na ich 

późniejsze korzystanie z bibliotek. (Wierzbicka, 2011)

Tytuł artykułu:...Ciągle słyszę pianie kogutów, czyli moja praca wolontariacka w 

sierocińcu na Dominikanie.

W artykule przedstawione są doświadczenia autorki z pobytu w jednym z sierocińców 

na Dominikanie i pracy wolontariackiej przy organizacji biblioteki dla sierot. Omówiona jest: 

organizacja Nuestros Pequenos Hermanos, która założyła sierociniec i zatrudnia 

wolontariuszy, sytuacja sierocińca, praca wolontariuszy, doświadczenia autorki z pracą z 

sierotami i z wizyty w pobliskich wioskach, głównie z pracy nad urządzeniem biblioteki dla 

sierot, porządkowania i katalogowania księgozbioru oraz organizacji i urządzania lokalu. 

(Abrams, 2011)

Tytuł artykułu: Katalog Czasopism.pl.

Przedmiotem tekstu jest baza danych i serwis Katalog Czasopism.pl Fundacji Otwarty 

Kod Kultury. W bazie rejestrowane są polskie czasopisma kulturalne. Tekst dotyczy: 

działalności Fundacji, zawartości Katalogu Czasopism.pl oraz pracy wolontariuszy przy 

budowie serwisu. (Śliwińska, 2011)

Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy - stagnacja czy kreacja? (7(134)/2012)

Tytuł artykułu: Jeśli nie praca w bibliotece, to gdzie? Przegląd ofert studiôyv 

podyplomowych.

Artykuł dotyczy studiów podyplomowych dla bibliotekarzy i pracowników informacji 

naukowej, oferty kilku kierunków studiów podyplomowych z polskich uczelni m.in. w 

zakresie: public relations, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, zarządzanie 

projektami Unii Europejskiej i edytorstwo. (Maczuga, 2012)

Tytuł artykułu: E-learning w Polsce: stagnacja czy kreacja?
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Przedmiotem dalszego tekstu jest e-learning, jego definicja, rodzaje, kategorie, 

zastosowane narzędzia, wady i zalety tego rodzaju doszkalania oraz kurs Prawo autorskie dla 

bibliotekarzy realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK w Toruniu, będący polską 

edycją amerykańskiego kursu. (Marek i Gęsicka, 2012)

Tytuł artykułu: Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytutów i katedr 

bibliotekoznawstwa.

W tekście przedstawiona jest oferta dydaktyczna wybranych instytutów i katedr 

szkolących w zakresie bibliotekoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 

technologii informacyjno - komunikacyjnych i umiejętności, jakie może zdobyć absolwent. 

Tekst dotyczy instytutów z Katowic, Krakowa, Lublina, Torunia, Wrocławia i Warszawy oraz 

katedry z Bydgoszczy. (Piotrowski, 2012)

Tytuł artykułu: Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni 

technicznych (w świetle badań ankietowych).

Tematem artykułu jest edukacja informacyjna użytkowników polskich bibliotek 

uczelni technicznych na podstawie badań. Tekst dotyczy badań ankietowych 

przeprowadzonych w 2011 r. Celem badania było rozpoznanie stanu i perspektyw kształcenia 

umiejętności informacyjnych z uwzględnieniem e-learningu. Pytania dotyczyły: kształcenia 

studentów I roku studiów i kolejnych roczników, doktorantów, pracowników, daty wdrożenia 

szkoleń dla tych grup, formy, tematyki, czasu trwania i obligatoryjnych zajęć, a także 

zastosowania e-learningu w kształceniu, statystyki i oceny szkoleń przez ich uczestników. 

(Janczak, 2012)

6. Użytkownicy (termin określający odbiorców usług bibliotecznych, użytkownik dziecięcy, 

niepełnosprawni i seniorzy)

Dzieci, książka, biblioteka (3(43)/2003)

Tytuł artykułu: Usługi dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w 

łatach 1945-1955.

Artykuł dotyczy oferty z lat 1945-1955 MBP we Wrocławiu, skierowanej do dzieci i 

młodzieży, sytuacji książki polskiej we Wrocławiu w tych latach, powstania oraz 

funkcjonowania wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży, księgozbioru skierowanego 

dla tej grupy odbiorców, problemu dokonanej selekcji książek dla dzieci i młodzieży i jej 

skutków dla MBP we Wrocławiu oraz różnych form pracy z czytelnikiem dziecięcym i 

młodzieżą oraz ich wykorzystania. (Łaszewska-Radwańska, 2003)
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Tytuł artykułu: Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce w 2000 r.

Przedmiotem tekstu jest sytuacja polskich bibliotek publicznych dla dzieci w 2000 r. 

Tekst poświęcony jest badaniom przeprowadzonym w Instytucie Badań Książki i 

Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w latach 2000-2001, których celem była ocena sieci tego 

typu bibliotek. Dotyczyły one takich aspektów jak: liczby placówek, zbiorów, liczba 

użytkowników, liczba wypożyczeń, oraz organizacji dostępu do zbiorów. Wyniki porównano 

z podobnymi badaniami z 1985 roku. (Lewandowicz, 2003)

Tytuł artykułu: Współpraca bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci w ramach 

edukacji czytelniczej i medialnej.

Tematem artykułu jest współpraca bibliotek szkolnych z publicznymi dla dzieci w 

zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. Tekst dotyczy badań przeprowadzonych wśród 

nauczycieli bibliotekarzy ze szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2002-2003 z 

województwa dolnośląskiego i okolic. Badania poświęcone były przekazywaniu informacji 

użytkownikom o placówkach, czytelnictwie dzieci i młodzieży, programowi edukacji 

czytelniczej i medialnej oraz ocenie współpracy. (Staniów, 2003)

Tytuł artykułu: W poszukiwaniu czytelnika.

Tekst dotyczy działań Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu skierowanych do 

dzieci i młodzieży, mających na celu promocję biblioteki, księgozbioru i czytelnictwa 

(przedstawień teatralnych, konkursów, projektów). (Piertraszek, 2003)

Tytuł artykułu: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu (1993 -2003). - Formy 

działalności.

Artykuł poświęcony jest Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu i ofercie 

działań kulturalno-oświatowych i popularyzatorskich organizowanych dla czytelników. 

(Niedziela, Kuś i Olearczyk-Baranowska, 2003)

Tytuł artykułu: Metody i formy pracy pedagogicznej z najmłodszymi użytkownikami w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie.

Tekst dotyczy pracy z użytkownikiem dziecięcym w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Sopocie, organizowanych form i metod pracy (różnorodnych spotkań edukacyjnych i 

wspierania innych instytucji w edukacji) oraz organizacji oddziału dziecięcego, w tym także 

pracowni komputerowej i odbiorców oferowanych zajęć. (Trella i Wojciechowska, 2003)

Tytuł artykułu: Model funkcjonowania placówek bibliotecznych dla dzieci w 

województwie łódzkim.

Tematem artykułu jest problem placówek bibliotecznych dla dzieci w województwie 

łódzkim, analiza modelu funkcjonowania tychże placówek, trudności, jakie wynikają z takiej
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organizacji oraz funkcje, jakie powinny pełnić placówki, w danej organizacji i warunki 

społeczne. (Kapela, 2003)

Czytelnik czy klient? (11(51)/2003)

Tytuł artykułu: "Czytelnik czy klient?" - prowokujące pytanie i inspirujące 

odpowiedzi.

Artykuł poświęcony jest konferencji na temat Czytelnik czy klient?, zorganizowanej 

przez Bibliotekę UMK w Toruniu. Konferencję dotyczy problemu stosowania terminu wobec 

osób korzystających z usług bibliotek, czytelnik lub klient oraz zaspokajania ich potrzeb. 

(Derfert Wolf, 2003)

Tytuł artykułu: Użytkownicy bibliotek. Wybór literatury polskiej i zagranicznej.

Tekst zawiera zestawienie źródeł polskich i zagranicznych, dotyczących różnych 

badań nad użytkownikami. (Błaszczyk, Lipińska i Marcinek, 2003)

Tytuł artykułu: Akademicka Biblioteka Internetowa (ABI).

Tekst dotyczy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej powstałej w Instytucie 

Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, początków ABI, 

możliwości serwisu, korzystania, wytycznych na przyszłość oraz trudności. (Kocikowski, 

2003)

Niepełnosprawni w bibliotece (l(52)/2004)

Tytuł artykułu: Internetowy przepływ informacji do i od osób niepełnosprawnych.

Tematem artykułu jest przepływ informacji internetowej dla osób niepełnosprawnych. 

Tekst dotyczy analizy wybranych zasobów internetowych, wykorzystania i roli Internetu dla 

niepełnosprawnych. (Pleszczyńska, 2004)

Tytuł artykułu: Bibłioterapia - teoria a praktyka.

Artykuł poświęcony jest biblioterapii, biblioterapii, jako dziale psychoterapii, części 

nauki o czytelnictwie i bibliotekoznawstwa. (Janczak, 2004)

Tytuł artykułu: W służbie bibłioterapii.

W artykule przedstawiono sytuację biblioterapii w Szwecji, wykorzystanie 

biblioterapii w pracy z pacjentami w szpitalach, osobami przebywającymi w domach starców 

i ośrodkach społecznych, chorymi i niepełnosprawnymi mieszkającymi we własnych domach 

oraz osobami z problemami z czytaniem i pisaniem. (Erlandsson, 2004)

Tytuł artykułu: Budownictwo bibłioteczne a potrzeby czytełników niepełnosprawnych.
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Tekst dotyczy problemu dostosowania budynków bibliotecznych do potrzeb 

niepełnosprawnych użytkowników, krajowych przepisów prawnych odnoszących się do 

wymagań wobec budownictwa dla niepełnosprawnych oraz aktów prawnych z Wielkiej 

Brytanii. (Kobierska-Maciuszko, 2004)

Seniorzy w bibliotekach -projekty (7(98)/2008)

Tytuł artykułu: Senior buszujący w bibliotece.

Tematem artykułu jest aktywność w społeczeństwie starszych osób, ukierunkowanie 

sektora handlu i usług na seniorów, korzystanie z Internetu przez tę grupę społeczną, kursy 

obsługi komputera dla seniorów oraz rola bibliotek publicznych w pobudzaniu aktywności 

społecznej starszych osób. (Augustyn i Pijał, 2008)

Tytuł artykułu: Biblioteki kreatorami przyszłości. Nowatorskie rozwiązania 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych.

Tekst poświęcony jest działaniom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na 

rzecz aktywizacji starszych użytkowników, utworzenia w bibliotece specjalnej agendy, 

programu dla osób starszych - Szkoła @ktywnego Seniora (S@S), jego struktury i projektów 

krajowych i międzynarodowych realizowanych w ramach programu. (Jedlińska, 2008)

Tytuł artykułu: Projekt „Akademia e-Seniora” UPC i inne działania w zakresie 

edukacji komputerowej dła seniorów w Miejskiej Bibłioteee Pubłicznej we Wrocławiu.

Przedmiotem artykułu są działania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, 

uczestnictwo w konkursie UPS Polska na realizację projektu Akademie e-Seniora, organizacja 

w ramach projektu pracowni komputerowej i kursów dla starszych użytkowników oraz Kłubu 

e-Seniora i innych działań. (Gorczyńska, 2008)

Tytuł artykułu: Seniorzy a społeczeństwo wiedzy. Roła Bibłioteki.

Artykuł dotyczy przykładu udziału biblioteki w budowie społeczeństwa 

informacyjnego - kursu obsługi komputera w systemie e-learningu dla osób starszych i jego 

zalet. Kurs organizowany jest w XI Czytelni Naukowej w Warszawie. (Urbanowicz, 2008)

Tytuł artykułu: Roła bibłioteki w edukacji czytełniczej osób starszych.

Tematem tekstu jest rola bibliotek w rozwoju edukacji czytelniczej seniorów. Tekst 

poświęcony jest badaniom przeprowadzonym na tej grupie użytkowników sieci 

Wojewódzkiej i Miejskiej Publicznej w Gdańsku. Zakres badań był następujący: m.in. 

wykorzystanie książki mówionej, znaczenie czytania, wybór pomiędzy książką a 

czasopismem, częstotliwość czytania, zainteresowania czytelnicze oraz motywy sięgania po
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literaturę. Artykuł dotyczy również projektu pt. Aktywna jesień życia - rola bibliotek w 

aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych. (Dettlaff-Lubiejewska, 2008)

Niepełnosprawni w bibliotekach (5(132)/2012)

Tytuł artykułu: Współczesne usługi dła niepełnosprawnych użytkowników bibłiotek - 

przegłąd form.

Tekst poświęcony jest formom usług biblioteczno-informacyjnym skierowanym do 

niepełnosprawnych użytkowników, przykładom z polskich i zagranicznych bibliotek. Oferta 

bibliotek obejmuje następujące działania dla niepełnosprawnych: dostarczanie materiałów 

bibliotecznych za pośrednictwem poczty, bibliobusów, a także osobiście przez bibliotekarzy, 

przesyłanie form elektronicznych dokumentów (pocztą przegranych na inny nośnik, online 

lub też przegranie na nośnik użytkownika czy udostępnienie na serwerze biblioteki do 

pobrania), dostarczanie urządzeń do odtwarzania, szkolenia, głównie z wykorzystania nowych 

technologii, konwertowanie publikacji na żądanie, np. tekstów naukowych na formę 

elektroniczną dla niepełnosprawnych studentów, dostarczanie innych form (obok tradycyjnej) 

książek akademickich np. w formie audio lub jako tekst brajlowski oraz udostępnianie do 

odsłuchu artykułów z prasy. Artykuł dotyczy również znaczenia odpowiedniego 

informowania niepełnosprawnych o usługach i zbiorach skierowanych do nich, a także 

badania ich potrzeb. (Fedorowicz-Kruszewska, 2012).

Tytuł artykułu: Bibłioteki uczełni technicznych wspierające edukację osób 

niepełnosprawnych na poziomie wyższym (anałiza probłematyki na bazie doświadczeń 

Bibłioteki Głównej AGH).

W artykule omówiony jest problem wspomagania przez biblioteki edukacji 

niepełnosprawnych studentów na przykładzie Biblioteki Głównej AGH i innych uczelni 

technicznych. Tekst dotyczy trudności w edukacji niepełnosprawnych studentów 

wynikających ze specyfiki uczelni technicznych, pracy z tą grupą studentów na AGH, 

informacji na stronach WWW bibliotek akademickich dla niepełnosprawnych i 

charakterystyki pracy ze studentami ze względu na rodzaj niepełnosprawności. (Zych, 2012).

Tytuł artykułu: Internetowe bazy danych i doświadczenie badawcze dła studentów z 

zaburzeniami odczytu druku.

Artykuł dotyczy wpływu architektury bibliotecznych baz danych na gromadzenie 

informacji przez studentów z problemami odczytu druku, którzy korzystają z czytników 

ekranowych, przeglądu badań nad trudnościami w dostępie do bibliotecznych zasobów 

elektronicznych tej grupy studentów, wyników badań przeprowadzonych wśród 
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niepełnosprawnych studentów z Kanady oraz czynników (określonych na podstawie badań) 

wpływających na wyszukiwanie informacji. (Dermody, Majekodunmi, 2012).

Tytuł artykułu: Integraeyjne działania edukaeyjno-kułturałne Ośrodka Czytełnietwa 

Niepełnosprawny  eh.

Artykuł poświęcony jest działalności Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych 

Książnicy Zamojskiej, form i tematyki zajęć edukacyjno-kulturalnych skierowanych do 

niepełnosprawnych użytkowników, zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych (spotkań 

teatralnych, autorskich, integracyjnych, konkursów, warsztatów, zajęć terapeutycznych, itd.). 

(Wójcik, 2012).

Tytuł artykułu: Podstawowe reguły dostępnośei serwisów internetowyeh dła 

niepełnosprawnyeh użytkowników.

Przedmiotem tekstu jest dostępność serwisów internetowych (w tym bibliotecznych) 

dla niepełnosprawnych osób, problem odpowiedniego projektowania i komunikowania 

informacji cyfrowej, przeszkody w korzystaniu z zasobów internetowych przez 

użytkowników z problemami ze wzrokiem i rozwiązania technologiczne mające na celu 

usunięcie barier oraz najważniejsze zasady projektowania w celu zapewnienia dostępności 

informacji elektronicznej określone w dokumencie Web Content Aeeessibiłity Guidełines 

(WCAG) 2.0., polskie prace na ten temat i zawarte w nich wskazówki oraz korzyści płynące z 

dbałości o dostępność stron WWW, a także sposoby sprawdzania dostępności. (Bednarczyk, 

2012).

7. Biblioteki cyfrowe (budowa bibliotek cyfrowych, bazy danych)

Biblioteki wirtuałne, biblioteki eyfrowe... (8(8)/1999)

Tytuł artykułu: Biblioteka wirtualna - problemy definieyjne.

W artykule autor wyjaśnia definicje biblioteki wirtualnej, biblioteki cyfrowej oraz 

związek pomiędzy nimi. Przytacza również termin virtual museum. (Radwański, 1999)

Tytuł artykułu: Katalogi eentralne - jak je budować na przełomie wieków.

Artykuł dotyczy katalogów centralnych. Autorka stawia pytania dotyczące sposobu 

budowy, przydatności, ewentualnej postaci i zasobów bibliotecznych, dla których miałyby 

być zbudowane, etapów rozwoju. Uzasadnia konieczność poruszenia tych problemów. 

Autorka zadaje również pytania, w związku z początkami tworzenia NUKat-u, dotyczące 

dostępu do cyfrowej informacji o zasobach w polskich bibliotekach. W artykule
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przedstawione są również doświadezenia związane z katalogami biblioteeznymi i katalogami 

eentralnymi z bibliotek brytyjskieh. (Sitarska, 1999)

Tytuł artykułu: Sieciowe rozpowszechnianie baz danych dostarczanych na nośnikach 

optycznych.

Tematem artykułu są systemy rozpowszeehniania, w sieeiaeh lokalnyeh i rozległyeh, 

baz danyeh opublikowanyeh na dyskaeh optyeznyeh, grupy systemów, rozwój systemów 

uniwersalnyeh i system ERL oferowany przez firmę Silver Platter (budowa, moźliwośei i 

funkejonowanie). (Koziara, 1999)

Tytuł artykułu: Dostarczanie dokumentów we współczesnej bibliotece naukowej.

Przedmiotem artykułu są bazy danyeh udostępniane w Biblioteee Głównej 

Politeehniki Warszawskiej i doświadezenia z tym związane. (Tonakiewiez, 1999)

Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie (11 (81)/2006)

Tytuł artykułu: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.

Artykuł poświęeony jest Cyfrowej Biblioteee Narodowej Polonie, dokumentom 

dotyeząeym działań digitalizaoyjnyeh w Europie, funkeji Polony, powstania i eharakterystyki 

oraz współpraey z Biblioteką Europejską. (Śląską i Potęga, 2006)

Tytuł artykułu: Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich - próba oceny 

doświadczeń krajowych.

Artykuł prezentuje sytuaeję digitalizaeji w polskieh bibliotekaeh róźnyeh typów. Stan 

digitalizaeji określono na podstawie badań przeprowadzonyeh w lataeh 2003 i 2005 przez 

Bibliotekę Narodową oraz Komisję Automatyzaeji SBP w 2006 r. Artykuł dotyezy również 

poezątków prae nad digitalizaeją zbiorów w bibliotekaeh polskieh, rozwoju digitalizaeji na 

przestrzeni lat w różnyeh typaeh bibliotek, z różnyeh miast oraz ezynników wpływająeyeh na 

rozwój, informaeji dotyeząeyeh organizaeji praey, wyboru materiałów, opraeowania, 

wyposażenia teehnieznego, metod digitalizaeji, opisu bibliografieznego dokumentów, 

udostępniania, poniesionyeh wydatków i źródeł finansowania, a także jakośei digitalizaeji 

polskieh bibliotek. (Kowalska, 2006)

Tytuł artykułu: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - udział i doświadczenia Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Tekst dotyezy wkładu Biblioteki Uniwersyteekiej w Poznaniu w tworzenie zasobu 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, organizaeji stanowiska praey do digitalizaeji wybranyeh 

zbiorów, wyposażenia teehnieznego oraz przyjętego systemu praey, zestawień proeentowyeh 

udostępnionyeh publikaeji w WBC oraz ieh udostępniania, udziału zbiorów Biblioteki 
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Uniwersyteckiej w poszczególnych kolekcjach, w których zamieszczane są zasoby WBC. 

(Wichlińska, 2006)

Tytuł artykułu: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - problemy i zagadnienia 

związane z realizacją I etapu jej rozwoju.

Tematem tekstu jest podsumowanie roku funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej 

Biblioteki Cyfrowej, współpraca członków zespołu nad projektem, przebieg poszczególnych 

etapów pracy, wykorzystywane wyposażenie techniczne, opracowanie zbiorów, a także 

procedury administracyjne oraz poniesione koszty. (Czyżak, Szturo i Rakowska, 2006)

Tytuł artykułu: Nie tylko biblioteka cyfrowa ... - rzecz o bibliotecznych wystawach 

wirtualnych.

Tekst dotyczy bibliotecznych wystaw wirtualnych, terminów: biblioteka cyfrówki, 

kolekcja tematyczna, wystawa wirtualna oraz różnic pomiędzy nimi, istoty wystaw 

wirtualnych, sytuacji wirtualnych ekspozycji w bibliotekach zagranicznych, serwisu Library 

and Archival Exhibitions on the Web poświęconego tego rodzaju inicjatywom oraz wystaw 

Biblioteki Narodowej i innych polskich bibliotek. (Murzynowska i Potęga, 2006)

8. Digitalizacja zbiorów (digitalizacja zasobów bibliotecznych oraz archiwa cyfrowe)

Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne projekty i strategie (2(42)/2003)

Tytuł artykułu: Digitalizacja - czy istnieje jakaś strategia?

Tematem artykułu jest strategia digitalizacji, brak jednolitych, narodowych strategii 

digitalizacji dziedzictwa dokumentarnego, zmiany dotyczące dziedzictwa dokumentarnego 

powodowane przez technologię cyfrową, możliwości, jakie wnoszą, działania podejmowane 

przez biblioteki w tym kierunku oraz problemy z tym związane - brak ogólnej polityki 

digitalizacji dla danego kraju, przyczyny tej sytuacji i skutki, rola bibliotekarzy w tej sytuacji 

oraz konieczność stworzenia ogólnej strategii digitalizacji dokumentów, główne założenia 

takiej strategii oraz instytucji, które mogłyby podjąć się tego zadania. (Pearson, 2003)

Tytuł artykułu: Zabezpieczanie historycznych zasobów dla przyszłości - archiwum 

cyfrowe holenderskiej biblioteki narodowej.

Przedmiotem artykułu jest archiwum cyfrowe, powstałe w holenderskiej bibliotece 

narodowej - Koninklijke Bibliothek (KB), zadania realizowane przez Koninklijke Bibliothek, 

problemy związane z wydawnictwami cyfrowymi, przygotowania do gromadzenia publikacji 

elektronicznych z egzemplarza obowiązkowego - udział w międzynarodowych projektach 

mających na celu zabezpieczenie dokumentów cyfrowych, wdrażanie różnych systemów
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służących do obsługi kolekcji, umowy z wydawcami odnośnie egzemplarza obowiązkowego, 

funkcjonowanie cyfrowego archiwum, wdrożenie archiwum, sposoby zabezpieczenia, wpływ 

gromadzenia egzemplarza obowiązkowego dokumentów elektronicznych na procesy 

biblioteczne, polityka gromadzenia tego rodzaju dokumentów, automatyczne zarządzanie 

bazą i danymi oraz metoda gromadzenia -yvebharvesting. (Amse, 2003)

Tytuł artykułu: Od bazy bibliograficznej WorldCat do zbiorów narodowych American 

Memory - owoce amerykańskiej współpracy.

W artykule omówione są przedsięwzięcia powstałe dzięki współpracy bibliotek. Tekst 

dotyczy następujących aspektów: historia organizacji OCLC i rozwój przedsięwzięcia tej 

organizacji -bazy bibliograficznej WorldCat oraz projekt Biblioteki Kongresu American 

Memory Historical Collections. (Sobieszek, 2003)

Tytuł artykułu: Cyfrowy serwis informacyjny w bibliotece.

Artykuł dotyczy wykorzystania nowych technologii w bibliotekach do usprawnienia 

usług, budowy bibliotecznych serwisów internetowych poświęconych podstawowym 

informacjom o bibliotece (usługach placówki, sposobach korzystania ze zbiorów, lokalizacji, 

godzinach otwarcia, itd.), który stanowiłby przewodnik po usługach instytucji i niej samej 

dzięki zamieszczeniu multimedialnej prezentacji wnętrz, a także przykładów serwisów oraz 

pracy dyplomowej poświęconej prezentacji multimedialnej wnętrz budynku biblioteki. 

(Potęga, 2003)

Tytuł artykułu: Pomoc dła czeskich bibłiotekpo katastrofalnej powodzi.

Tematem artykułu jest organizacja pomocy przez Bibliotekę Narodową w Warszawie 

czeskim bibliotekom, które odniosły straty na skutek powodzi oraz ratowania zbiorów (w tym 

również poprzez digitalizację) w czeskiej bibliotece narodowej. (Potrzebnicka i Rams, 2003)

Digitalizacja-kierunki działań Europy i Polslà (4(74)/2006)

Tytuł artykułu: Od druku do bitów, czyli o digitalizacji systemów bibliotecznych.

Tekst dotyczy wpływu rozwoju nowych technologii na współczesne biblioteki, 

kształtu i funkcji, wpływu na użytkowników i pracowników bibliotek, powodowanych zmian. 

(Lis, 2006)

Tytuł artykułu: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych.

Zagadnieniem omawianym w artykule jest budowa bibliotek cyfrowych, zasady 

amerykańskiej organizacji NISO zapewniające utworzenie biblioteki cyfrowej odpowiedniej 

jakości. Zasady te dotyczą zasobów, obiektów, metadanych oraz realizacji projektów. 

(Nahotko, 2006) 
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Tytuł artykułu: Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Przedmiotem artykułu jest system rozproszonych bibliotek cyfrowych i argumenty 

przemawiające za koniecznością stworzenia takiego systemu w Polsce. (Kalota, 2006)

Tytuł artykułu: Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism — przegląd 

koncepcji.

Artykuł dotyczy różnych projektów digitalizacji czasopism w bibliotekach 

europejskich, elementów, na które zwracano uwagę przy przygotowaniu projektów, 

początków tego rodzaju inicjatyw w polskich bibliotekach, obecnej sytuacji oraz rożnych 

przykładów projektów. (Potęga, 2006)

Tytuł artykułu: Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy.

Przedmiotem artykułu są zasady organizacji NISO wykorzystane przy tworzeniu 

Kujawsko Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz inne działania, które podjęto podczas 

realizacji przedsięwzięcia. (Bednarek-Michalska, 2006)

Tytuł artykułu: „eBiPol” - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych 

inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej.

Tematem artykułu jest Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (eBiPol) na tle 

innych tego rodzaju inicjatyw krajowych, różne polskie, już powstałe biblioteki elektroniczne, 

ich podział, kolekcja, formaty i metody prezentacji dokumentów, programy do przeglądania 

dokumentów oraz cele i założenia eBiPol, przygotowania do realizacji projektu, etapy 

realizacji, plany dalszego rozwoju, zespół zajmujący się digitalizacją, organizacja pracowni 

oraz ogólna charakterystykę eBiPol. (Rożniakowska i Margas, 2006)

Tytuł artykułu: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego - cele, zadania, 

wytyczne i organizacja pracy.

Artykuł poświęcony jest Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr), 

powstania BCUWr, materiałom opracowanym na potrzeby realizacji projektu, wykazu tych 

dokumentów oraz interpretacji atrybutów schematu Dublin Core na potrzeby opisów zbiorów 

specjalnych BUWr, metryki dla digitalizowanych obiektów i schematowi funkcjonalnemu 

BCUWr. (Domowicz, Kalota, Kotyńska, Łukaszewicz, Raczyński i Szala, 2006)

Digitalizacja w Polsce i Europie (7(107)/2009)

Tytuł artykułu: Digitalizacja, czyli,, cyfrowanie ”.

Artykuł dotyczy digitalizacji dóbr kultury, dokumentów poświęconych tej inicjatywie 

oraz zagranicznych przykładów dużych przedsięwzięć digitalizacji dorobku kultury. (Braun, 

2009).
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Tytuł artykułu: Digitalizaeja wszędzie dookoła.

Tematem artykułu jest digitalizacja w bibliotekach, rozwój, krajowe inicjatywy 

digitalizacji w różnych instytucjach, polskie biblioteki cyfrowe i ich zasoby oraz kompetencje 

specjalistów do spraw digitalizacji. (Rożniakowska-Klosińska, 2009).

Tytuł artykułu: Europeana - uwagi użytkownika.

Przedmiotem tekstu jest serwis Europeana, trudności w jej funkcjonowaniu i rozwoju. 

(Hollender, 2009).

Tytuł artykułu: Projekt Numerie. Digitalizaeja w europejskieh instytuejaeh kultury.

Artykuł poświęcony jest projektowi Numerie. Projekt ten powołany został do zbadania 

przedsięwzięć z zakresu digitalizacji w różnych instytucjach (w tym bibłioteki) w krajach UE. 

Tekst dotyczy procesu przygotowania i przeprowadzenia badań (wyboru koordynatora badań 

w danych krajach, wytypowania instytucji i rozesłania ankiet oraz trudności). (Szabłowski, 

2009).

Tytuł artykułu: Webarehiv - ezeskiprojekt arehiwizaejipublikaeji internetowyeh.

Tekst dotyezy WebarehN - ezeskiego projektu mająeego na eełu arehiwizaeję min. 

zasobów internetowyeh w bibliotekaeh, powstania projektu, organizaeji praey (koordynatora i 

zespołu praeowników, wyboru dokumentów do arehiwizaeji, pozyskiwania publikaeji, 

udostępniania) oraz trudnośei, osiągnięć i istotnyeh warunków do dalszego rozwoju projektu. 

(Kwiatkowska-Żak i Żak, 2009).

Tytuł artykułu: Digitalizaeja kolekeji biblioteeznyeh i arehiwaliów w Egipeie.

W artykułe przedstawiona jest digitalizacja dokumentów bibliotecznych i archiwaliów 

w Egipcie. Artykuł dotyczy przedsięwzięć digitalizacji: The Million Book Project, The 

Digital Modern History of Egypt, Memory of Suez Canal, Arabic and Middle Eastern 

Electronic Eibrary (realizowanych dzięki Bibliotece Aleksandryjskiej lub przy jej 

współudziale), Nasser Digital Archive, Anwar El-Sadat Digital Archive (archiwów kolekcji 

prezydentów Egiptu i dokumentów z okresu prezydentury), zbiorów Institute d’Egypte oraz 

działań Centre for Documentation of Cultural and National Heritage. (Piotrowska, 2009).

9. Usługi informacyjne bibliotek (informacja regionalna w bibliotekach publicznych)

Biblioteki lokalne, jako ośrodki informaeji regionalnej (5(23)/2001)

Tytuł artykułu: Misja bibliotekpublieznyeh i samorzafów małyeh wspólnot lokalnyeh 

w rozwoju spoleezeństwa informaeyjnego.
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Artykuł poświęcony jest bibliotekom publicznym małych miast. Omówiony jest 

problem konieczności i znaczenia wprowadzenia zmian w oferowanych usługach i ich roli w 

budowaniu społeczeństwa informacyjnego. (Eeończuk, 2001)

Tytuł artykułu: Samorząd wojewódzki - realia i potrzeby informaeyjne.

Tekst dotyczy są samorządów wojewódzkich i problemów w systemie przepływu 

informacji wewnętrznej i zewnętrznej. (Dobroński, 2001)

Tytuł artykułu: Dokumentaeja bibliografiezna piśmiennietwa o regionie w Książniey 

Podlaskiej w Białymstoku.

Artykuł poświęcony jest Bibliografii regionu bialostoekiego wydawanej przez 

Książnicę Podlaską, historii Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy Podlaskiej 

oraz początków i pracy nad bibliografią na przestrzeni lat, zakresu terytorialnego bibliografii i 

zmian administracyjnych oraz typów rejestrowanych dokumentów. (Brzezińska-Stec i 

Solomianko, 2001)

Internetowe systemy wymiany i przesyłania informaeji (9(49)/2003)

Tytuł artykułu: Semantyezny Web i jego ontologie.

Przedmiotem artykułu jest semantyczny Web, jego idea, definicja ontologii, 

syntaktyka języków ontologii, cele tworzenia, zasady projektowania, zastosowanie ontologii, 

różnice pomiędzy ontologiami a schematami baz danych, języki służące do tworzenia 

ontologii, przykład ontologii oraz budowa ontologii. (Nahotko, 2003)

Tytuł artykułu: Doświadezenia EBSCO w rozpowszeehnianiu informaeji naukowej w 

opareiu o oferowane bazy danyeh, ezasopisma elektroniezne i nową technologie poląezeń 

Link Servers.

Artykuł dotyczy baz danych oferowanych przez EBSCO: EBSCO’s Academic Search 

Premier ASP oraz Business Source Premier BSP, dziedzin, jakie reprezentują, czasopism 

dostępnych w tych bazach, znaczenia baz EBSCO dla zastosowania, czasopism polskich lub 

Polski dotyczących znajdujących się w bazach EBSCO, projektów poświęconych rozbudowy 

baz retrospektywnych Business Source Backfile Initiative BSBI, Academic Search Backfile 

Initiative ASB I, celu projektu, przygotowania do realizacji projektu, kryteriów wyboru 

czasopism oraz narzędzi odsyłania zastosowanych w bazach EBSCO. (Brooks, 2003)

Tytuł artykułu: Katalog Centralny NUKAT - system wymiany danyeh w proeesie 

opraeowania zbiorów polskieh bibliotek.

Artykuł poświęcony jest Katalogowi Centralnemu NUKAT. Omówione są 

zagadnienia: zadania katalogu, system obsługujący katalog, typy rekordów, procedura
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wprowadzania rekordów, struktura organizaeyjna Centrum NUKAT, przejmowanie rekordów 

z katalogu przez biblioteki oraz podsumowanie ponad roeznego działania katalogu. 

(Burehard, 2003)

Tytuł artykułu: Wdrażanie systemu ALEPH i jego wpływ na proces opracowania 

książki w Bibłiotece Głównej i OINT Połitechniki Wrocławskiej.

Tematem artykułu jest wdrażanie systemu ALEPH w Biblioteee Głównej i OINT 

Politeehniki Wroeławskiej : motywy zmiany systemu, przygotowanie do wdrożenia systemu, 

zmiany organizaeyjne w Oddziale Opraeowania Druków Zwartyeh, kontrola danyeh za 

pomoeą kartoteki haseł wzoreowyeh, nawiązanie współpraey z Katalogiem Centralnym 

NUKAT, pobieranie rekordów z NUKAT oraz baz zagranieznyeh, wykorzystanie moźliwośei 

systemu, wykorzystanie Internetu do dokształeania się praeowników, informaeja o zasobaeh, 

ieh udostępnianie i wykonywanie innyeh działań. (Szylhabel, 2003)

Tytuł artykułu: Systemy informacji naukowej - międzynarodowy system informacji o 

bezpieczeństwie i higienie pracy CIS.

Artykuł dotyezy międzynarodowego systemu informaeji o bezpieezeństwie i higienie 

praey CIS, zakresu zadań Międzynarodowego Centrum Informaeji o Bezpieezeństwie i 

Higienie Praey CIS, gromadzenia, opraeowywania i udostępniania informaeji przez Centrum, 

wydawnietw Centrum, bazy danyeh Centrum CISDOC/CISILO, speojalistyeznyeh baz 

danyeh opraeowywanyeh przez Centrum, usług informaoyjnyeh Centrum, witryny 

internetowej Centrum, jako źródła informaeji, międzynarodowej sieei Centrów CIS i 

współpraey z Centrami Krajowymi i Współpraoująeymi Centrami CIS, ieh zadań. Polskiego 

Krajowego Centrum CIS, jego zadań, działalnośei, współpraey z sieeią eentrów CIS, 

współpraey z innymi instytuejami, formy udostępniania różnyeh informaeji, działalnośei i 

pozyskanyeh publikaejaeh. (Szezepanowska, 2003)

Dostęp do informacji (2(63)/2005)

Tytuł artykułu: Bezpłatne publikacje naukowe i bezpłatne archiwa naukowe w 

dziedzinie medycyny.

W artykule omówione są wolnodostępne publikaeje naukowe oraz arehiwa z dziedziny 

medyeyny. Przedstawione są przykłady działań zgodnyeh z open access pubłishing (OAP) 

poświęeonyeh medyeynie. (Niedźwiedzka, 2005)

Tytuł artykułu: Stań na ramionach gigantów, czyłi Googłe Schołar.

Przedmiotem artykułu jest Googłe Schołar. Zaprezentowana jest: wyszukiwarka 

Googłe i jej funkejonowanie oraz nowa usługa Googłe -wyszukiwarka Googłe Schołar,
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służącą do wyszukiwania, sortowania i udostępniania użytkownikom dokumentów o 

naukowych i dydaktycznych. (Weryho, 2005)

Tytuł artykułu: NORMY: rozpowszechniane, udostępniane czy sprzedawane? Czy 

instytucja, która normalizuje innych potrafi uporządkować samą siebie?

Tematem artykułu są Polskie Normy, problem działalności PKN, powstawania 

Polskich Norm i ich udostępniania. (Grabowska, 2005)

Tytuł artykułu: Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? 

Trendy światowe a Polska.

W artykule przedstawiona jest sytuacja wolnego, bezpłatnego dostępu do informacji i 

wiedzy w Polsce i na świeeie. Omówione są początki inicjatyw O Al, O A, działania państw 

europejskich mające na celu rozwiązanie problemu z wolnym dostępem do elektronicznych 

publikacji naukowych, prawo autorskie, jako barierę do wolnego dostępu do wiedzy, 

inicjatywa CC mająca na celu rozwiązanie tego problemu, problemy z finansowaniem 

wolnego dostępu do wiedzy w krajach europejskich, również w Polsce, sytuacja w Polsce z 

dostępem do publikacji naukowych, stosunek środowiska naukowego do wolnego 

udostępniania publikacji naukowych oraz znaczenie rozwoju technologii w dostępie do 

wiedzy. (Bednarek-Michalska, 2005)

Tytuł artykułu: Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to 

change?

Przedmiotem artykułu są bezpłatne publikacje i archiwa naukowe dotyczące 

medycyny. Omówiony jest koncepcja open access publishing (ОAP), początki i rozwój, 

założenia, inicjatywy OAP i O AA dotyczące dziedziny medycyny, słabe strony OAP oraz 

możliwości bibliotek naukowych w rozwoju OAP i OAA. (Björk, 2005)

Tytuł artykułu: Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach 

naukowych - stan obecny i perspektywy.

Artykuł dotyczy problemu dostępu do informacji o czasopismach elektronicznych na 

stronach polskich bibliotek naukowych, organizacji dostępu, możliwości wyszukiwania 

dokumentów elektronicznych w polskich i zagranicznych bibliotekach, zmian w 

katalogowaniu dokumentów elektronicznych w celu usprawnienia funkcjonalności serwisów, 

wyboru formatu, współkatalogowanie, problemu w katalogowaniu tego typu dokumentów 

oraz korzyści wynikające z katalogowania w systemie bibliotecznym zarówno dokumentów 

drukowanych jak i online. (Kołodzińska, 2005)

Tytuł artykułu: Rola i funkcjonowanie wymiany publikacji w kształtowaniu 

księgozbiorów bibliotek naukowych w dobie zachodzących zmian - ankieta.
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W artykule przedstawione są wyniki badań na temat wpływu wymiany pubłikaeji w 

bibliotekaeh naukowyeh na gromadzone zbiory. Badania dotyezyły: liezby kontrahentów, 

proeentu wpływu w eiągu roku pubłikaeji z wymiany, typu dokumentów, liezby tytułów 

podlegająeyeh wymianie, wartośei otrzymywanyeh i wysyłanyeh wydawnietw, regularnośei 

otrzymywania, wpływu zależnośei finansowyeh na zbiory oraz konieezność funkejonowania 

wymiany zagranieznej. (Krawezyk, 2005)

Tytuł artykułu: Projekt RoMEO : ochrona metadanych w środowisku Open Access.

Artykuł poświęeony jest oehronie wolnodostępnyeh metadanyeh na bazie protokołu 

OAI-PMH. Przedstawione są wyniki sondażu, przeprowadzonego w ramaeh projektu 

RoMEO, wśród dostaweów danyeh i dostaweów usług. Sondaż dotyezy następująeyeh 

zagadnień: prawa autorskie dotyeząee metadanyeh, konieezność oehrony wolnodostępnyeh 

metadanyeh, sposób zabezpieezenia metadanyeh, iniejatywa Creative Commons, 

przedstawienie informaeji dotyeząeej własnośei pojedynezyeh rekordów metadanyeh i 

zbiorów metadanyeh ehronionyeh przez lieeneje CC oraz dalsze plany w związku z oehroną 

metadanyeh. (Gadd, Oppenheim i Probets, 2005)

Tytuł artykułu: Prawna ochrona oprogramowania Open Source.

Artykuł dotyezy prawnej oehrony oprogramowania Open Souree. Omówione są: 

definieje oprogramowania oraz skład oprogramowania, zagadnienia dotyeząee rynku 

oprogramowania, oehrona prawnoautorska programów i innyeh dóbr, oehrona programów 

prawem autorskim i prawem patentowym, oehrona umową lioeneyjną, założenia teoretyezne 

dotyeząee oehrony własnośei intelektualnej, system oehrony prawnej odpłatnyeh programów 

w praktyee, różniee pomiędzy ruehem Open Souree a Free Software, system oehrony prawnej 

wykorzystywany w Open Souree i Free Software, podziały w ruehu Open Souree, prawa 

rządząee w kulturze hakerskiej. (Siewiez, 2005)

Tytuł artykułu: Prawo dostępu do informacji publicznej.

Przedmiotem artykułu jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej uehwalona w 

2001 r. Omówione są takie zagadnienia jak: obszary wspólne działalnośei bibliotek 

publieznyeh i Ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozwój regulaeji prawnyeh 

dotyeząeyeh informaeji publieznej na świeie i w Polsee, opinie na temat Ustawy w prasie, 

sytuaeja dostępu do informaeji publieznej przed uehwaleniem Ustawy, pojęeie informacja 

publiczna. (Strojek, 2005)

Serwisy i usługi informacyjne (1(119)/2011)

Tytuł artykułu: Zapytaj bibliotekarza... w Szwecji.
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W artykułe omówiona jest usługa szwedzkieh bibłiotek pubłieznyeh i akademiekieh 

F I-aga biblioteket {Zapytaj bibliotekę w Szwecji), zasady funkejonowania oraz możłiwośei tej 

usługi. (Nałewajska, 2011)

Tytuł artykułu: Déjà vu - czyli francuskie biblioteki akademickie (felieton z Lille).

Tekst poświęeony jest franeuskim bibłiotekom akademiekim. Przedstawiony jest 

probłem organizaeji serwisów i usług informaoyjnyeh. (Wiorogórska, 2011)

Tytuł artykułu: „Ask a librarian ” - serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W tekśeie przedstawiony jest probłem wykorzystania komunikatorów internetowyeh 

w bibłiotekaeh na przykładzie doświadezeń Bibłioteki Uniwersyteekiej w Poznaniu, gdzie 

utworzono platformę komunikaeyjną Ask a librarian. (Karwasińska i Kozak, 2011)

Tytuł artykułu: Portal BazTOL 'Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" 

- tworzony we współpracy bibliotek.

Przedmiotem artykułu jest portai BazTol - przewodnik po połskieh zasobaeh 

internetowyeh poświęeonyeh naukom teehnieznym. Przedstawione są: poezątki portału, 

główne założenia, instytueje tworząee portai, interfejs bazy dła redaktora oraz ezytełnika, 

proees opraeowania zasobów, współpraea zespołu w eełu zapewnienia odpowiedniej jakośei 

bazy oraz kierunki dałszego rozwoju. (Pomianowiez, 2011)

Tytuł artykułu: Ask Scotland - czyli informacja on-line po szkocku.

W artykułe przedstawiono usługę szkoekieh bibłiotek pubłieznyeh - Ask Scoland. 

Usługa ta skierowana jest do użytkowników, dzięki której mogą oni zdobywać informaeje za 

pośrednietwem Internetu głównie na temat Szkoeji i jej historii. (Gmerek, 2011)

Tytuł artykułu: Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0?Nowa forma 

przewodników po zasobach - LibGuides.

Tekst dotyezy płatformy LibGuides i jej zastosowania w bibłiotekarstwie do 

ułatwienia komunikaeji z użytkownikami. Zaprezentowane są możłiwośei i funkeje płatformy 

oraz przykłady zastosowań. (Derfert-Wołf, 2011)

łO. Strony internetowe bibłiotek, serwisy bibłiotekarskie i przydatne bibłiotekarzom 

(tworzenie i jakość)

Serwisy РГРГРГ(7(7)/1999)

Tytuł artykułu: Ogólna charakterystyka stron WWW polskich bibliotek.
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Problematyką omawianą w artykule jest zawartość witryn internetowych polskich 

bibliotek. Autorka przedstawia elementy najczęściej powtarzające się na stronach. (Malesza,

1999)

Tytuł artykułu: Ocena bibliotecznych stron WWW.

W tekście poruszony jest problem konieczności oceniania dokumentów internetowych 

wykorzystywanych w serwisach bibliotecznych. Przedstawiona jest również propozycja 

kryteriów oceny stron internetowych. (Pepol, 1999)

Tytuł artykułu: Metody tworzenia interaktywnych i dynamicznych stron WWW.

Artykuł poświęcony jest budowie dynamicznych i interaktywnych stron 

internetowych. Omówione są działania serwerów, przeglądarek internetowych, język HTML, 

funkcjonowanie i rozwój systemu WWW, kształtowanie się stron WWW, istota 

interakcyjnych stron WWW, formularz HTML, rodzaje pól, jakie mogą być użyte w 

formularzu, zbieranie danych z formularzy oraz zlecenia SSI służących do tworzenia 

dynamicznych stron WWW. (Puszkiewicz, 1999)

Tytuł artykułu: Zastosowanie systemu hipertekstowego do tworzenia hipermedialnego 

podręcznika na „ Wirtualnej historii książki i bibliotek”.

Przedmiotem omawianym w artykule jest hipermedialny podręcznik Wirtualna 

dydaktyczną dla studentów i uczniów, 

zagadnienia wzięte pod uwagę podczas 

podręcznika, odbiorcy oraz struktura

historia książki i bibliotek, stanowiący pomoc 

Przedstawione jest: przeznaczenie podręcznika, 

tworzenia podręcznika, motywy opracowania 

podręcznika. (Skórka, 1999)

Tytuł artykułu: Automatyzacja pracy webmastera. Program BK ReplaceEm.

Artykuł poświęcony jest programowi BK Replace Em służącemu do automatyzacji 

pracy webmastera, podany jest adres, z którego można pobrać program oraz możliwości 

programu. (Romaniak, 1999)

Tytuł artykułu: HTML - zestawienie literatury i źródeł sieciowych.

W tekście przedstawione są źródła dotyczące języka HTML do praktycznego 

wykorzystania dla bibliotekarzy, zarówno drukowane jak i elektroniczne, polskie i 

zagraniczne. (Radwański, 1999)

Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne (6(15)/2000)

Tytuł artykułu: Biblioteczne portale albo wirtualne warsztaty informacyjne.

Artykuł dotyczy wykorzystania źródeł internetowych w warsztacie informacyjnym 

bibłiotek, jakości informacji ze źródeł internetowych, narzędzi umożliwiających 
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wyszukiwanie wartościowych informacji: katałogi adresów internetowych, wyszukiwarki 

internetowe, serwisy, prasa komputerowa, wydawnictwa fachowe, programy informacyjne w 

radio i tełewizji dotyczące Internetu, branżowe przewodniki internetowe, mułtikatałogi i 

metakatałogi, biblioteczne portale zawierające zbiory linków do baz bibliograficznych, 

pełnotekstowych, wydawnictw, czasopism i instytucji. Omówione jest: znaczenie 

różnorodności i liczebności źródeł, przykłady bibliotecznych portali i przewodników po 

zasobach internetowych, w tym także strona internetowa Działu Informacji i Bibliografii 

WiMBP w Łodzi zawierająca wykorzystywane w pracy linki. (Gawroński i Dynkowski,

2000)

Tytuł artykułu: Webmasterskie serwisy PCkuriera. Historia (ealkiem) naturalna.

W artykule przedstawiony jest rozwój stron internetowych czasopisma, a głównie 

dwóch serwisów: poradnika języka HTML oraz Webmaster -zawierającego artykuły 

fachowców, skierowanego do bardziej zaawansowanych webmasterów. (Wimmer, 2000) 

Tytuł artykułu: Wyszukiwanie informaeji w World Wide Web.

Tekst poświęcony jest sposobom wyszukiwania informacji w zasobach internetowych: 

w bazach danych oraz całej sieci WWW. Omówione są środki wspomagające efektywność 

wyszukiwania, narzędzia wyszukiwawcze: wyszukiwarki, katałogi tematyczne, 

multi wyszukiwarki, a także metody i techniki wyszukiwawcze. Podane jest także zestawienie 

danych statystycznych odnoszących się do kilku wyszukiwarek i katalogów tematycznych, 

możliwości wyszukiwawcze i rezultaty wyszukiwawcze w danych wyszukiwarkach i 

katalogach. (Derfert-Wołf, 2000)

Tytuł artykułu: Metodyka tworzenia katalogów stron WWW - na przykładzie praey 

redakeji portalu Onet.pl.

W artykule omówione są doświadczenia zdobyte przy pracy nad katalogiem portalu 

Onet.pł, przeznaczenie katalogu, odbiorcy, początki, a głównie polityka tworzenia i rozwój. 

(Niemirowska, 2000)

Tytuł artykułu: Jak to z "Listą... " było, ezyli dzieje jednego serwisu....

Artykuł dotyczy serwisu Lista polskich czasopism elektronicznych, jego powstania, 

pracy nad serwisem, metodologii redagowania serwisu, kryteriów doboru czasopism oraz 

budowy bazy E-press. (Gawarecki, 2000)

E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie (9(90)/2007)

Tytuł artykułu: Wirtualna podróż po Węgierskiej Biblioteee Elektronieznej.
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W tekście omówiona jest Węgierska Biblioteka Elektroniczna (Magyar Elektronikus 

Könywtar, MEK). Przedstawione są: początki i rozwój MEK, oferowane usługi i związki z 

Biblioteką Narodową Węgier, cel, zbiory, zakres ich gromadzenia i możliwości korzystania 

ze zbiorów, formy opisu, możliwości wyszukiwania, wystawy wirtualne, i serwisy 

prowadzone przez MEK i inne działania. (Drotos, 2007)

Tytuł artykułu: Czeski Portal Bibliotekoznawstwa i Informaeji Naukowej.

W artykule przedstawiony jest Czeski Portal Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej, jego początki i rozwój, praca zespołu nad portalem, zadania, jakie ma spełniać, 

struktura zawartości wersji w języku angielskim i czeskim, odbiorcy, grupy tematyczne 

angielskiej wersji portalu oraz możliwości przeszukiwania zasobów Biblioteki Europejskiej 

za pośrednictwem portalu. (Pilar i Marvanovâ, 2007)

Tytuł artykułu: WWW.BIBLIOTHEKSPORTAL.de — niemieeki portal internetowy o 

tematyee bibliotekarskiej.

Tekst poświęcony jest niemieckiemu portalowi internetowemu Bibliotheksportal 

dotyczącemu problematyki bibliotekarskiej. Omówione są: główne funkcje portalu i inne 

pozostałe zadania realizowane przez portal, odbiorcy, tematyka, redakcja portalu i 

koordynacja prac nad portalem oraz Portal nauki b2i, którego część stanowi Bibliotheksportal. 

(Osterode, 2007)

Tytuł artykułu: Bibliotekarstwo franeuskie na stronaeh WWW.

W artykule zaprezentowane są wybrane, francuskie strony WWW bibliotek oraz 

stowarzyszeń poświęconych bibliotekom, książce i czytelnictwu oraz baza dokumentów z 

historii literatury francuskojęzycznej. Przedstawione są także ogólnie francuskie 

bibliotekarstwo i funkcjonujące sieci biblioteczne. (Winiarska, 2007)

Tytuł artykułu: Rozwój i funkejonowanie bazy danyeh Naukowe i faehowe polskie 

ezasopisma elektroniezne po dwóeh lataeh doświadezeń.

Artykuł dotyczy bazy Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. 

Podsumowane są dwa lata funkcjonowania bazy, opisane doświadczenia, zmiany w bazie, w 

zawartości, zmiany na rynku czasopism elektronicznych, zmiany w budowie bazy, źródła 

informacji o nowych czasopismach, aktualizacja i wykorzystanie. (Drabek i Pulikowski, 

2007)

11. Bibliotekoznawstwo (badania bibliotekoznawcze)

Nowe kierunki badań hihliotekoznawczvcb (10(91)/2007)
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Tytuł artykułu: Idzie nowe - doktoranci Instytutu Informacji Naukowej i 

Bibłiotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunki badań.

W tekście przedstawiony jest obszar działalności naukowo-badawczej doktorantów 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: prace 

magisterskie i doktoranckie, publikacje naukowe, doświadczenia zawodowe, referaty 

przedstawione na konferencjach i zainteresowania naukowe. (Dutko, 2007)

Tytuł artykułu: Prace doktorskie i studia trzeciego stopnia z dziedziny bibłiołogii na 

Wydziałe Fiłołogicznym Uniwersytetu Słąskiego (1997-2006).

Tematem artykułu są studia doktoranckie z zakresu bibliologii na Uniwersytecie 

Śląskim. Zaprezentowany jest obszar zainteresowań naukowych studentów studiów 

doktoranckich w danym czasie, wymagania wobec studentów, pracy dydaktycznej oraz 

działalność naukowa i kulturalno-społeczna, a także warunki kontynuacji edukacji na studiach 

III stopnia IBilN UŚ. Dołączony jest również wykaz tytułów prac licencjackich, 

magisterskich, wybranych publikacji naukowych i wygłaszanych referatów przez studentów. 

(Marcol, 2007)

Tytuł artykułu: Studia doktoranckie z zakresu Informacji Naukowej i 

Bibłiotekoznawstwa na Wydziałe Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu.

Tekst poświęcony jest doktorantom Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, będących absolwentami kierunku Informacja Naukowa i 

Bibliotekoznawstwo. Przedstawiony jest obszar zainteresowań naukowych studentów i ich 

działalności naukowej. (Centek, Iwańska-Cieślik, Cyrklaff, Marzec, Żynda, 2007)

12. Organizacje bibliotekarskie

Organizacje bibliotekarskie (4(44)/2003)

Tytuł artykułu: Stoyvarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 85 lat działalności -spojrzenie 

w przyszłość.

Tematem artykułu jest SBP. Przedstawione są dzieje SBP, sytuacja Stowarzyszenia i 

działalność, ówczesnych przedstawicieli władz oraz założenia programu działania SBP na lata 

2001-2005. (Stefańczyk, 2003)

Tytuł artykułu: Towarzystwo Nauczyciełi Bibłiotekarzy Szkół Połskich. Oddział w 

Toruniu.

135



W artykule omówiony jest toruński oddział Towarzystwa Nauozyeieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskieh. Przedstawione są kierunki działania Towarzystwa. (Wiśniewska, 2003)

Tytuł artykułu: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

Artykuł dotyezy Polskiego Towarzystwa Informaeji Naukowej. Przedstawione są 

ogólne informaeje na temat Towarzystwa, podstawowe eele i ogólne obszary działania, a 

także działalność wydawnieza oraz organizowane konfereneje. (Cisek, 2003)

Tytuł artykułu: Amerykańskie oraz brytyjskie organizacje i stowarzyszenia 

bibliotekarskie.

Tematem artykułu są organizaeje i stowarzyszenia bibliotekarskie z Ameryki oraz 

Wielkiej Brytanii, ogólne, wspierająee biblioteki akademiekie, publiezne, szkolne oraz 

speejalne i in. (Sobieszek, 2003)

Tytuł artykułu: BOBCATSSS - rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Artykuł poświęeony jest międzynarodowemu sympozjum dotyeząeemu 

bibliotekoznawstwa i informaeji naukowej BOBCATSSS. Przedstawione są poezątki, eele i 

działania. (Żurawska, 2003)

Tytuł artykułu: Czy śpiącego można zbudzić grzecznie?

Tematem artykułu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskieh. W tekśeie 

przedstawiono trudnośei stowarzyszenia. (Radwański, 2003)

13. Bibliometria

Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece (11 (29)/2001 )

Tytuł artykułu: O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów eytowań dla analizy nauk 

społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii).

Przedmiotem artykułu jest budowa indeksów eytowań na potrzeby analizy nauk 

społeeznyeh, głównie soejologii, o wymiarze lokalnym. Omówione są następująee 

zagadnienia: znaezenie wymiaru lokalnego nauk społeeznyeh w badaniaeh rozwoju nauk 

społeeznyeh przy zastosowaniu metod biliometryeznyeh, problemy w analizie nauk 

społeeznyeh (dominaeji nauki amerykańskiej w soejologii oraz języka angielskiego, sposoby 

komunikaeji w naukaeh społeeznyeh) oraz przykłady tworzenia indeksów eytowań o 

wymiarze lokalnym. Przedstawione są również argumenty przemawiająee za tworzeniem 

indeksów eytowań o takim wymiarze. (Webster, 2001)
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Tytuł artykułu: Próba oceny prenumeraty czasopism zagranicznych w bibliotekach ze 

szczególnym uwzględnieniem bibliotek uniwersyteckich oraz biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu 

w Nowym Sączu.

Artykuł dotyczy oceny prenumeraty czasopism na potrzeby wyboru czasopism do 

zakupu przez bibłioteki. Przedstawiona jest metodyka oceny czasopism oraz analiza 

prenumerat czasopism zagranicznych, z nauk społecznych z roku 1998, nabywanych przez 

biblioteki polskie (głównie uniwersyteckie). (Drabek, 2001)

Tytuł artykułu: Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach biblio 

metrycznych.

Przedmiotem omawianym w artykule są wydawnictwa Institute for Scientific 

Information (ISI) w Filadelfii, które wykorzystywane są w Bibliotece Głównej i OINT 

Politechniki Wrocławskiej do analizy cytowań prac naukowych. Przedstawiony jest wykaz 

czasopism indeksowanych w bazach ISI (tzw. Lista Filadelfijska), Journa Citation Reports 

(JCR) oraz różne bazy cytowań, a także zagadnienia związane z praktyką tworzenia analiz 

cytowań w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. (Pacholska, 2001)

Tytuł artykułu: Udział Bibłioteki AGH w procesie oceny dorobku naukowego uczełni. 

Kiłka praktycznych rozwiązań.

W artykule przedstawione są inicjatywy powstałe w Bibliotece Głównej AGH służące 

ocenie pracy naukowej uczelni. Omówione są poszczególne narzędzia pomocne przy 

tworzeniu podsumowań i obliczeń: wykaz czasopism polskich znajdujących się na Liście 

Filadelfijskiej, instruktaż korzystania z bazy ISC, listy tytułów czasopism z ich wartościami 

Ipact Factor, Bibliografia Prac Pracowników oraz baza dotycząca szkoleń przeprowadzanych 

dla pracowników biblioteki i przez tychże pracowników. (Machalska-Garbacz, 2001)

Tytuł artykułu: Anałizy naukometryczne w Bibłioteee Głównej Połitechniki Lubełskiej.

Tekst poświęcony jest warsztatowi i metodzie dokonywania analizy naukometrycznej. 

Omówione są trudności napotykane przy tworzeniu tego rodzaju analizy na podstawie 

doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej. (Celoeh, 2001)

Tytuł artykułu: Kiłka uwag o bibłiometrii w dydaktyce studiów bibłiotekoznawczych.

Artykuł dotyczy obecności bibłiometrii w kształceniu na poziomie akademickim w 

dziedzinie bibliotekoznawstwa. Przedstawione jest miejsce bibłiometrii w programach 

nauczania na różnych uczelniach krajowych kształcących w tym kierunku. (Skalska-Zlat,

2001)

Mierniki oceny czasopism i naukowców (8(99)/2008)
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Tytuł artykułu: Mierniki oceny czasopism i naukowców.

Przedmiotem artykułu są mierniki oceny czasopism i ludzi nauki. Przedstawione są 

zagadnienia: typy rankingów czasopism i podmiotów nauki, źródła danych do pomiaru 

cytowalności, mierniki wpływu czasopisma (Ipact Factor, Indeks Hirscha dla czasopism. 

Indeks Egghe dla czasopism) oraz mierniki wpływu autora (liczba cytowań autora, liczba 

cytowanych prac autora, indeksy Hirscha i Egghe dla autorów). (Osiewalska, 2008)

Tytuł artykułu: Index Copernicus.

Artykuł poświęcony jest serwisowi Index Copernicus (służącemu do oceny min. 

naukowców i czasopism). Omówione jest: powstanie moduły i metodologia oceny za pomocą 

Index Copernicus. (Dankiewicz, 2008)

Tytuł artykułu: Jak ocenić rangę czasopisma naukowego? Praktyczne wykorzystanie 

bazy SCOPUS.

Przedmiotem artykułu jest bibliograficzno - abstraktowa baza SCOPUS opracowana 

przez wydawnictwo Elsevier. Przedstawiony jest przykład zastosowania narzędzi bazy 

SCOPUS do oceny czasopism. (Przyłuska, 2008)

Tytuł artykułu: Serwis SCImago.

Artykuł dotyczy hiszpańskiego serwisu SCImago Journal and Country Rank, 

służącemu do analizy bibliometrycznej czasopism naukowych, zastosowanego w serwisie 

parametru bibliometrycznego i in. otrzymywanych danych dotyczących analizowanych 

czasopism oraz pozostałych możliwości serwisu. (Krośniak, 2008)

Tytuł artykułu: Mierniki oceny czasopism i naukowców na stronach www i w 

literaturze drukowanej (wybór).

W tekście przedstawiono spis źródeł internetowych i drukowanych poświęconych 

ocenie czasopism i naukowców (ocenie parametrycznej, bibliometrii, systemów i baz 

dotyczących bibliometrii, rankingów i wybór drukowanych źródeł), a także podstawowe 

terminy z tego zakresu. (Eang, 2008)

Bibliometria w bibliotekach (3(130)/2012)

Tytuł artykułu: Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukoyvej.

W tekście omówiono: metody bibliograficzne stosowane do oceny polskiej nauki 

(liczba publikacji, cytowań, Impact Factor, indeks Hirscha), ich zastosowanie do analizy baz 

bibliograficznych, a także wykorzystanie tych metod do monitorowania rozwoju nauki i 

kształtowania polityki wobec nauki. (Drabek, 2012)
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Tytuł artykułu: Udział bibliotek akademickich uczelni technicznych w parametryzacji 

jednostek naukowych.

Artykuł poświecony jest badaniom przeprowadzonym w bibliotekach uczelni 

akademickich. Badania dotyczyły zaangażowania bibliotek w dokumentowanie dorobku 

naukowego uczelni oraz jego ocenę parametryczną. (Socik, Tonakiewicz-Kołosowska, 2012).

Tytuł artykułu: Wskaźniki oceny dorobku publikacyjnego — analiza wybranych 

przykładów.

Przedmiotem tekstu są wskaźniki oceny publikacji. Przedstawione są: kryteria oceny 

publikacji naukowych, źródła danych o cytowaniach (bazy danych Web of Science, SciVerse 

Scopus oraz wyszukiwarka Google Scholar Citations) i narzędzia do wyszukiwania oraz 

przykłady analiz dorobku wybranych pracowników nauki. (Sadowska-Hinc, 2012)

Tytuł artykułu: Programy Bibexcel i Pajek w analizach biblio metrycznych.

Tematem artykułu są narzędzia do analizy bibliometrycznej - program BibExcel 

(służący do zarządzania danymi) i Pajek (do wizualizacji danych). Omówione jest: 

przygotowanie i eksport danych do analizy z baz Scopus i WoS, analiza danych, możliwości 

BibExcel oraz tworzenie map w programie Pajek. (Kowalska, Radzicka, 2012)

Tytuł artykułu: Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej.

Tekst poświęcony jest procesowi dokumentacji i oceny dorobku naukowego 

pracowników nauki w Bibliotece Politechniki Białostockiej. Dorobek pracowników 

rejestrowany jest w Bazie publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów 

Politechniki Białostockiej. Przedstawione są: możliwości systemu Aleph, w którym 

funkcjonuje baza, początki rejestracji publikacji, proces rejestracji w bazie oraz system 

oceniania dorobku naukowego. (Sidorczuk, 2012)

Tytuł artykułu: Publikacje doktorantów w analizie bibliometrycznej jednostki? 

Wstępne rozpoznanie problemu.

Artykuł dotyczy publikacji doktorantów (oprócz pracy doktorskiej). Omówiony jest 

problem rejestracji, udostępniania i oceny publikacji polskich doktorantów. (Zawadzka, 

2012).

14. Informacja (ochrona informacji, użytkownicy informacji, źródła informacji, informacja 

specjalistyczna)

Użytkownicy systemów sieciowych (9(38)/2002)
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Tytuł artykułu: Witryny internetowe bibłiotek pedagogicznych, jako źródło informacji 

naukowej dla użytkowników sieci.

Artykuł porusza problematykę znaczenia wykorzystania Internetu w bibliotekarstwie 

(poprzez tworzenie portali bibliotecznych), jako źródła informacji naukowej. Przedstawiona 

jest ocena zawartości i organizacji dostępu do informacji dla użytkowników portali dwóch 

bibliotek pedagogicznych: Bibliothek der Pädagogischen Hochschule we Freiburgu oraz 

Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. (Piotrowska i Zając, 2002)

Tytuł artykułu: Badania Internetu w Polsce (przykład badań typu site-centric).

W artykule autorzy poruszają temat badań Internetu, podają sposoby badań Internetu i 

użytkowników, stan badań Internetu i użytkowników w Polsce oraz problematykę tych badań. 

Omówione są tu dwa sposoby badań metodami tradycyjnymi i badania online. Przedstawiony 

jest podział badań online oraz sytuacja poszczególnych rodzajów badań w Polsce i ich 

omówienie (dokładniej badania typu site-centric). (Grzanka i Ejdys, 2002)

Tytuł artykułu: Dostęp użytkowników Politechniki Poznańskiej do sieciowych baz i 

serwisów informacyjnych.

Tematem artykułu są bazy i serwisy informacyjne dostępne dla użytkowników w 

Bibliotece Politechniki Poznańskiej (bibliograficzne bazy danych piśmiennictwa światowego, 

bazy tworzone i współtworzone przez Bibliotekę Główną Politechniki Poznańskiej oraz 

serwisy z dostępem do pełnych tekstów czasopism i ich wykorzystanie. Omówione są także 

różne formy współpracy z użytkownikami zasobów sieciowych. (Pujanek i Ober, 2002)

Informacja biznesowa (nr 11(40)/2002)

Tytuł artykułu: Użytkownicy informacji biznesowej w sektorze MSP w warunkach 

zmieniającego się rynku usług informacyjnych.

W pierwszym artykule przedstawione są wyniki badań przeprowadzonyeh przez 

Instytut Wzornietwa Przemysłowego dotyeząeyeh użytkowania informaeji biznesowej przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieekiego, instytueji zajmująeyeh się 

obsługą informaeyjną przedsiębiorstw, dostępu do tego rodzaju informaeji, formy źródeł, jej 

znaezenia dla przedsiębioreów oraz obszary, na temat, któryeh brakuje informaeji. 

(Grzeeznowska, 2002)

Tytuł artykułu: Szara literatura, jako źródło informacji biznesowej. Zarys 

problematyki.

Tematem omówionym w artykule jest szara literatura, jako źródło informaeji 

biznesowej. Podana jest definicja szarej literatury, rodzaje dokumentów zaliczanych do szarej 
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literatury, znaczenie, jako źródła informacji oraz znaczenie terminu informacja biznesowa, 

zastosowania informacji biznesowej, cechy, działy w informacji biznesowej, wyodrębnione 

grupy źródeł informacji biznesowej oraz przykłady dokumentów szarej literatury zaliczone do 

poszczególnych grup. (Cisek, 2002)

Tytuł artykułu: Od informacji biznesowej do zarządzania informacją - nowa dziedzina 

aktywności zawodowej czy narzędzie zarządzania?

W artykule przedstawiony jest temat znaczenia terminu informacja biznesowa, 

odbiorcy tego rodzaju informacji, działań instytucji prywatnych i publicznych na rzecz 

wspierania rozwoju gospodarczego, zmian w infrastrukturze informacyjnej oraz zarządzania 

wiedzą. (Simon, 2002)

Tytuł artykułu: Kształtowanie się narzędzi do wyszukiwania informacji w bazach 

danych INFOR-u.

Artykuł dotyczy narzędzi służących do wyszukiwania informacji z czasopism 

wydawanych przez INFOR. Omówione są początki i rozwój narzędzi od zestawień 

tabelarycznych, następnie Baza Zawartości Czasopism Inforu (BZCzI), system informacji 

prawno-gospodarczej INFORbank i program Star2Word. (Stępnowska-Kowalczyk, 2002)

Tytuł artykułu: Internetowe bazy informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

serwisu Internet Securities.

Tematem artykułu są internetowe serwisy informacyjne, ich znaczenie, jako źródło 

informacji biznesowej. Omówione są przykłady darmowego źródła -strona firmy 

BiznesPolska oraz odpłatne serwisy: serwisy Polskiej Agencji Prasowej, internetowa baza 

danych Serwis Ekonomiczny PAP, serwis Internet Securities Polska oraz baza danych firmy 

Facti va. (Koper, 2002)

Tytuł artykułu: Informacja gospodarcza w Książnicy Pomorskiej.

Artykuł dotyczy Ośrodka Informacji Gospodarczej i Prawnej Książnicy Pomorskiej w 

Szczecinie. Przedstawiony jest temat powstania, wyposażenia technicznego, pracowników, 

zbiorów, układu zbiorów, wykorzystania usług i zbiorów przez użytkowników, źródeł 

nabywania zbiorów, grup użytkowników, warsztatu informacyjnego, najczęściej 

wykorzystywane przez przedsiębiorców źródła informacji gospodarczej udostępniane w 

Ośrodku (źródła drukowane, bazy danych na CD-ROM-ach, bazy dostępne online, najbardziej 

popularne zasoby internetowe, polskie wywiadownie gospodarcze oraz systemy współpracy 

gospodarczej, z którymi współpracuje Ośrodek). Omówiono również projekt zorganizowany 

przez Ośrodek -Pomorską Sieć Ośrodków Informacji Gospodarczej i Prawnej. (Glapa, 2002)

Tytuł artykułu: Wywiad gospodarczy na wewnętrzny użytek.
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W artykule przedstawiony jest temat wywiadu gospodarezego. Omówiona jest 

organizaeja eałego proeesu wywiadu oraz poszezególnyeh etapów wywiadu. (Jaworski, 2002)

Informacja w sieci (6(57)/2004)

Tytuł artykułu: Komunikacja naukowa nie jest odpadem toksycznym: otrzymane 

lekcje.

Problemem omawianym w tekśeie jest system komunikaeji naukowej. Przedstawione 

są poezątki i rozwój ezasopism naukowyeh oraz omówione tzw. zasady z Tempe (Tempe 

Prineiples) opraeowane przez grupę znaweów w eelu rozwiązywania problemów w 

komunikaeji naukowej i aby służyły iniejatywie budowania otwartego dostępu do wiedzy. 

(Shulenburger, 2004)

Tytuł artykułu: Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) w na stronach WWW bibliotek 

publicznych: wyniki wstępnego monitoringu.

W artykule przedstawione zostały wyniki badań stron WWW bibliotek 

samorządowyeh, zobowiązanyeh prawnie do zbudowania stron internetowyeh Biuletynu 

Informaeji Publieznej. Autorka badała strony pod względami: obeenośei strony BIP na 

stronaeh bibliotek, zgodnośei struktury formalnej tyeh stron z wytyeznymi w przepisaeh oraz 

ieh zawartośei. Omawia również Ustawę dotyeząeą dostępu do informaeji publieznej, 

wymogi, eo do struktury BIP-u i postaei danyeh. (Strójek, 2004)

Tytuł artykułu: Do Unii przez biblioteczne WWW.

Artykuł dotyezy roli bibliotek uezelni wyższyeh w rozpowszeehnianiu informaeji o 

Unii Europejskiej na własnyeh stronaeh WWW i sposobu prezentaeji tyeh informaeji. Podane 

są wyniki badań wybranyeh stron WWW bibliotek akademiekieh pod względem obeenośei 

informaeji o UE, łatwośei dostępu i rodzaju prezentowania informaeji. (Sawieka, 2004)

Tytuł artykułu: Biblioteka Europejska: zintegrowany dostęp do europejskich bibliotek 

narodowych.

Tematem omawianym w artykule jest ogólnoeuropejski serwis Biblioteka Europejska 

(The European Eibrary). Przedstawione są: przygotowania do realizaeji przedsięwzięeia, 

zadania serwisu, adresaei, rozwiązania teehniezne dostępu do zbiorów i katalogów bibliotek 

biorąeyeh udział w tworzeniu serwisu, zapewnienia optymalnyeh wyników wyszukiwania 

niejednorodnyeh danyeh z rozproszonyeh zbiorów, wyszukiwania eałyeh zbiorów, 

rozwiązania problemu z udostępnianie dokumentów elektronieznyeh i materiałów 

zdigitalizowanyeh otrzymanyeh przez biblioteki uozestnieząee w projekeie od wydaweów.
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jako egzemplarz obowiązkowy, współpraca z CENL oraz plany kolejnych prac nad 

budowaniem serwisu. (Woldering, 2004)

Tytuł artykułu: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject 

gateyvays.

Artykuł poświęcony jest serwisom tematycznym (subject gateways). Omówione są 

sposoby porządkowania informacji w Internecie, definicja serwisów tematycznych, zadania, 

charakterystyka i metodologia budowania: indeksowane źródła, zakres tematyczny, praca nad 

zasobem linków, finansowanie, oprogramowanie, katalogowanie źródeł oraz możliwości 

wyszukiwania. Przedstawione są także wybrane projekty międzynarodowe mające na celu 

wspomaganie tworzenia serwisów tematycznych oraz przykłady tego typu serwisów. 

(Derfert-Wolf, 2004)

Fiłtrowanie, kontrola i ochrona sieci (5(66)/2005)

Tytuł artykułu: Prace nad wdrożeniem procedur zabezpieczających przestrzeganie 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych.

Tematem artykułu jest przygotowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych 

osobowych gromadzonych w bibliotekach, opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji 

zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. 

(Koziara, 2005)

Tytuł artykułu: Norma PN I BS 7799-2:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

informacji. Omówienie.

Przedmiotem artykułu jest Norma PN I BS 7799-2:2004 dotycząca Systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przedstawiona jest historia normy, jej zakres oraz 

rezultaty zastosowania polityki bezpieczeństwa wg normy. (Grocholski i Niemiec, 2005)

Tytuł artykułu: Zasady licencjonowania elektronicznych źródeł informacji naukowej a 

systemy ochrony sieci komputerowych.

Artykuł dotyczy licencji chroniących elektroniczne źródła informacji. Omówione są 

podstawowe pojęcia i zasady w umowach licencyjnych. (Drabek i Koziara, 2005)

Tytuł artykułu: Koncepcja ochrony sieci i informacji w systemie biblioteczno- 

informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.

W tekście omówione są etapy procesu wdrożenia koncepcji ochrony sieci i informacji 

dła systemu bibłioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego. (Koziara i Wróbel, 2005)

Tytuł artykułu: Bezpieczna sieć komputerowa w nowoczesnej bibliotece na przykładzie 

Połiteehniki Świętokrzyskiej.
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Tematem omawianym w artykule jest zastosowane zabezpieczenia sieci komputerowej 

w Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. (Karbownik, 2005)

Tytuł artykułu: Przełom wieków w sieciach a Orwellowski rok 1984.

Artykuł poświęcony jest problemowi znaczenia monitoringu sieci 

teleinformatycznych. (Grocholski, 2005)

Informacja w ochronie zdrowia (8(69)/2005

Tytuł artykułu: Zapewnianie społeczeństwu informacji z zakresu ochrony zdrowia.

Artykuł dotyczy dostępu do informacji o ochronie zdrowia w bibliotekach. 

Przedstawione są modele udostępniania informacji o ochronie zdrowia oraz przykłady 

różnych przedsięwzięć, a także najważniejsze zagadnienia odnośnie tego rodzaju projektów. 

(Grimwood-Jones, 2005)

Tytuł artykułu: Biblioteki medyczne w Polsce - rozdźwięk pomiędzy postępem 

technologicznym a praktyką zawodową.

Tematem omawianym w artykule są polskie biblioteki medyczne. Przedstawione są 

osiągnięcia i problemy z przeszłości mające wpływ na obecną sytuację polskich bibliotek 

medycznych i informację medyczną, nowości technologiczne mające znaczenie w rozwoju 

bibliotek oraz trendy w rozwoju informacji medycznej. (Uryga i Stalmach, 2005)

Tytuł artykułu: Dostęp online do informacji o zdrowiu na internetowych stronach 

bibliotek.

Artykuł poświęcony jest informacji o ochronie zdrowia na stronach WWW bibliotek 

medycznych i publicznych, wykorzystania bibliotecznych stron WWW do promocji zdrowia. 

Przedstawiona jest analiza struktury informacji na polskich i zagranicznych stronach 

bibliotecznych oraz możliwości wyszukiwania informacji. (Busse-Turczyńska, 2005)

Tytuł artykułu: Czy Internet zastąpi Goździkową? Informacje na temat ochrony 

zdrowia w serwisie dla pacjentów U.S. National Library of Medicine i na stronach WWW w 

języku polskim.

Przedmiotem omawianym w tekście jest informacja o zdrowiu dostępna dla pacjentów 

w Internecie. Przedstawione są kryteria oceny tej informacji oraz przykłady zagranicznych i 

polskich źródeł tego rodzaju informacji (strona Unied States National Library of Medicine z 

serwisem MedlinePlus oraz w polskich serwisach internetowych). (Śniechowska-Karpińska, 

2005)

Tytuł artykułu: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - narzędzie 

zarządzania wiedzą w opiece zdrowotnej.
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Tematem artykułu jest Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej 

(International Classification for Nursing Practice®-ICNP®). Omówione jest: powstanie 

klasyfikacji, rozwój, ośrodki zajmujące się tworzeniem ICNP®, budowa poszczególnych 

wersji klasyfikacji, zgodność z innymi klasyfikacjami dotyczącymi pielęgniarstwa, modele 

terminologiczne, znaczenie ICNP® w budowie języka informacyjno-wyszukiwawczego 

służącego indeksowaniu dokumentów z dziedziny pielęgniarstwa, wykorzystanie ICNP® do 

zarządzania wiedzą oraz słabe strony tej klasyfikacji. (Kisilowska, 2005)

Tytuł artykułu: Trójmiejskie biblioteki szpitalne a dostęp do informacji o ochronie 

zdrowia.

W tekście poruszony jest temat bibliotek szpitalnych w Trójmieście. Przedstawione są 

początki i rozwój bibliotek medycznych w Polsce oraz obecna sytuacja bibliotek medycznych 

trójmiasta i ich wkład w rozpowszechnianiu informacji na temat ochrony zdrowia na 

podstawie badań. (Grygorowicz i Kraszewska, 2005)

Bariery i informacja (1(110)/2010)

Tytuł artykułu: Polskie biblioteki cyfrowe, FBC i Europeana - etapy i bariery w 

przepływie informacji.

Tematem artykułu są polskie biblioteki cyfrowe i ich współpraca z Europejską 

Biblioteką Cyfrową-Europeaną. Przedstawiony jest: rozwój regionalnych polskich bibliotek 

cyfrowych, powstanie Federacji Polskich Bibliotek Cyfrowych (serwisu integrującego 

biblioteki cyfrowe) oraz przygotowanie do współpracy z Europeaną i udostępniania zasobów 

polskich bibliotek cyfrowych poprzez Europeanę. (Werla, 2010)

Tytuł artykułu: Pokonywanie barier: audio deskrypcja.

Tekst dotyczy metody audiodeskrypcji ułatwiającej osobom niewidomym odbiór 

sztuki teatralnej lub filmu. Metoda ta polega na werbalnym opisie utworu. Opisane są zasady 

przeprowadzania audiodeskrypcji, powstanie, rozwój oraz zastosowanie na świecie i w 

Polsce. (Curyło, 2010)

Tytuł artykułu: Bariery informacyjne.

Przedmiotem tekstu są badania ankietowe przeprowadzone w roku akademickim 

2003/2004 wśród studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu 

Warmińsko Mazurskiego na temat barier informacyjnych. Zaprezentowane są zagadnienia 

teoretyczne dotyczące barier informacyjnych (definicje, wpływ barier na potrzeby i 

zachowania informacyjne oraz typologię barier) oraz wyniki badań (organizacja badań, 

charakterystyka respondentów, cel, wyniki oraz wnioski z badań). (Swigoń, 2010)
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15. Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne. Co i jak budujemy? (7(47)/2003)

Tytuł artykułu: Społeczeństwo informacyjne, jako nowa formacja cywiłizacyjna.

Problemem omawianym w artykule jest społeczeństwo informacyjne, siły kształtujące 

społeczeństwo informacyjne oraz charakterystyka obszarów, na które mają wpływ: 

gospodarka, praca, kultura i edukacja. (Majta, 2003)

Tytuł artykułu: Społeczeństwo informacyjne a wykłuczeni. Zadania edukacji i połityki 

społecznej. Potencjałny udział bibłiotek.

Artykuł dotyczy wykluczenia w społeczeństwie informacyjnym, edukacji w 

społeczeństwie informacyjnym, zmiany w edukacji i nauce polskiej w celu dostosowania się 

do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. (Długosz, 2003)

Tytuł artykułu: Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego w Połsee.

W tekście omówione są działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego: e-Europa-społeczeństwo informacyjne dła wszystkich, {eEurope-an 

Information Society for Adj, Forum Społeczeństwa Informacyjnego {Information Society 

Forumj, działania w Polsce dotyczące rozwoju SI {ePołska -Płan działań na rzecz 

społeczeństwa informacyjnego w Połsee na łata 2001-2006, Forum do spraw Społeczeństwa 

Informacyjnego w Połsee oraz najważniejsze dła bibliotekarzy i specjalistów informacji 

naukowej obszary działań. (Pietruch-Reizes, 2003)

Tytuł artykułu: Bibłioteki w ePołska. Dramat w trzech odsłonach.

Artykuł poświęcony jest problemowi obecności bibłiotek, w kolejnych edycjach 

strategii ePołska, ich roli w budowaniu SI. (Radwański, 2003)

Tytuł artykułu: Połska Bibłioteka Internetowa.

Przedmiotem omawianym w tekście jest Połska Bibłioteka Internetowa, początki 

portalu, praca nad tworzeniem i dalszy rozwój PBI. (Dobrzyńska-Lankosz, 2003)

Tytuł artykułu: Co czeka bibłiotekipołskie po wejściu do Unii Europejskiej?

W artykule przedstawiona jest sytuacja bibłiotek po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej, obszary regulowane przez UE, do których należą również bibłioteki, zadania i 

szanse dła bibłiotek. (Bednarek-Michałska, 2003)

Tytuł artykułu: Internauta w bibłiotece.

Tekst dotyczy funkcjonowania bibłioteki w społeczeństwie informacyjnym, obsługi 

informacyjnej użytkowników. (Dryzek, 2003)

Tytuł artykułu: Roła współczesnego bibłiotekarza w społeczeństwie informacyjnym.
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Problemem omawianym w artykule są możliwości bibliotekarzy, we wcześniejszych 

latach i obecnie, w budowie społeczeństwa informacyjnego, inicjatywy w bibliotekarstwie 

polskim, które przyczyniły się do zmian oraz rola bibliotekarzy w budowie społeczeństwa 

informacyjnego. (Golec-Nycz, 2003)

16. Technologie

Multimedia (4(4)/1999)

Tytuł artykułu: Fenomen multimediów.

Artykuł poświęcony jest zjawisku rosnącej popularności multimediów. Przedstawione 

są przyczyny wzrostu wykorzystania multimediów. (Góralska, 1999)

Tytuł artykułu: Multimedia - od książki do gry.

W artykule omówiona jest istota multimediów oraz charakterystyka dostępnych na 

rynku multimediów. (Radwański, 1999)

Tytuł artykułu: Propozyeja multimedialnej edukaeji bibliotekarzy szkolnyeh.

Problemem przedstawionym w artykule jest kształcenie pracowników bibliotek 

szkolnych w zakresie technologii informacyjnej, rola bibliotekarzy szkolnych w 

przekazywaniu wiedzy z zakresu technologii informacyjnej, ośrodki, w których bibliotekarze 

mogą się szkolić oraz program nauczania z tego zakresu. (Batorowska, 1999)

Tytuł artykułu: Czy multimedia mogą pomóe w ksztaleeniu przyszlyeh nauezyeieli?

Przedmiotem artykułu są multimedia, jako pomoc dydaktyczna w kształceniu 

kandydatów na nauczycieli. Omówiony jest problem konieczności wykształcenia postaw 

pro informatycznych u studentów, którzy w przyszłości będą pracować, jako nauczyciele, z 

wykorzystaniem do tego multimediów. Przedstawione są również argumenty przemawiające 

za stosowaniem multimediów. (Pulak, 1999)

Tytuł artykułu: Kurs internetowy dla studentów - ksztaleenie medialne w biblioteee 

un iwersyteekiej.

Artykuł dotyczy organizacji szkoleń dla użytkowników w bibliotekach. Omówiony 

jest problem przygotowania bibliotek do tego rodzaju szkoleń. Przedstawiono kurs 

przygotowany przez pracowników Biblioteki Głównej UMK w Toruniu w ramach 

uczestnictwa w programie Unii Europejskiej Telematies for Libraries. Celem tego projektu 

jest szkolenie pracowników bibliotek z zakresu prowadzenia kursów internetowych dla 

użytkowników. (Bednarek-Michalska, 1999)
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Tytuł artykułu: Komputer w bibliotece szkolnej, jako narzędzie informacji i edukacji 

multimedialnej.

Problemem omawianym w artykule jest konieezność kształeenia u uezniów 

umiejętnośei wyszukiwania i wykorzystywania informaeji, roli w tym bibliotek szkolnyeh 

oraz ieh odpowiednie wyposażenie teehniezne by mogły pełnić tego rodzaju funkeje. (Rogoż, 

1999)

Tytuł artykułu: NETMEETING - nie tylko pogawędki w sieci.

Przedmiotem artykułu jest komunikator internetowy Netmeeting, jego możliwośei, 

sposoby wykorzystania w bibliotekaeh oraz informaeje jak pobrać komunikator, zainstalować 

i korzystać z niego. Przedstawione są również wybrane źródła internetowe dotyeząee tego 

komunikatora. (Puszkiewiez, 1999)

Tytuł artykułu: "Mojepierwsze zabawy matematyczne" - próba analizy i oceny.

Tekst dotyezy wykorzystania multimediów w proeesie kształeenia, ieh własnośei, 

które przyezyniają się do wzrostu ieh popularnośei w edukaeji uezniów. Przedstawiona jest, 

jako przykład, analiza i oeena wybranego programu multimedialnego przeznaezonego dla 

dzieei w wieku przedszkolnym i wezesnoszkolnym pt.: Moje pierwsze zabawy matematyczne. 

(Jarosz, 1999)

Tytuł artykułu: Ranking programów multimedialnych, czyli co wybrać, żeby nie 

żałować.

W artykule przestawiona jest oeena wybranyeh eneyklopedii multimedialnyeh: 

Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra, Encyklopedia multimedialna PWN'98, 

Encyklopedia Multimedialna Encarta'9 8 i Encyklopedia Britannica'97. (Grabowska, 

Szklanowska, Stanelik i Borkowski, 1999)

Technologie informacyjne (7(77)/2006)

Tytuł artykułu: Connotea - nowy typ serwisów informacyjnych.

Przedmiotem omawianym w artykule jest serwis Connotea służąey do tworzenia 

zestawień bibliografieznyeh dokumentów elektronieznyeh. Przedstawione są możliwośei 

serwisu, działanie, moene i słabe strony oraz adresy do innyeh podobnyeh projektów. 

(Kamiński, 2006)

Tytuł artykułu: Co z tym Greenstone'm?

Artykuł dotyezy oprogramowania Greenstone służąee do min. tworzenia bibliotek 

elektronieznyeh, baz dokumentów, baz katalogowania. Omówione są wymagania teehniezne 

potrzebne do zainstalowania oprogramowania, możliwośei, instrukeje do obsługi, narzędzia 
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do budowy kolekcji, tworzenie kolekcji, wprowadzanie metadanych, tworzenie narzędzi 

wyszukiwawczych, indeksów oraz konfigurowanie wyglądu bazy, sposobu prezentacji 

rekordów. (Piotrowska, 2006)

Tytuł artykułu: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - pragmatyka tworzenia 

biblioteki cyfrowej.

Tematem przedstawionym w dalszym artykule jest proces budowy biblioteki cyfrowej. 

Przykładem jest Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Omówione są następujące 

zagadnienia: przygotowanie projektu, elementy projektu, założenia projektu, opracowanie 

harmonogramu prac, dobór zespołu, podział obowiązków, opracowanie procesu pracy, 

poszczególne etapy digitalizacji dokumentów, przykładowy kosztorys minimalnych 

wydatków oraz planowanie dalszego rozwoju przedsięwzięcia. (Bednarek-Michalska, 2006)

Tytuł artykułu: Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i 

bibliotekach cyfrowych.

Tekst dotyczy wizualizacji informacji w Internecie. Przedstawione są różne typy 

informacji wyodrębnione ze względu na zadania wizualizacji oraz przykłady ich prezentacji w 

sieci. (Osińska, 2006)

Tytuł artykułu: Bezpieczeństwo w sieci a polityka prywatności stron WWW polskich 

bibliotek.

Artykuł poświęcony jest polityce prywatności stron internetowych polskich bibłiotek. 

Omówione są zagadnienia: bezpieczeństwa w Internecie, polityki bezpieczeństwa, 

bezpieczeństwa od strony użytkownika oraz bezpieczeństwa podczas komunikacji. (Zych, 

2006)

Tytuł artykułu: Witryny internetowe bibliotek państwowych wyższych szkól 

zawodowych - analiza treści.

W artykule przedstawione są wyniki analizy zawartości stron internetowych bibłiotek 

państwowych wyższych szkół zawodowych, występujące, na badanych witrynach, elementy 

zawartości oraz zrzuty wybranych bibliotecznych stron WWW. (Witryłak, 2006)

Koniec 2.Ö? (2(129)/2012)

Tytuł artykułu: Potencjał bez numeracji.

Tematem artykułu jest koncepcja Web 2.0. Przedstawiony jest: termin 

społeczności internetowe amatorów i profesjonalistów różnych dziedzin, 

społeczności internetowych oraz przyszłość Web 2.0. (Lis, 2012)

Tytuł artykułu: Świat końca 2.0.

Web 2.0, 

potencjał
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Tekst również dotyczy koncepcji Web 2.0. Omówione są następujące zagadnienia 

związane z Web 2.0: racjonalne wdrażanie innowacji, odpowiednie posługiwanie 

pojęciami, nowoczesne rozwiązania i obecna sytuacja polskiej nauki oraz podejście 

koncepcji Web 2.0. (Wilkowski, 2012)

Tytuł artykułu: Jeśli nie Web 2.0, to eo?

Przedmiotem artykułu jest semantyczny Internet (Semantic Web). Przedstawione

się

do

są: 

terminy Web 2.0, Web 3.0, istota i funkcjonowanie semantycznego Internetu, zastosowanie w 

instytucjach kultury (internetowe kartoteki autorytatywne i ontologie do opisu zasobów 

dziedzictwa narodowego), a także przyszłość Semantic Web. (Walkowska, 2012)

Tytuł artykułu: Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe.

W artykule zaprezentowane są wyniki analizy wykorzystania przez użytkowników 

funkcji Web 2.0 zastosowanych w następujących polskich bibliotekach cyfrowych: Biblioteka 

Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa i 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Biblioteki te oparte są na systemie dLibra 5.0. Analiza 

dotyczyła ilości, założonych profili i wykorzystania funkcji społecznościowych takich jak: 

tagowanie obiektów oraz dodawanie publikacji do listy ulubionych. Przedstawione są w 

artykule funkcje zastosowane w bibliotekach zagranicznych: przesłanie odnośnika do obiektu 

za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub opisu obiektu pocztą elektroniczną, 

osadzenie miniatury obiektu lub przeglądarki z obiektem na własnej stronie, czy profilu na 

Facebooku, współpraca z serwisami społecznościowymi, gdzie internauci mogą tagować 

obiekt lub zamieszczenie formularza w celu zdobycia dodatkowych danych o obiekcie od 

użytkowników, adopeja książki i dzięki temu finansowanie jej digitalizacji lub tzw. 

erowdsoureing - zlecania grupie osób pewnych, nieskomplikowanych zadań. (Werla, 2012)

Tytuł artykułu: Web 1.0, Web 2.0, ezy może już Web 3.0?

W tekście przedstawione są wyniki analizy stron internetowych polskich bibliotek 

technicznych pod względem zastosowania narzędzi informacyjno - komunikacyjnych 

(należących do Web 1.0, Web 2.0 lub też Web 3.0). Opisane są następujące, zastosowane 

narzędzia: rozwiązania techniczne w celu personalizacji stron, błogi biblioteczne, newslettery, 

RSS, formularze elektroniczne, komunikatory, tagi, profile instytucji na portalach 

społecznościowych i fora dyskusyjne, katalogi OPAC, kody QR, e-learning, filmy i mapy. 

(Sidorczuk, Gogiel-Kużmicka, 2012)

Tytuł artykułu: Folksonomia i tagowanie.
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Artykuł poświęeony został problemowi folksonomii i tagowania: proeesu tagowania, 

praktyki, zapewnienia poprawnośei oraz społeeznośei użytkowników tagująeyeh. (Stępień, 

2012)

Tytuł artykułu: Jaka edukacja, taka bibłioteka - kłient bibłioteki o krok za WEB 2.0.

W tekśeie omówione są następująee zagadnienia: wpływ ezynnika społeeznego na 

rozwój Internetu, pereepeja informaeji internetowej (starszego pokolenia -analogowa i 

młodszego -eyfrowa), sposoby wykorzystania Internetu przez młodyeh użytkowników oraz 

wpływ tej sytuaeji na metody edukaeji i usługi biblioteezne w przyszłośei. (Jaekowiez- 

Korezyńska, 2012)

17. Pozostałe (księgarstwo, edytorstwo, Open Aeeess, ezytelnietwo, Internet, książka i 

ezasopisma dla dzieei)

17.1. Księgarstwo i edytorstwo

Rynek książki (10(28)/2001)

Tytuł artykułu: Rynek książki w Połsce.

Artykuły w tym numerze poświęeone zostały tematowi rynku książki w Polsee.

Problemy omawiane w artykule to: system sprzedaży książek, eeny, dane dotyeząee 

produkeji książek, dane z rynku podręezników szkolnyeh i prognoz zmian na rynku książki. 

Dane dotyezyły okresu od lat 90. do poezątku roku 2001 oraz prognoz na lata następne. 

(Gołębiewski, 2001)

Tytuł artykułu: Rynek książki w Połsce.

Przedmiotem artykułu są dane dotyeząee ozytelnietwa, kupna książek przez 

indywidualnyeh klientów oraz biblioteki, een, rynku księgarskiego, hurtowni, wydawnietw, 

produkeji książek, systemu informowania o rynku książki, rozwoju rynku książki po roku 

1989. Przedstawione dane obejmują lata od 1989 do poezątku 2001. (Adamiee i 

Kołodziejezyk, 2001)

Współczesna sztuka edytorska (10(39)/2002

Tytuł artykułu: Książki i zmysły.

Tematem artykułu jest wpływ sztuki edytorskiej na zmysły. Przedstawiony jest temat 

znaezenia poszezególnyeh elementów szaty gratieznej książki dla wrażeń zmysłowyeh, 

wspierania przekazywanyeh treśei przez zastosowanie odpowiedniej szaty gratieznej.
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wywoływania różnyeh emoeji przy obeowaniu z dziełami sztuki edytorskiej oraz zjawiska 

zakładania prywatnyeh ofieyn drukarskieh (tzw. privat presses). (Czarnik, 2002)

Tytuł artykułu: Książka artystyezna w Pols ее - nowe wyzwania i szanse.

Przedmiotem artykułu jest polska książka artystyezna. Przedstawiona jest definieja 

książki artystyeznej, sytuaeja książki artystyeznej w Polsee po 1945 roku, działalność 

wydawnietwa Correpondanee des Arts, Muzeum Książki Artystyeznej w Łodzi, 

Wydawnietwa Artystyeznego Kurtiak i Ley i innyeh instytueji wydająeyeh książki 

artystyezne, a także ezynniki wpływająee na rozwój książki artystyeznej w Polsee. (Misiak, 

2002)

Tytuł artykułu: Znany nieznany Mrożewski.

Artykuł poświęeony został twórezośei Stefana Mrożewskiego, artysty grafika, malarza 

i ilustratora książek. (Filipowiez, 2002)

Księgarnie a biblioteki (2(93)/2008)

Tytuł artykułu: Księgarnie z pomysłem.

W artykułe przedstawione są nietypowe księgarnie: księgarnie sieei EMPIK, 

warszawskie księgarnie: księgarnie-kawiarnie Czuły Barbarzyńea i Tarabuk, kawiarnia- 

ezytełnia Numery-Litery, księgarnia-restauraeja-kłub Bambibni di Praga, księgarnia i sklep 

muzyezny Traffie Club, salon księgarski Domu Książki z kawiarnią Bookhouseeafé, a także 

przykłady oryginalnyeh księgarni z innyeh miast. (Filipowiez, 2008)

Tytuł artykułu: Modele sprzedaży książek w Interneeie.

Tematem artykułu są księgarnie internetowe, ieh definieja, typologia i modele handlu 

elektronieznego. (Jaehimezyk, 2008)

Tytuł artykułu: Rozmowa z Tomaszem Brzozowskim.

Tekst to wywiad z założyeielem oryginalnyeh księgarni: Czułego Barbarzyńey i 

Bambibni di Praga -Tomaszem Brzozowskim. Wywiad dotyezy takieh zagadnień jak: pomysł 

na założenie tego typu księgarni, rola, jakie mają spełniać, współpraea z bibliotekami, dalszy 

rozwoju, zadania itd. (Maeiąg i Zys, 2008)

Wydayvey a biblioteki -problemy (5(96)/2008)

Tytuł artykułu: Rôyvneprayva dla autorów i wydaweów.

Przedmiotem artykułu są prawa autorów i wydaweów do pubłikaeji. Omówione są 

doświadezenia amerykańskieh uezełni odnośnie tzw. załąeznika autorskiego do umowy o
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przeniesieniu praw autorskieh na wydaweę oraz dokument opraeowany przez wydaweów 

dotyeząey regulaeji praw do publikaeji. (Suber, 2008)

Tytuł artykułu: E-book, e-papier czy książka tradycyjna?

Tekst poświęeony jest zagadnieniu funkejonowania książki tradyeyjnej i e-booków. 

Omówione są dzieje tradyeyjnej książki i papieru oraz powstanie, rozwój e-papieru i e- 

booków, opinii połskieh autorów na temat literatury w Interneeie, zalety i wady książek 

elektronieznyeh, perspektywy ieh rozwoju oraz wybrane terminy dotyeząee e-booków. 

(Urbański, 2008)

Książki i sztuka (9(118)/2010)

Tytuł artykułu: Albrecht Dürer i znaczenie jego twórczości w dziejach sztuki książki.

Artykuł poświęeony jest ilustraejom do książkowym Albreehta Dürera wykonanym 

teehniką drzeworytniezą. (Malamis, 2010)

Tytuł artykułu: Oprawa artystyczna - przywracanie blasku starym książkom. 

Doświadczenia bibliofila i konserwatora.

W tekśeie autor dzieli się swoim doświadezeniem wyniesionym z praey w Praeowni 

Konserwaeji Książki w Bibłioteee Uniwersyteekiej w Zielonej Górze, głównie nad 

konserwaeją opraw artystyeznyeh. (Gryeuk, 2010)

Tytuł artykułu: Typografiia i zdobnictwo druków jasnogórskich XVIII wieku.

Artykuł dotyezy typografii i zdobnietwa osiemnastowieeznyeh druków wyehodząeyeh 

z drukarni o.o. paulinów z Jasnej Góry. Omówione są metody wykonania, stosowane w 

drukaeh, elementów zdobniezyoh, ilustraeji, a także drukowanyeh obrazków dewoeyjnyeh, 

tzw. konfraterni oraz widoezków Jasnej Góry. (Bubel, 2010)

Tytuł artykułu: Wokół problemów ilustracji.

Problemem przedstawionym w artykule jest ilustraeja książkowa. Omówione są: 

definieje ilustraeji i ieh rola w książee oraz temat nauezania grafiki książkowej. (Rutkiewiez, 

2010)

Tytuł artykułu: Manga - japoński komiks a kultura Zachodu.

Tekst poświęeony jest następująeym zagadnieniom: rozwój japońskiej mangi, jej 

gatunków, rozwój komiksu w USA i Europie, powstanie anime, a także obeeność mangi w 

krajaeh zaehodnieh i w Polsee. (Kotowska, 2010)

Tytuł artykułu: Łódzka korespondencja artystyczna - czyli o Muzeum Książki 

Artystycznej i Fundacji Correspondance des Arts okiem subiektywnej łodzianki.
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Artykuł dotyezy łódzkiego Muzeum Książki Artystyeznej i Fundaeji Correspondanee 

des Arts. Przedstawione są: poezątki, działalność oraz niektóre zrealizowane projekty. 

(Mroezek, 2010)

Tytuł artykułu: Galeria Jednej Książki.

Artykuł poświęeony jest Galerii Jednej Książki - przedsięwzięeiu Biblioteki Głównej 

ASP w Krakowie w ramaeh, którego prezentowana jest jedna, wybrana ze zbiorów biblioteki 

książka. Podezas ekspozyeji przedstawiane są również praee artystów, którzy przyezynili się 

do jej powstania (ilustratorzy, fotografowie i in.). Omówiony jest temat: sztuki książki na 

przykładzie wybranyeh wystaw, ekspozyeji poświęeonyeh Stanisławowi Wyspiańskiemu oraz 

organizaeji wystaw w ramaeh galerii. (Wielgut-Walezak, 2010)

Nowe technologie w edytorstwie (6(133)/2012)

Tytuł artykułu: Jak uczyć edytorstwa? Refleksje po I edycji studiów podyplomowych 

„Nowe technologie w edytorstwie”.

Przedmiotem artykułu są studia podyplomowe Nowe teehnologie w edytorstwie 

Uniwersytetu Wroeławskiego. Omówione są następująee zagadnienia: program studiów, 

prowadzone zajęeia, dobór kadr, poziom wiedzy studentów z zagadnień, które obejmuje 

program studiów, zainteresowania studentów danymi zajęeiami oraz oeena studiów przez 

absolwentów, sposoby komunikaeji ze studentami i promoeja kierunku i plany dalszego 

rozwoju. (Jabłońska-Stefanowiez, 2012)

Tytuł artykułu: Studia podyplomowe „Nowe technologie w edytorstwie” w ocenie 

uczestników.

W tekśeie przedstawiona jest oeena studentów wyżej omawianego kierunku studiów 

podyplomowyeh IINiB UWr: eharakterystyka studiów i studentów pierwszej edyeji ieh oeena 

oraz propozyeje odnośnie programu. (Zagórska, Zagrobelna, 2012)

Tytuł artykułu: Self-publishing dla początkujących.

Przedmiotem artykułu jest self-publishing -samodzielne publikowanie. Omówione są: 

założenia self-publishing, zalety tego rodzaju publikowania, serwisy i platformy do 

samodzielnego publikowania, znaezenie self-publishing w wydawaniu prae naukowyeh, stan 

samodzielnego publikowania w Połsee oraz wytyezne dla autorów ohoąeyeh w ten sposób 

wydać swoje praee. (Laehowska, 2012)

Tytuł artykułu: Tekst dobrze uczesany.

Tekst dotyezy publikowania w Interneeie. Omówiony jest problem wpływu 

rozpowszeehnienia Internetu na wzrost publikowanyeh w nim tekstów o niskiej jakośei 
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edytorskiej, stylistycznej, z błędami. Przedstawione są także wytyczne poprawnego 

publikowanych tekstów. (Kotowska, 2012)

Tytuł artykułu: Typograf- artysta czy rzemieślnik?

Tematem dalszego artykułu jest praca typografa. Omówiona jest rola typografii oraz 

zadania typografa od strony rzemieślniczej i artystycznej. (Mieczkowska, 2012)

Tytuł artykułu: Promocja w wydawnictwie 2.0.

W tekście omówiona jest rola Internetu w funkcjonowaniu wydawnictw. 

Przedstawione są interaktywne narzędzia wykorzystywane do promocji takie jak serwisy 

społecznościowe czy poczta elektroniczna i in., a także aspekty przemawiające za 

stosowaniem tego typu reklamy. (Studzińska-Ferdynus, 2012)

Tytuł artykułu: O tłumaczu kultury i tłumaczeniu komputerowym.

Artykuł dotyczy problemu tłumaczeń. Porównana jest tradycyjna praca tłumacza z 

tłumaczeniami za pomocą translatorów. Omówione jest znaczenie zachowania w przekładzie 

kontekstu historyczno-kulturowego oryginału. (Jaśkiewicz, 2012)

17.2. Open Access

Open Access i inicjatywy pokrewne (3(73)/2006)

Tytuł artykułu: Terminologia Open Access - o czym warto wiedzieć?

W tekście zaprezentowano następujące zagadnienia: terminologia dotycząca Open 

Access, ogólne pojęcia, formaty zapisu dokumentów i in. (Najsarek, 2006)

Tytuł artykułu: E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów.

Przedmiotem dalszego tekstu jest repozytorium E-LIS, w którym gromadzone są 

publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przedstawione jest: 

powstanie, cel i organizacja inicjatywy, uczestnictwo SBP w E-LIS, wytyczne odnośnie 

zamieszczania dokumentów w repozytorium, problem praw autorskich do publikacji, sposób 

rejestracji do E-LIS, przygotowanie dokumentu przed zarchiwizowaniem, proces 

zamieszczania oraz wyszukiwania dokumentów w repozytorium. (Bednarek-Michalska i 

Derfert-Wolf, 2006)

Tytuł artykułu: Wikipedia - pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa 

encyklopedia na kwiecie.

W tekście opisana jest Wikipedia. Przedstawione są czynniki sprzyjające powstaniu 

tego rodzaju encyklopedii, różnice pomiędzy powstawaniem Wikipedii a tradycyjnych
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encykłopedii, probłemy z wiarygodnością haseł, krytyczne opinie odnośnie Wikipedii i różnic 

w głównych założeniach pomiędzy Wikipedią a tradycyjnymi encykłopediami. (Hofmokł i 

Tarkowski, 2006)

Tytuł artykułu: Zagadnienia techniczne systemów wspomagających swobodny dostęp 

do literatury naukowej. Cz. 1. Otwarte czasopisma online.

Probłemem omówionym w tekście są kwestie techniczne dotyczące pubłikowania w 

Internecie i archiwizowania czasopism elektronicznych. Przedstawione są następujące 

aspekty: system służący do zarządzania czasopismami online (JMS), narzędzia systemu 

mające na cełu recenzowanie online, proces przygotowania dokumentu do prezentacji, sposób 

prezentacji publikacji w Internecie, archiwizowanie i rozpowszechnianie dokumentów oraz 

przykłady JMS (Open Journal Systems, EJPress). (Macheta, 2006)

Tytuł artykułu: Porozumienia dotyczące wolnego handlu oraz TRIPS-Plus: ich 

konsekwencje dla afrykańskich krajów rozwijających się.

Artykuł dotyczy sytuacji praw autorskich w rozwijających się krajach Afryki. 

Omówione są zagadnienia: bariery, jaką stanowią prawa autorskie w edukacji i dła bibłiotek, 

skuteczność ochrony praw autorskich, działania na rzecz uzyskania równowagi pomiędzy 

ochroną praw autorskich a dobrem publicznym, konsekwencje dostosowywania się do 

wymagań krajów wysokorozwiniętych, skutki przyjęcia Ustawy o Wzroście i Szansach 

Afryki (AGOA), umowy o wolnym handlu, roła Porozumienia TRIPS w harmonizacji praw 

autorskich pomiędzy krajami, wpływ zapisów o własności intelektualnej w umowach o 

wolnym handlu oraz Porozumienia TRIPS (dotyczące handlowych aspektów praw 

autorskich), stosowanie technologii do zabezpieczania dostępu do dóbr chronionych prawami 

autorskimi ujętych w Porozumieniu TRIPS, wpływ Porozumienia TRIPS na ochronę zdrowia, 

skutki przyjęcia Porozumienia dła afrykańskich państw rozwijających się oraz konieczność 

powołania afrykańskiego forum ds. praw autorskich. (Nicholson, 2006)

Tytuł artykułu: Open Content Alliance - cyfrowa biblioteka dla wszystkich.

W tekście omówiony jest projekt bibłioteki cyfrowej Open Content Alliance i pracy 

nad ОС A oraz jeden z głównych założycieli konsorcjum na rzecz bibłioteki -organizacji 

Internet Archive. (Urbaniec, 2006)

Alternatywnie о Open Access (6(97)/2008)

Tytuł artykułu: Open Access -pożegnanie recenzowania?
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W artykule przedstawiono problem wpływu O A na tradyeyjny system reeenzowania 

prae naukowyeh: słabe strony tradyeyjnego reeenzowania, nowe metody reeenzji i ieh wpływ 

na ideę OA. (Poynder, 2008)

Tytuł artykułu: Open Access - zagrożenia i szanse dla bibliotekarzy.

Artykuł dotyezy rozwoju idei O A i możliwośei oraz trudnośei, jakie stanowi w 

funkejonowaniu bibliotek. (Nahotko, 2008)

Tytuł artykułu: Zalety i wady Open Access - mity i rzeczywistość.

W artykule omówione są mity dotyeząee OA i dodane komentarze odnosząee się do 

sytuaeji w Polsee. (Nahotko, 2008)

Tytuł artykułu: Krytyczne uwagi o Open Access.

Tekst poświęeony jest ujemnym aspektom OA. Przedstawiono model finansowania 

publikowania w O A i jego ujemne skutki. (Hielmerone, 2008)

Tytuł artykułu: Open Access - dyskusja o kosztach.

Artykuł dotyezy kosztów publikowania w OA i ieh wysokośei. (Poynder, 2008)

Wolna kultura i edukacja (1 (101)/2009)

Tytuł artykułu: Otwarte zasoby edukacyjne. Podstawowe informacje.

Przedmiotem artykułu są otwarte zasoby edukaeyjne (Open Edueational Resourees- 

OER). Przedstawiona jest: definieja OER, przykłady projektów OER, podstawy budowania 

zasobów OER, argumenty przemawiaj ąee za tworzeniem OER, zalety płynąee z 

wykorzystania OER, OER a prawo autorskie (przeszkody i możliwośei) oraz zagadnienie tzw. 

dozwolonego użytku (fair use). (Gurell, Connelly i Wiley, 2009)

Tytuł artykułu: Pochwala amatora. Rozwój polskiej Wikipedii w latach 2004-2008 na 

tle profesjonalnej encyklopedii PWN.

Tekst poświęeony został Wikipedii. Przedstawione jest porównanie polskiej wersji 

Wikipedii (rozwój w lataeh 2004-2008) z jednym z wydań Wielkiej Eneyklopedii PWN. 

(Żurek i Skolik, 2009)

Tytuł artykułu: Uwolnić informację!

Artykuł dotyezy informaeji: definieji, istoty, miejsea informaeji we wszeehświeeie i 

meehaniee kwantowej. (Paeek, 2009)

Tytuł artykułu: Domena publiczna - co to takiego?

Przedmiotem artykułu jest domena publiezna: definieja, przedmiot domeny publieznej, 

dostęp do utworów z domeny publieznej i działania na rzeez rozwoju domeny publieznej. 

(Bednarek-Miehalska, Tarkowski i Szezepańska, 2009)
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Tytuł artykułu: Mechanizmy kontroli jakości Wikipedii - czyli jak pól-anarchiczna 

społeczność może skutecznie zastąpić radę redakcyjną.

W artykule przedstawione zostały mechanizmy kontroli jakości zastosowane w 

Wikipedii: zasady zamieszczania haseł, działania osób związanych z Wikipedią na rzecz 

jakości haseł oraz dodatkowe metody kontroli i poprawy jakości haseł. (Ganicz, 2009)

Otwarta nauka i edukacja (7(125)/2011)

Tytuł artykułu: Otwarta konferencja.

Tekst poświęcony jest nowemu modelowi konferencji -konferencje otwarte. Pozwalają 

one na nieograniczony dostęp do materiałów z konferencji. Przedstawione są założenia 

otwartej konferencji, formy, różnice pomiędzy konferencją zamkniętą a otwartą oraz 

przykłady polskie i zagraniczne. (Rozkosz, Juszczyk, 2011)

Tytuł artykułu: Open AGH — niedokończone studium przypadku.

Przedmiotem tekstu jest Open AGH -ogólnouczelniane repozytorium otwartych 

zasobów edukacyjnych. Omówione jest powstanie repozytorium, wytyczne, jakimi kierowano 

się przy projektowaniu oraz trudności w rozwoju. (Markowie, Kusiak, 2011)

Tytuł artykułu: Polityka i strategie otwartego dostępu. Zalecenia dla decydujących się 

na wprowadzenie otwartego dostępu.

Artykuł dotyczy promocji edukacji i badań w ramach inicjatyw wpisujących się w ideę 

open access. Przedstawione są sposoby udostępniania literatury naukowej oraz wynikające z 

tego korzyści, a także zalecenia, które mogą być pomocne przy działaniach wolnego 

udostępniania dorobku naukowego. (Kuchma, 2011)

17.3. Czytelnictwo

Czytelnictwo dzieci i młodzieży (3(54)/2004)

Tytuł artykułu: Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży w latach 90. XX wieku. 

Przegląd publikacji.

Tematem artykułu są publikacje na temat badań czytelnictwa dzieci i młodzieży z lat 

90. XX w. Przedstawiona jest charakterystyka tych badań oraz zestawienie publikacji (wraz z 

adnotacjami) poświęconych badaniom o tej tematyce. (Lewandowicz-Nosal, 2004)

Tytuł artykułu: Co czytają gimnazjaliści?

Tekst dotyczy czytelnictwa młodzieży gimnazjalnej. Przedstawione są wyniki badań 

dotyczące aktywności czytelniczej i charakterystyki czytelnictwa (książek czytanych dla
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przyj emnośei, książek poleeanyeh oraz zaistniałyeh tendeneji w ezytelnietwie). (Zasaeka, 

2004)

Tytuł artykułu: Czytelnictwo najmłodszych.

Problemem omówionym w tekśeie jest ezytelnietwo dzieei w wieku przedszkolnym. 

Przedstawiony jest temat wprowadzania literatury w żyeie dzieeka w poszezególnyeh grupaeh 

wiekowyeh do 6. roku żyeia. (Podlasińska, 2004)

Tytuł artykułu: Wypromujmy modę na czytanie.

Artykuł poświęeony jest ezytelnietwie dzieei i młodzieży w MBP we Wroeławiu w 

2003 r. Przedstawiona jest eharakterystyka ezytelnietwa tej grupy ezytelników oraz 

zorganizowane przez MBP imprezy mająee na eelu promoeję ezytelnietwa. (Pietraszek, 2004)

Tytuł artykułu: Biblioteki modelowe dla młodych klientów.

Tematem artykułu są biblioteki modelowe dla klientów w wieku 13-25 lat. Omówione 

są dwa projekty takieh bibliotek, które będą realizowane w Olsztynie i Wroeławiu. Projekty te 

powstały dzięki Fundaeji Bertelsmanna. (Janus, Józwowiez i Rejdak, 2004)

Czy młodzi na pewno nie czytają? (4(122)/2011)

Tytuł artykułu: Wypożyczane i czytane — książki w bibliotekach publicznych dla 

dzieci.

W artykule zaprezentowane są wyniki badań nad sieeią bibliotek publieznyeh dla 

dzieei w Polsee. Przedstawione są następująee zagadnienia: sieć bibliotek, ezytelniey do lat 

19., zbiory i ieh udostępnianie oraz zainteresowania ezytelnieze. (Lewandowiez-Nosal, 2011)

Tytuł artykułu: Lektury inicjacji czytelniczych.

Tekst dotyezy badań na temat iniejaeji ozytełniezyeh. Badania przeprowadzono wśród 

studentów IINiB Uniwersytetu Wroeławskiego. Przedstawione są najezęśeiej wymieniane 

tytuły lektur z dzieeiństwa, które zaehęeiły do ezytania oraz ieh wpływ na ezytelników. 

(Staniów, 2011)

Tytuł artykułu: Biblioteka szkolna, a rozwój czytelnictwa.

Problemem omawianym w artykule jest znaezenie biblioteki szkolnej w rozwoju 

ezytelnietwa. Przedstawiona jest sytuaeja w praey bibliotekarzy szkolnyeh, w tym także 

spotykane trudnośei oraz działania Biblioteki LO Nr X we Wroeławiu skierowane do 

młodyeh ezytelników oraz wybrane wystawy, jakie zorganizowali praeowniey biblioteki. 

(Łaszewska-Radwańska, 2011)

Tytuł artykułu: Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe.
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Tematem artykułu jest ezytelnietwo młodzieży gimnazjalnej na podstawie wyników 

badań Biblioteki Narodowej z 2010 r. Badania objęły takie zagadnienia jak: stosunek do 

ozytelnietwa, wybór, prefereneje, wartośei wybranej literatury, praktyki ezytelnieze w 

Interneeie, obieg ezytanyeh książek i sposób ieh pozyskiwania. (Zasaeka, 2011)

Tytuł artykułu: ”A jednak ezytają... ” Badania sondażowe nt. ozytelnietwa studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

Tekst poświęeony jest badaniom ozytelnietwa studentów PWSZ w Koszalinie 

przeprowadzonym w 2011 r. Badania miały na oelu wskazanie najpopularniejszyoh tytułów 

oraz autorów. Pytania dotyozyły m. in.: deklaraoji ozytelnietwa, ilośoi przeozytanyoh książek 

w oiągu roku, wybieranej formy wydawniozej książki, informaeji o literaturze, sposobu 

pozyskiwania książek, stosunku do ozytelnietwa, gustów literaokioh i ulubionego pisarza, 

wpływu środowiska studenta na jego ezytelnietwo oraz ostatnio przeozytanej książki. (Żuber, 

2011)

17.4. Internet

Internet i eopyright (6(46)/2003)

Tytuł artykułu: Działania bibłiotekarzy w proeesie impłementaeji dyrektywy 

dotyeząeej koordynaeji pewnyeh aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnyeh w 

spoleezeństwie informaeyjnym.

Przedmiotem artykułu jest Copyright Direetive. Omówiony jest problem 

impłementaeji dyrektywy w państwaoh UE. Przedstawione są działania lobbingowe 

zagranioznyoh środowisk bibliotekarskioh w oelu uzyskania korzystnyoh praw dla bibliotek 

oraz zasygnalizowana jest potrzeba takioh działań w polskioh bibliotekaoh. (Szozepańska, 

2003)

Tytuł artykułu: Dobra informaeyjne w komunikaeji ełektronieznej i ieh ekspłoataeja 

drogą ełektroniezną ze szezegółnym uwzględnieniem ostatniej nowełizaeji prawa autorskiego 

w Połsee - wstęp do problematyki.

Artykuł dotyezy aspektów prawnyoh świadozenia dóbr informaoyjnyoh drogą 

ełektroniezną. (Cisek, 2003)

Tytuł artykułu: Lieenejonowane udostępnianie wartośei intełektuałnyeh w Interneeie.

Artykuł poświęeony jest problemowi udostępniania w Interneeie naukowyoh 

publikaoji ohronionyoh prawem autorskim oraz możliwyoh ułatwień w ieh dostępie. 

(Nahotko, 2003)
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Tytuł artykułu: Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych 

aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym: 

omówienie.

Przedmiotem omówionym w kolejnym tekście jest dyrektywa Rady Europy dotycząca 

ochrony praw autorskich, powstawanie kolejnych wersji, wpływ grup konsumenckich na 

kształt dyrektywy oraz odstępstwa dla organizacji non-profit, w tym także dla bibliotek. 

(Norman, 2003)

Tytuł artykułu: Wywiad z Marią Pia Gonzalez Pereirą, nowym dyrektorem EBLIDA.

Tekst dotyczy Europejskiego Biura Stowarzyszeń Bibliotek EBEIDA. Omówione są 

pełnione zadania oraz działania, w których uczestniczy. (Szczepańska, 2003)

Bogactwo sieci (7(88)/2007)

Tytuł artykułu: Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych.

Tematem artykułu są biblioteki eyfrowe i idea Web 2.0: wykorzystanie możliwośei 

oprogramowania, słuźąeego do tworzenia bibliotek eyfrowyeh, do włąezenia ieh w ideę Web 

2.0, eeehy i elementy Web 2.0 w bibliotekaeh eyfrowyeh oraz wpływ użytkowników na 

formę bibliotek eyfrowyeh. (Miller i Mroezek, 2007)

Tytuł artykułu: Błogi, blogomania, blogosfera.

Artykuł poświęeony jest internetowym dziennikom - blogom. Omówione są definicje 

blogu, rodzaje, początki oraz sytuacja w Polsce i na świecie, błogi bibliotekarzy i błogi 

biblioteczne, a także przykłady polskich blogów bibliotecznych. (Malinowski, 2007)

Tytuł artykułu: Błogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek.

Tekst dotyczy wykorzystania blogów i kanałów RSS w bibliotekach i przez 

bibliotekarzy. Autorka przedstawiła znaczenie terminu blog, zakres tematyki blogów, 

możliwości programów służących do zakładania blogów oraz proces zakładania blogu, istotę 

kanałów RSS i ich funkcjonowania. Omawia błogi bibliotekarzy, ich podział, motywy 

zakładania oraz podaj e linki do wybranych blogów bibliotekarzy, błogi bibliotek, ich 

przeznaczenie, forma i tematy. Podaje adresy wybranych blogów bibliotecznych, korzyści 

wynikające z wykorzystania blogów w bibliotece i problemy do ustalenia przed 

uruchomieniem błoga. Wskazuje adresy źródeł służących do wyszukiwania informacji z 

blogów i poprzez wykorzystanie RSS. (Derfert-Wolf, 2007)

Tytuł artykułu: Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy.

Tematem artykułu jest zjawisko dziennikarstwa obywatelskiego. Przedstawione są 

przykłady. Omówiona jest istota dziennikarstwa obywatelskiego oraz sytuacja w Polsce.

161 



Opisane są także polskie serwisy obywatelskie Wiadomośoi24.pl oraz iThink.pl i ieh 

użytkowniey oraz zasady uezestnietwa w tyeh serwisaeh. (Podgórski, 2007)

Tytuł artykułu: ResourceShelf.com - internetowa pólka z (ciekawymi) zasobami.

W artykule omówiony jest serwis informaeyjny w formie webloga tzw. knowledge 

logs -ResoureeShelf.eo, przydatny w praey min. bibliotekarzom i speejalistom informaeji. 

Serwis ten poświęeony jest tematyee Internetu, zasobów internetowyeh i teehnologii. 

Omówione są sposoby korzystania z serwisu, moźliwośei wyszukiwania informaeji oraz 

kategorie treśei serwisu. Przedstawiony jest również serwis -DoeuTieker, który stanowi 

przewodnik po raportaeh min. ageneji rządowyeh, organizaeji non-profit i organizaeji 

pozarządowyeh. Również publikowany w formie webloga. (Pamuła-Cieślak, 2007)

Tytuł artykułu: Dynamika historycznego rozwoju stron WWW.

Artykuł poświęeony jest historii i kształtowania się stron internetowyeh na przestrzeni 

lat. Seharakteryzowane jest jedenaśeie wyodrębnionyeh generaeji stron internetowyeh pod 

następuj ąeymi względami: wykorzystywane w danym ezasie teehnologie, zasady 

projektowania witryn, stosowane narzędzia oraz użytkowniey, zarówno twórey jak i odbiorey. 

(Osińska, 2007)

Cyberkłopoty i pułapki sieci (4(113 )/2() 10)

Tytuł artykułu: Cybernetyczne przestępstwa - definicje i przepisy prawne.

Artykuł dotyezy problemu łamania prawa w Interneeie. Przedstawione są rodzaje 

przestępstw dokonywanyeh za pomoeą Sieei oraz polskie przepisy prawne, które je regulują, 

a także omówione są przestępstwa zagraźająee bibliotekom. (Nowak, 2010)

Tytuł artykułu: „ Copyfraud” - zawłaszczenie, nadużycie czy przywłaszczenie praw 

autorskich?

W artykule opisane jest zjawisko określone terminem copyfraud, które można 

tłumaezyć, jako przywłaszczenie. Dotyezy ono przywłaszezenia praw autorskieh do utworów 

nieehronionyeh prawem autorskim. (Raezek, 2010)

Tytuł artykułu: Etykietowanie treści w serwisie podaj.net.

Artykuł poświęeony jest problemowi tagowania (korzyśei i wady) na podstawie 

serwisu internetowego podaj.net, służąeemu wymianie książek. (Tafiłowski, 2010)

Tytuł artykułu: Bibliotekarzu! Strzeż sięphishingu!

W tekśeie przedstawione są zagrożenia, jakie niesie tzw. phishing, ożyli wyłudzanie 

poufnyoh danyeh w Interneeie. (Piotrowski, 2010)
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Tytuł artykułu: Znicz Olimpijski pożera Dysk Twardy - albo o łańcuszkach 

internetowych.

Tematem artykułu są łańcuszki internetowe, ich rodzaje oraz stanowione przez nie 

niebezpieczeństwo. (Gmerek, 2010)

Archiwizacja Internetu ( 1 (128)/2012)

Tytuł artykułu: Archiwizacja Internetu — wprowadzenie i przegląd wybranych 

inicjatyw.

Artykuł dotyczy archiwizacji Internetu: początki, stan obecny, wybrane inicjatywy, 

organizacje międzynarodowe, serwisy, publikacje i wykazy linków, charakterystyka tego 

rodzaju archiwów oraz zagadnienia dotyczące budowy i utrzymania, a także projekty ochrony 

stron internetowych. (Derfert-Wolf, 2012)

Tytuł artykułu: Serwis "Archiwum Internetu" na tle ogólnych problemów archiwizacji 

zasobów.

Przedmiotem tekstu jest polski projekt Archiwum Internetu Narodowego Archiwum 

Cyfrowego: podstawy prawne utworzenia, stan obecny i kierunki rozwoju oraz zagraniczna 

praktyka w archiwizacji Internetu, techniki archiwizowania i udostępniania tego rodzaju 

treści. (Kłębczyk, Jędralska, 2012)

Tytuł artykułu: Archiwizacja Internetu — sytuacja w polskim prawie z punktu 

widzenia bibliotekarzy.

Tekst poświęcony jest archiwizacji polskich zasobów internetowych z perspektywy 

bibliotekarzy: prawne aspekty archiwizacji na podstawie m. in. Ustawy dotyczącej 

egzemplarza obowiązkowego oraz sytuacja tego zagadnienia za granicą. (Śląską, Wasilewska, 

2012)

Tytuł artykułu: Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich.

W tekście przedstawione są doświadczenia w archiwizacji Internetu ze Szwecji, 

Norwegii, Danii, Finlandii i Islandii, krajów, które przodują w tego typu działaniach. 

(Nalewaj ska, 2012)

Tytuł artykułu: Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku. Internet Archive. 

Wayback Machine oraz UK Web Archive.

Artykuł dotyczy archiwów zasobów internetowych z USA i Wielkiej Brytanii: 

Wayback Machine, Internet Archive, UK Web Archive i różnic w ich funkcjonowaniu. 

(Gmerek, 2012)
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17.5. Książki i czasopisma dla dzieci

Książka dla dzieci i młodzieży (3(64)/2005)

Tytuł artykułu: Magia kobiet. O 'współczesnej polskiej fantastyce dła dzieci i 

młodzieży.

Artykuł poświęcony został współczesnej polskiej fantastyce dla dzieci i młodzieży. 

Przedstawione są wybrane utwory oraz główne tendencje w krajowej fantastyce. 

(Beszczyńska, 2005)

Tytuł artykułu: Motyw dziadka w literaturze dła dzieci.

Tematem tekstu jest motyw dziadka w literaturze dziecięcej. Omówione są 

poszczególne utwory, w których obecna jest postać dziadka, ich role i niesione wartości. 

(Kulik, 2005)

Tytuł artykułu: Witaj, czytajko!

Tekst dotyczy serii wydawniczej Naszej Księgarni pt. Poczytaj mi, mamo. 

Przedstawiona jest historia serii, jej funkcja, jakość edytorska i utwory publikowane w serii, a 

także o wznowionej serii i jej roli w obecnych czasach. (Papuzińska, 2005)

Tytuł artykułu: Różne światy powieści.

Przedmiotem tekstu są powieści dla młodzieży Ewy Nowackiej. Omówiona jest 

problematyka powieści osadzonych w starożytności, dawnej Polsce oraz współczesności. 

(Swierczyńska-Jelonek, 2005)

Tytuł artykułu: Literatura fachowa o literaturze, książkach i bibłiotekach dła dzieci i 

młodzieży 2001-2004.

Tekst to zestawienie bibliograficzne literatury fachowej z lat 2001-2004 poświęconej 

literaturze, książkom i bibliotekom dla dzieci i młodzieży. (Lewandowicz-Nosal, 2005)

Tytuł artykułu: Co czytają uczniowie klasy drugiej?

Problematyką dalszego artykułu jest literatura uczniów klasy drugiej szkoły 

podstawowej na przykładzie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 67 we Wrocławiu. Omówione 

są poszczególne grupy książek najchętniej czytanych przez dzieci. (Łaszewska-Radwańska, 

2005)

Tytuł artykułu: Literatura piękna dła dzieci i młodzieży. Wybór za łata 2002 - 2005.

Tekst to bibliografia z adnotacjami wybranych książek dla dzieci i młodzieży z lat 

2002-2005. (Urgacz, 2005)

Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży (9(79)/2006)
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Tytuł artykułu: Czasopisma dla dzieci i młodzieży - od .Jlozrvwek dla dzieci” do 

wybuchu drugiej wojny światowej.

Artykuł poświęcony został czasopismom dla dzieci. Omówione są pierwsze, polskie 

czasopisma dla dzieci, które ukazały się w latach 1824-1939. (Łaszewska-Radwańska, 2006)

Tytuł artykułu: Czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Bibliografia 2000-2005.

Tekst dotyczy prasy dla dzieci i młodzieży: rynku tego rodzaju prasy przed i po 1989 

r. oraz typologii prasy w obu okresach. Przedstawiona jest również bibliografia za lata 2000- 

2005 wybranych publikacji dotyczących prasy dla dzieci i młodzieży. (Matusiewicz, 2006)

Tytuł artykułu: Dwunastolatek i czasopisma.

Tematem artykułu jest czytelnictwo prasy przez dzieci z ostatniej klasy szkoły 

podstawowej. Zaprezentowane są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez 

Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej (procent czytających, najpopularniejsze 

tytuły i podział na grupy czytanej prasy). (Lewandowicz-Nosal, 2006)

Tytuł artykułu: Rola katolickich czasopism dla dzieci i młodzieży.

Przedmiotem artykułu jest katolicka prasa skierowana do dzieci i młodzieży. 

Wymienione są poszczególne tytuły i ich funkcja dla odbiorcy. (Podlasińska, 2006)

Tytuł artykułu: TWIST LUIZY W POPCORNIE, czyli kilka słów o czasopismach dla 

młodzieży.

W artykule przedstawiony jest problem czasopism dla dzieci i młodzieży. 

Przedstawione są zmiany, jakie nastąpiły w czasopismach po roku 1990 i przekazywanych w 

nich wartościach. (Kumiega, 2006)

17.6. Inne

Numer jubileuszowy (4(12)/2000)

Tytuł artykułu: Felieton jubileuszowy naczelnego.

Tekst to felieton redaktora prowadzącego, w którym podsumowuje rok 

funkcjonowania EBIB-u. (Matuszewski, 2000)

Tytuł artykułu: EBIB - historycznie rzecz ujmując...

Tekst poświęcono początkom i rozwojowi EBIB-u. Przedstawione są: motywy 

powstania, poszczególne etapy rozwoju od powstania pomysłu, organizacja pracy oraz dane 

statystyczne dotyczące odwiedzin czytelników i plany na przyszłość. (Bednarek-Michalska, 

2000)

Tytuł artykułu: Jak redagowany jest serwis "Czasopisma bibliotekarskie".
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Tematem artykułu jest praea nad redakeją serwisu Czasopisma Bibliotekarskie 

wehodząeego w skład EBIB-u. Serwisu poświęeonego ezasopismom bibliotekarskim. 

Przedstawione sąpraee nad budową serwisu i organizaeja jego rozwoju. (Szezepańska, 2000)

Tytuł artykułu: Z pamiętnika redaktora teehnieznego.

Tekst dotyezy doświadezeń z praey redaktora EBIB-u. Przedstawione są zadania i 

organizaeja praey od poezątków EBIB-u. (Radwański, 2000)

Tytuł artykułu: Biblioteki polskie w Interneeie na przełomie wieku.

Przedmiotem artykułu jest obeeność polskieh bibliotek w Interneeie. Przedstawione są 

wyniki analizy stron WWW bibliotek wg poszezególnyeh miejseowośei i województw. 

Badania dotyezą okresu: marzee 1999 - marzee 2000. (Komperda, 2000)

Tytuł artykułu: Czynniki kształtuj aye opinie studentów o bibłioteee.

Problemem omawianym w artykule jest postawa studentów wobee biblioteki 

akademiekiej. Przedstawione są wyniki badań. W analizie skupiono się nad dwoma aspektami 

wpływająeymi na zaehowanie użytkowników: poziomem motywaeji do studiowania i 

eeehami intelektu wpływaj ąeymi na dane zaehowania informaeyjne. (Sobielga, 2000)

Tytuł artykułu: Studentów portret własny.

Tekst dotyezy studentów IINiB UMK w Toruniu. Zaprezentowane są wyniki badań 

ankietowyeh. Pytania poświęeone były następująeym zagadnieniom: motywy studiowania na 

kierunku bibliotekoznawstwo, praea w bibłioteee po studiaeh, korzystanie z biblioteki, eel 

odwiedzin biblioteki uniwersyteekiej, ezytelnietwo, przedmioty z programu studiów, 

biblioteki marzeń oraz doświadezeń z praktyk zawodowyeh. (Gogulska, 2000)

Tytuł artykułu: W Krakowie o kodeksaeh średniowieeznyeh z Sankt Gallen.

Przedmiotem artykułu są średniowieezne rękopisy z opaetwa Sankt Gallen. 

Przedstawione są: dzieje opaetwa i skryptorium w St. Gallen, dzieła powstałe w opaetwie, 

badania nad kodeksami oraz kodeksy z St. Gallen będąee w posiadaniu Biblioteki 

Jagiellońskiej. (Dróżdż, 2000)

Ałternatywnie i na wesoło (4(55)/2004)

Tytuł artykułu: Biblioteka w pełni samoobsługowa. Z singapurskieh doświadezeń.

Artykuł poświęeony jest National Eibrary Board (Zarząd Bibliotek Singapuru). 

Omówione jest zastosowane, nowe usługi, które mają na oelu przekształoić Bibliotekę w 

plaoówkę samoobsługową. Usługi te to np. automatyzaoja zwrotów i wypożyozeń, rejestraoji 

nowyoh użytkowników, tzw. usługa oyberbibliotekarza i in. (Eek Choh, 2004)

Tytuł artykułu: Świński Internet.
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Probłemem omawianym w artykułe jest pornografia w Interneeie: rozwój tego typu 

materiałów w Interneeie oraz metody ieh blokowania, poprzez filtrowanie, monitorowanie 

wykorzystania stanowisk komputerowyeh w bibłiotekaeh. (Radwański, 2004)

Tytuł artykułu: Zgryźłiwa, podobna do sępa, czyłi: kto rządzi w bibłioteee w 

Hogwarcie?

Tematem tekstu jest wizerunek bibliotekarki w eyklu książek o Harrym Potterze. 

Omówione są fragmenty z poszezególnyeh tomów eyklu, gdzie przedstawiono bibliotekarkę 

w dość negatywnym świetle. (Śnieehowska-Karpińska, 2004)

Tytuł artykułu: Niepoważny zbiorek internetowyeh spostrzeżeń bibliotekarskieh.

Tekst to zbiór humorystyeznyeh anegdot z praey w biblioteee. (Sawieka, 2004)

Tytuł artykułu: Bibliotekarze inaezej.

W artykule przedstawione są materiały poświęeone bibliotekarzom: filmy, literatura, 

piosenki, gry, fora internetowe, błogi oraz humor na temat bibliotekarzy. (Bednarek- 

Miehalska i Kaleta, 2004)

Tytuł artykułu: Read or Die - bibliofile w animaeji.

Przedmiotem dalszego tekstu jest japoński film anime o tematyee bibliofilskiej pt. 

Read or Die. Przedstawiona jest główna bohaterka -praeowniea British Library i jej przygody. 

(Kaezarowska, 2004)

Tytuł artykułu: Alternatywny skład redakeji. Kolaże.

W numerze tym przedstawiono także kolaże z ezłonkami Zespołu EBIB. 

(Broniarezyk, 2004)

Młodzi piszą (6(87)/2007)

Tytuł artykułu: Z doświadczeń Studenckiego Koła Naukowego Bibłiotekoznaweów 

dła słuchaczy Łódzkiego

przez studentów z Koła 

Badania dotyezą kursu

Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji kursu komputerowego

Uniwersytetu Trzeciego.

Artykuł poświęeony jest badaniom przeprowadzonym

Naukowego Bibłiotekoznaweów Uniwersytetu Łódzkiego, 

komputerowego zorganizowanego dła słuehaezy Uniwersytetu Trzeeiego Wieku UŁ. 

Przedstawione są zagadnienia: przeprowadzone badania na temat nowyeh teehnołogii, 

organizaeja i przebiegu kursu, uezestniey oraz badania oeeniająee kurs. (Gruszka, 2007)

Tytuł artykułu: Biblioteka w oczach studentów łódzkich uczełni wyższych.
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W tekście przedstawione są wyniki badań na temat wykorzystania przez studentów 

łódzkich bibliotek akademickich. Omówiona jest charakterystyka badanej grupy i wyniki 

badań dotyczących następujących aspektów: procent studentów korzystających z bibliotek ze 

wskazaniem konkretnych placówek, częstotliwości i celu, słabych stron bibliotek oraz 

pomocy personelu w wyszukiwaniu informacji. (Marciniak, 2007)

Tytuł artykułu: Jeśli nie biblioteka, to co? Przyszłość zawodu bibliotekarza i 

pracownika informacji w oczach studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem artykułu jest wizerunek zawodu bibliotekarza i pracownika informacji wśród 

studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Przedstawione są wyniki 

badań odnoszących się do takich zagadnień jak: motyw wyboru kierunku studiów, wyboru 

zawodu, miejsca pracy oraz ilości zajęć praktycznych. (Krzak, 2007)

EBIB - czasopismo otwarte (9(100)/2008)

Tytuł artykułu: Analiza cytowań Biuletynu EBIB w wybranych czasopismach 

bibliotekarskich.

Przedmiotem artykułu jest analiza cytowań Biuletynu EBIB. Przedstawione są wyniki 

analizy cytowań w następujących czasopismach: Bibliotekarz, Praktyka i Teoria Informacji 

Naukowej i Technicznej, Przegląd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej z lat 

1999-2008. (Krawczyk i Wróbel, 2008)

Tytuł artykułu: Co cytuje EBIB? Analiza źródeł cytowanych.

Tekst dotyczy cytowań czasopism w Biułetynie EBIB. Przedstawione są wyniki 

analizy przypisów i bibliografii zmieszczonych przy artykułach z działów Artykuły i Badania, 

teorie, wizje... W badaniach uwzględniono numery od 1 do 94. (Łuczyna i Malamis, 2008)

Tytuł artykułu: Kto pubłikuje w EBIB-ie?

Artykuł poświęcony jest autorom Biułetynu EBIB-u. Przedstawione są wyniki analizy 

autorów artykułów z działów: Artykuły oraz Badania, teorie, wizje... od nr 1-94, z lat 1999- 

2008. (Małecka i Pietroń, 2008)

Tytuł artykułu: Biułetyn EBIB w programie nauczania Instytutu Informacji Naukowej i 

Bibłiotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tekst dotyczy obecności artykułów z Biułetynu EBIB programie nauczania Instytutu 

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawiono 

wyniki analizy listy lektur do poszczególnych przedmiotów. (Wojczyńska, 2008)

Tytuł artykułu: Panorama Forum EBIB. Cz. 1.
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Przedmiotem artykułu jest Forum EBIB. Omówiony jest rys historyezny Forum EBIB 

i poszezególnyeh forów ehodząeyeh w jego skład. Przedstawione są fora funkejonująee do 

roku 2008 oraz już niedziałająee w danym ezasie, a także dane statystyezne dotyeząee 

podejmowanyeh tematów, postów i wyświetleń, liezby odpowiedzi oraz wyświetleń 

poszezególnyeh tematów. (Bierezyński, 2008)

Magazyn studencki (6(124)/2011)

Tytuł artykułu: Cyfrowe kolekeje żydowskie w Połsee.
Problemem omawianym w artykule jest digitalizaeja polskieh judaików. 

Przedstawione są zagadnienia: kolekeja Literatura jidysz Cyfrowej Biblioteki Narodowej 

Polona, digitalizaeja dokumentów Żydowskiego Instytutu Historyeznego oraz projekt Judaica 

Europeana, w którym uezestniezy ŻIH. (Wilk, 2011)

Tytuł artykułu: Nowoczesna książka: przegląd rynku eReaderów.

Tekst poświęeony jest ezytnikom dokumentów elektronieznyeh. Przedstawiony jest 

rozwój ezytników oraz moźliwośei wybranyeh, najbardziej popularnyeh urządzeń. 

(Wenekowski, 2011)

Tytuł artykułu: Główne problemy współczesnej działałności bibłiografiicznej i 

informacyjn ej.

Przedmiotem artykułu jest wpływ rozwoju teehnologii, nauki i kultury na działalność 

bibliografiezną i informaeyjną. Omówione są następujące zagadnienia: zmiany na rynku 

wydawniczym (wzrost ilości i różnej jakości informacji), dokumenty nierejestrowane przez 

bibliografię narodową, forma bibliografii, retrokonwersja i digitalizacja bibliografii, 

organizacja prac nad bibliografią, badania nad użytecznością bibliografii, ograniczenia i 

bariery w dostępie do informacji oraz nowe formy działalności informacyjnej. (Cyrańska, 

2011)

Tytuł artykułu: Książka artystyczna w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.

Tekst dotyczy XIX- i XX-wiecznej, polskiej książki artystycznej. Przedstawione jest 

pojęcie książki artystycznej, zjawisko ruchu odnowy książki, polskie drukarnie i artyści 

zajmujący się książką artystyczną. (Rutkowska, 2011)

Tytuł artykułu: Fotografiia reportażowa.

Tematem tekstu jest fotografia reportażowa. Przedstawione są dzieje fotoreportażu 

zarówno zagranicznego jak i polskiego (od II poi. XIX w. do lat 50. XX w.) oraz wybitni 

fotografowie i ich prace. (Szafińska, 2011)

Biblioteki w literaturze i filmie (4(131)/2012)
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Tytuł artykułu: Obraz bibłiotek więziennych, ich pracowników oraz czytelnictwa 

więźniów w utworach literackich i filmie.

W artykule przedstawiony jest obraz bibliotek więziennych w literaturze i filmie. 

Omówione są motywy biblioteki więziennej, zbiory, bibliotekarze, czytelnictwo pojawiające 

się w literaturze pięknej i pamiętnikach oraz filmie. (Drogomirecka, 2012)

Tytuł artykułu: Dawno, dawno temu, w odległej Galaktyce... Wizerunek bibliotek, 

bibliotekarzy i archiwów w świecie Gwiezdnych wojen George’a Lucasa.

W artykule omówione są biblioteki i archiwa z filmu Gwiezdne Wojny, które 

odgrywały tam bardzo ważną rolę. Przedstawieni są również bibliotekarze, a także Biblioteka 

Ossus - polska, internetowa encyklopedia Gwiezdnych Wojen. (Sidło, 2012)

Tytuł artykułu: Biblioteki i bibliotekarze w polskich filmach oraz serialach 

telewizyjnych.

Tekst dotyczy bibliotek i ich pracowników w polskich filmach i serialach. 

Przedstawione są wątki o tematyce bibliotecznej pojawiające się w polskim kinie i wizerunek 

bibliotek i bibliotekarzy. (Wójcik, 2012)

Tytuł artykułu: Ta książka go zabiła — książki w filmach Romana Polańskiego.

Tekst poświecony jest filmom Romana Polańskiego Dziewiąte Wrota i Autor widnio. 

Dziecko Rosemary, Nieustraszeni pogromcy wampirów. Rzeź i in., w których motyw książki 

jest bardzo ważny, a bohaterowie to ludzie związani ze światem książki. (Śliwińska, 2012)

Tytuł artykułu: Biblioteka magiczna — wyzwanie nierealne?

Przedmiotem dalszego tekstu jest obraz biblioteki, jako miejsca magicznego, m.in. na 

przykładzie biblioteki z cyklu książek o Harrym Potterze, a także o potrzebie młodzieży 

posiadania takiego miejsca. (Polok, 2012)

Tytuł artykułu: Szczerozłotymi literami.

Tematem artykułu jest wizerunek biblioteki i bibliotekarki w powieści Siekierezada 

albo zima leśnych ludzi Edwarda Stachury oraz jej adaptacji filmowej. Przedstawiony w 

utworze Stachury bibliobus jest przykładem inicjatywy wyjścia z książką do czytelnika. 

Autorka omawia również krakowskie, współczesne przedsięwzięcia mające na celu 

propagowanie czytelnictwa np. tzw. bookcrossing. Strefa Bibliopatów, Przekaźniki 

Książkowe, Książka za Książkę, Książkobranie, Drugie Życie Książki oraz akcja Ustąp 

miejsca czytającemu. (Kowalska, 2012)

Tytuł artykułu: Jak nas widzą...
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Problemem omawianym w artykule jest zawód bibliotekarza, wizerunek bibliotekarza 

(zarówno kobiety jak i mężezyzny) oraz sposób przedstawienia tego zawodu w filmie i 

literaturze. (Ashen, 2012)
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Część II. Analiza treści działu Badania, teorie, opinie... oraz Artykuły - inne tematy

Dział Badania, teorie, opinie... po raz pierwszy ukazał się w numerze 7(25)/2001 

Biuletynu. W Felietonie tego numeru podano, że rubryka ta ma stanowić miejsce gdzie będą 

prezentowane różne opinie dotyczące teorii związanych z książką i biblioteką oraz materiały 

poszerzające zainteresowania czytelników. (Skórka, 2001)

W części tej zostały wyodrębnione i przedstawione kategorie tematów omawianych w 

rubryce Badania, teorie, opinie..., tytuły tych tekstów oraz ich treść.

1. Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi

1.1. Funkcjonowanie bibliotek (obecne zmiany zachodzące w bibliotekach, sytuacja 

bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, zastosowanie technologii w 

bibliotekarstwie oraz bibliotekarstwo współczesnego Egiptu)

Konsoreja i współpraea bibliotek (7(36)/2002)

Tytuł artykułu: Moduł zamawiania w bibłioteeznym systemie komputerowym - kłopot 

ezy ułatwienie?

Tematem artykułu jest moduł zamawiania w bibliotecznym systemie komputerowym. 

Przedstawione są: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej we wdrażaniu i 

testowaniu, organizacja pracy w Oddziale Udostępniania Zbiorów, początki pracy z modułem 

rezerwacji i związane z tym trudności, korzyści dla użytkowników i wpływ na pracę 

bibliotekarzy. (Lebioda, 2002)

Społeezeństwo informaeyjne. Co i jak budujemy? (7(47)/2003)

Tytuł artykułu: Integraeja bibliotekarzy Czytelni Niemieekieh.

Artykuł dotyczy Czytelni Niemieckich zakładanych w byłych krajach 

socjalistycznych. Omówiona jest organizacja czytelni, przygotowanie zawodowe 

pracowników czytelni, zbiory oraz organizowane seminaria. (Grabarska, 2003)

Społeezeństwo informaeyjne. Co i jak budujemy? (7(47)/2003)

Tytuł artykułu: Moduł zamawiania książek w bibłioteeznym systemie komputerowym 

Horizon. Problemy i rozwiązania.
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W artykule omówione są trudnośei związane z wprowadzeniem modułu zamawiania 

dokumentów Closed Staek Aeeess (CSA) w BG Połiteehniki Łódzkiej oraz możłiwośei 

nowego, zastosowanego programu. (Lebioda, 2003)

Czytelnik czy klient? (11 (5l)/2003)

Tytuł artykułu: Pozytywizm w cyberprzestrzeni. Niektóre problemy bibliotek w 

społeczeństwie informacyjnym.

W artykule przedstawione są rozważania na temat miejsea i roli bibliotek w 

społeezeństwie informaeyjnym: funkeji informaeyjnej bibliotek, wpływu na biblioteki 

rozwoju komputeryzaeji i Internetu, roli bibliotek w budowie społeezeństwa informaeyjnego 

oraz etapu, w jakim biblioteki się znajdują w tworzeniu społeezeństwa informaeyjnego. 

(Turkiewiez, 2003)

Public relations w bibliotekach (5(56)/2004)

Tytuł artykułu: Model technologiczny katalogu narodowego.

Przedmiotem artykułu jest model teehnologiezny systemu obsługi katalogu 

narodowego: funkeja systemu, założenia przy tworzeniu modelu systemu, struktura bazy 

bibliografieznej oraz systemy pobierania rekordów bibliografieznyeh, w tym 

najodpowiedniejszy dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. (Koziara, 2004)

Public relations w bibliotekach (5(56)/2004)

Tytuł artykułu: Normalizaeja - de lege euriosum.

Artykuł dotyezy zmian w prawie polskim dotyeząeyeh normalizaeji i oeeny zgodnośei 

w eelu dostosowania do prawa UE i ieh skutków. Omówione są zagadnienia dotyeząee: praw 

autorskieh odnosząeyeh się do norm, problemu kopiowania i udostępniania norm w 

bibliotekaeh, oehrony praw autorskieh norm i przestrzegania ustawy o dostępie do informaeji 

publieznej, stosowania norm oraz zaleźnośei PKN od organów państwowyeh. (Tyehek, 2004)

Bogactwo sieci

Tytuł artykułu: Miejsce biblioteki w Second Life, nowej wirtualnej rzeczywistości.

Tekst dotyezy biblioteki w Seeond Life: jej miejsea w wirtualnej rzeezywistośei, 

postaei i funkeji bibliotekarza. (Matyjaszezyk, 2007)
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Kultura konwergencji-idzie nowe (l(92)/2008)

Tytuł artykułu: Biblioteki i bibliotekarstwo we współczesnym Egipcie.

Tekst poświęcono bibliotekom i bibliotekarstwu w Egipcie. Przedstawione są: rys 

historyczny bibliotekarstwa w Egipcie, poszczególne biblioteki (Biblioteka Narodowa, 

Biblioteka Aleksandryjska, wybrane biblioteki akademickie, publiczne, specjalne i 

międzynarodowe, sytuacja bibliotek szkolnych), finansowanie bibliotek, gromadzenie i 

opracowanie zbiorów, baza Egyptian Eibraries Network, elektroniczne czasopisma 

bibliotekarskie, działalność Egyptian Eibrary and Information Association oraz kształcenie 

bibliotekarzy w Egipcie. (Piotrowska, 2008)

Edukacja użytkowników informacji (2(120)/2011)

Tytuł artykułu: Biblioteka istnieje. Jak długo jeszcze?

Tematem artykułu jest modernizacja bibliotek, jej granice, postać nowoczesnej 

biblioteki oraz tradycyjna funkcja bibliotek -rozpowszechnianie kultury i wiedzy za 

pośrednictwem książki. (Witt, 2011).

Biblioteki w literaturze i filmie (4(131)/2012)

Tytuł artykułu: Innowacje w bibłiotekaeh w XXI wieku: spojrzenie z perspektywy 

międzynarodowej.

W artykule autorki zaprezentowały innowacje zastosowane w kilku bibliotekach spoza 

USA oraz w dwóch amerykańskich bibliotekach: Santa Cruz Public Eibraries oraz Sheldon 

Margen Public Health Eibrary University of California. W działaniach tych wykorzystano 

rosnącą popularność usług bibliotecznych opartych na nowych technologiach. (Titangos, Jan, 

2012).

1.2. Współpraca bibliotek (współpraca bibliotek w ramach katalogu centralnego i 

wymiany publikacji)

Biblioteki i sponsorzy

Tytuł artykułu: Opracowanie rzeczowe druków zwartych w NUKat. Współpraca 

bibliotek w ramach katalogu centralnego.

Tekst dotyczy opracowania rzeczowego druków zwartych w katalogu NUKAT: 

stosowanego języka informacyjno-wyszukiwawczego KABA, procesu opracowania
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rzeczowego, kontroli poprawności opisu oraz pracy na rzecz opracowania rzeczowego w 

NUKAT współpracującej Biblioteki Głównej AGH. (Serafin, 2004)

Szkolenia dla użytkowników (l(62)/2005)

Tytuł artykułu: Rozwój i znaczenie funkcjonowania wymiany publikacji na przykładzie 

wybranych bibliotek polskich i zagranicznych.

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wymiany publikacji w bibliotekach. 

Przedstawione są: dzieje wymiany zagranicznej, historia wymiany międzynarodowej w 

Polsce realizowana poprzez Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw BN, sytuacja 

wymiany publikacji w zagranicznych bibliotekach oraz ten rodzaj pozyskiwania zbiorów w 

Bibliotece Głównej AGH. (Krawczyk, 2005)

1.3. Procesy zarządzania (zastosowanie public relations w bibliotekach, zarządzanie 

wiedzą w bibliotece, zarządzanie jakością w bibliotece, zastosowanie systemu 

identyfikacji wizualnej w bibliotece i wizerunek biblioteki)

Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania (3(84)/2007)

Tytuł artykułu: Public relations w bibliotece.

Problemem omawianym w artykule jest zastosowanie PR w bibliotekach. 

Przedstawiona jest: istota PR, zagadnienia wizerunku i tożsamości firmy oraz składowe 

wizualnego systemu identyfikacji, funkcje PR, narzędzia i techniki PR oraz problem 

zastosowania PR w bibliotece (konieczność wprowadzenia instrumentów promocyjnych, 

także dla zawodu bibliotekarza oraz formy PR, które można zastosować w bibliotece) i 

możliwość wykorzystania publicity w bibliotekach. (Tarka, 2007)

Kultura konwergencji-idzie nowe (l(92)/2008)

Tytuł artykułu: „Zarządzanie wiedzą w bibliotece” - Brzmi dumnie, ale co to znaczy?

Tekst dotyczy problemu zarządzania wiedzą w bibliotece. Omówione są następujące 

zagadnienia: istota zarządzania wiedzą, wiedza jawna i ukryta, model procesu zarządzania 

wiedzą, kultura organizacyjna, organizacja ucząca się, kapitał intelektualny, technologie i 

systemy pomocne w zarządzaniu wiedzą, strategie zarządzania wiedzą, zastosowanie procesu 

zarządzania wiedza w bibliotece oraz obecne w bibliotece technologie informatyczne i ich 

znaczenie w zarządzaniu wiedzą. (Zalewski, 2008)
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Innowacje w bibliotekach publicznych (5(123)/2011)

Tytuł artykułu: System identyfikacji wizuałnej bibłioteki, jako ełement komunikacji z 

czytełnikiem.

Przedmiotem tekstu jest system identyfikacji wizualnej w bibliotece i jego znaczenie 

w komunikacji z użytkownikiem. Omówione są poszczególne elementy identyfikacji 

wizualnej, które można zastosować w bibliotekach, takie jak: logo, barwy firmowe, druki 

firmowe, oznakowania i informacje wizualne, a także wizerunek biblioteki Internecie 

(odpowiedni projekt strony internetowej, adres strony i poczty elektronicznej, obecność 

biblioteki na portalach społecznościowych oraz newslettery). (Augustyn i Kawecka, 2011)

Bibliometria w bibliotekach (3(130)/2012)

Tytuł artykułu: E-wizerunek bibłioteki — na przykładzie witryn internetowych 

łódzkich bibłiotek szkół wyższych.

Tematem artykułu jest wizerunek biblioteki w Internecie. Przedstawione są wyniki 

analizy stron internetowych łódzkich bibliotek akademickich. Zbadano następujące 

zagadnienia: obecność informacji o bibliotece na stronie uczelni oraz elementy informacyjne 

na stronie biblioteki oraz uczelni. (Kołodziejczyk, 2012).

1.4. Jakość bibliotek (norma dotycząca zarządzania jakością)

Technologie informacyjne (7(77)/2006)

Tytuł artykułu: Nie taki diabeł straszny, czyłi o wdrożeniu ISO 9001.

Tekst dotyczy normy ISO 9001:2000 określającej system zarządzania jakością w 

organizacji. Omówiona jest: charakterystyka systemu, korzyści z wykorzystania w 

bibliotekarstwie, przygotowanie i etapy wdrożenia normy w organizacji oraz przydatne 

zasoby internetowe dotyczące Systemu Zarządzania Jakością. (Kamińska-Wolny, 2006)

1.5. Inne (działalność wydawnicza bibliotek, wystawiennicza, historia bibliotek, 

czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i in.)

Biblioteki wyższych szkół niepublicznych, problemy i nowe rozwiązania organizacyjne 

(5(45)/2003)
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Tytuł artykułu: Dzieje i organizaeja Biblioteki Uniwersyteekiej we Wroeławiu do roku

1945.

Artykuł poświęcony jest Bibłiotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przedstawiona 

jest historia bibłioteki do końca II wojny światowej, a sięgająca XVII w., powstanie 

bibłioteki, kształtowanie zbiorów, organizacja i rozwój. (Formeła, 2003)

Internet i eopyright (6(46)/2003)

Tytuł artykułu: Działalność wydawnieza Biblioteki Uniwersyteekiej we Wroeławiu w 

lataeh 1811 -1945.

Tematem artykułu jest produkcja wydawnicza Bibłioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu za łata 1811-1945. Przedstawione są poszczególne wydawnictwa: informacyjne 

(katalogi zbiorów UWr: czasopism, księgozbioru czytelni, wykazy nowych nabytków, a także 

katalogi aukcyjne), dokumentacje i podstawy prawne działalności bibłioteki (sprawozdania z 

działalności, materiały szkoleniowe i instruktażowe oraz regulaminy), prace naukowo- 

badawcze (rozprawy naukowe, bibliografie) oraz katalogi wystaw. (Formeła, 2003)

Biblioteki i sponsorzy (nr 9(60)/2004)

Tytuł artykułu: Polubić klasyków - Pracowity brahmin.

Artykuł poświęcony jest Shiyałi Ramamritha Ranganathanowi. Przedstawiony jest 

jego życiorys oraz osiągnięcia na polu zawodowym: wykształcenie, praca w zawodzie 

bibliotekarza i na rzecz bibłiotekarstwa, praca dydaktyczna oraz publikacje. (Filipczak, 2004)

Pozazayvodoyve zainteresoyvania bibliotekarzy (6(67)/2005)

Tytuł artykułu: Wydawnietwa książkowe w repertuarze ofieyny Biblioteki Śląskiej.

Artykuł dotyczy publikacji książkowych wydawanych przez Bibliotekę Śląską. 

Przedstawione są: serie wydawnicze BŚ, formy publikacji oraz poszczególne tytuły 

odznaczone nagrodą BŚ dła książki roku -Śląski Wawrzyn Literacki, tytuły, które ukazały się 

ramach serii oraz albumy, serie i zestawienia bibliograficzne, informatory dła czytelników, 

katalogi wystaw, materiały konferencyjne, monografie historyczne, wydawnictwa 

metodyczne, utwory poetyckie, i in. (Wróbel, 2005)

Od Misia do Copito ezasopisma dla dzieei i młodzieży (9(79)/2006)

Tytuł artykułu: Dzieje oleśniekiej biblioteki lańeueliowej.
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Przedmiotem artykułu jest biblioteka łańcuchowa przy kościele św. Jana Apostoła i 

Ewangelisty w Oleśnicy. Przedstawione jest powstanie i dzieje zbiorów oleśnickich, katalogi i 

inwentarze biblioteki, kalendarium prac nad zbiorami bibliotecznymi oraz galeria fotografii z 

biblioteki łańcuchowej. (Kotulska i Rai, 2006)

Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie (nr 11 (81)/2006)

Tytuł artykułu: Dlaczego coraz rzadziej cytujemy źródła obcojęzyczne?

Tekst dotyczy cytowania źródeł obcojęzycznych w czasopismach z dziedziny 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przedstawione są wyniki analizy najważniejszych 

polskich czasopism za okres 1990-1999, przyczyny i ówczesny stan do roku 2004 r. (jedynie 

na przykładzie Bibliotekarza). (Sobielga, 2006)

Współpraca zagraniczna bibliotek (5(86)/2007)

Tytuł artykułu: Linde - człowiek książki.

Artykuł poświęcony jest Samuelowi B. Linde -bibliotekarzowi, bibliografowi, 

językoznawcy, tłumaczowi, nakładcy i leksykografowi. Omówiona jest organizacja pracy nad 

bibliografiami: Obiaśnienie przywiedzionych dialektów i Leyków, Poczet pism polskich w 

słowniku przytaczanych oraz nad Słowikiem języka polskiego. (Ptaszyk, 2007)

EBIB - czasopismo otwarte (9(100)/2008)

Tytuł artykułu: Czasopisma bibliotekarskie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.

W tekście przedstawiony jest wykaz i wyniki analizy czasopism z dziedziny 

bibliotekarstwa i informacji naukowej, rejestrowanych przez Ministerstwo Edukacji i 

Szkolnictwa Wyższego. Analiza dotyczyła: języka wydawnictw, kraju wydania, wydawcy, 

punktacji, posiadania wersji elektronicznej i częstotliwości wydania. (Komperda, 2008)

EBIB - czasopismo otwarte (9(100)/2008)

Tytuł artykułu: Czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na 

Liście Filadelfijskiej.

Tematem artykułu są czasopisma z dziedziny bibliotekarstwa, informacji naukowej 

oraz dyscyplin pokrewnych zamieszczonych w Master Journal List (tzw. Liście 

Filadelfijskiej). Przedstawione są wyniki analizy tych czasopism. Analizy dokonano pod
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względem: tematyki ezasopism, uwzględnienia w LISTA, formy publikaeji (elektronieznej i 

drukowanej), języka publikaeji, ezęstotliwośei wydania i miejsea wydania. (Starek i 

Trzaskowska, 2008)

EBIB - czasopismo otwarte (9(100)/2008)

Tytuł artykułu: Czasopisma bibliotekarskie w wybranych bazach czasopism.

Przedmiotem artykułu są ezasopisma z dziedziny bibliotekarstwa, informaeji 

naukowej udostępniane w bazaeh Elektronisehe Zeitsehriftenbibliothek (EZB), Direetory of 

Open Aeoess Journals (DOAJ) i IngentaConneet. Przedstawione są wyniki analizy ezasopism 

uwzględnionyeh w tyeh bazaeh, pod względem: miejsea wydania, języka i roku wydania. 

(Matyja i Owezarek, 2008)

Książki i sztuka (9(118)/2010)

Tytuł artykułu: Wystawy w Bibliotece Politechniki Łódzkiej w ujęciu historycznym.

Tematem artykułu są wystawy Biblioteki Politeehniki Łódzkiej. Omówiona jest: 

historia działalnośei wystawienniezej Biblioteki, przedmioty wystaw, okolieznośei 

organizaeji wystaw, współpraea z zagranieznymi wydawnietwami, oddziały odpowiedzialne 

za przygotowanie, a także obeena sytuaeja, powstanie Galerii Biblio Art oraz tytuły 

wybranyeh wystaw. (Sójkowska, 2010)

Finanse w kulturze (8(126)/2011)

Tytuł artykułu: Austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu.

Artykuł poświęeony jest Austriaekiej Biblioteee Narodowej w Wiedniu 

(Österreiehisehe Nationalbibliothek). Przedstawione są: zadania instytueji, struktura, dzieje, 

katalogi, bazy danyeh, oferowane usługi, poszezególne kolekeje Biblioteki, stan digitalizaeji 

zbiorów, literatura polska w zbioraeh Biblioteki oraz przykłady współpraey z polskimi 

bibliotekami. (Piotrowska, 2011)

Wolontariat - drugi etat 1)

Tytuł artykułu: Rola bibliotekarzy w rozpowszechnianiu etyki cyberkultury.

Problemem omawianym w artykule jest etyka w Interneeie i rola bibliotekarzy i 

praeowników informaeji naukowej w jej rozpowszeehnianiu. Przedstawiona jest definieja 

etyki komputerowej, istota netykiety, problem przestępstw internetowyeh oraz działania 
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bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej na rzecz etyki w Internecie podczas 

udostępniania zasobów oraz szkoleń użytkowników. (Michniewicz-Wanik, 2011)

2. Information Literacy w bibliotekach (szkolenia użytkowników w zakresie IL w 

bibliotekach akademickich i in.)

Informacja w ochronie zdrowia (8(69)/2005)

Tytuł artykułu: Przygotowanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do 

samodzielnego korzystania z biblioteki.

Artykuł dotyczy oceny szkoleń bibliotecznych dla studentów pierwszego roku w 

Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie. Omówione są ankietowe badania nad 

oceną szkoleń bibliotecznych przeprowadzonych wśród studentów w 2005 r. Pytania 

dotyczyły odwiedzin w bibliotece, korzystania z pomocy innych osób w bibliotece, sposobów 

wyszukiwania materiałów i informacji, oceny systemu SOWA, korzystania z innych 

bibliotek, wyszukiwania w katalogu online i przydatności szkolenia. (Tarka, 2005)

E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie (9(90)/2007)

Tytuł artykułu: Metodyka poszukiwań bibliograficznych, jako przedmiot szkolenia 

studentów A GH.

W artykule omawiane są zagadnienia dotyczące szkoleń studentów w zakresie 

metodyki poszukiwań bibliograficznych, prowadzonych w Bibliotece Głównej AGH: historia 

szkoleń, charakterystyka szkoleń, program szkoleń na przykładzie kursu dla studentów 

Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz błędy najczęściej popełniane przez studentów w 

tworzeniu bibliografii załącznikowej. (Janczak, 2007)

E-learning-doświadczenia polskich bibliotekarzy (4(104)/2009)

Tytuł artykułu: Jak zaprojektować efektywne szkolenie blended learning?

Przedmiotem artykułu jest szkolenie blended learning, które można zastosować w 

bibliotekach do szkoleń użytkowników. Omówiona jest: definicja tego rodzaju szkoleń, tryby 

szkolenia, fazy realizacji, wytyczne odnośnie projektowania, struktury szkolenia e- 

learnigowego, modele konstruowania szkoleń, formy szkoleń e-learnigowych do 

samodzielnej nauki, przydatne narzędzia informatyczne, zagadnienia dotyczące zarządzania i 

ewaluacji kursu. (Cimoch, 2009)
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Ewidencja i opracowanie zbiorów (7(116)/2010)

Tytuł artykułu: E- learning a biblioteka uczelni ekonomicznej...

Tematem artykułu jest zastosowanie e-learningu w Bibliotece Szkoły Głównej 

Handlowej. Internetowe szkolenia biblioteczne skierowane są do studentów, doktorantów i 

uczniów liceów ekonomicznych. Przedstawione są: korzyści tego rodzaju szkoleń, początki 

wdrożenia internetowych szkoleń bibliotecznych, ich cel, forma zaliczenia, przebieg szkoleń i 

zaliczenia oraz wersja anglojęzyczna i ich przydatność. (Główka, 2010)

Serwisy i usługi informacyjne (1(119)/2011)

Tytuł artykułu: Multimedialne przestrzenie edukacyjne - wirtualne centrum Infolit 

iSchool.

W artykule omówione jest wirtualne centrum edukacyjne Infolit iSchool Wydziału 

Nauk o Informacji Uniwersytetu w Sheffield. Infolit iSchool funkcjonuje w Second Life i 

służy edukacji informacyjno-komunikacyjnej studentów, a także specjalistom z zakresu 

informacji naukowej i bibliotekarstwa. Przedstawiona jest istota Second Life, funkcjonowanie 

Infolit iSchool i znaczenie stosowania Second Life w dydaktyce. (Rozkosz, 2011)

Biblioteki w literaturze i filmie (4(131)/2012)

Tytuł artykułu: Czwarta umiejętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i... 

wyszukiwanie informacji.

Tekst poświęcony jest problemowi nauczania studentów kompetencji informacyjnych. 

Omówione są zagadnienia: znaczenie szerzenia umiejętności informacyjnych, sytuacja w 

USA, przeszkody w rozwoju oraz przygotowanie i wdrożenie nowego modelu nauczania. 

(Staines, 2012)

3. Zbiory (ochrona zbiorów, wykorzystanie zbiorów, różne typy zbiorów, opracowanie, 

gromadzenie, udostępnianie i konserwacja zbiorów)

Dzieci, książka, biblioteka (3(43)/2003)

Tytuł artykułu: Nowa oferta dla rodziców w bibliotece publicznej w Guetersloh 

(Niemcy).

Przedmiotem artykułu jest kolekcja skierowana do rodziców biblioteki w Guetersloh. 

Przedstawione jest: powstanie kolekcji, podział, układ, aranżacja przestrzeni dla tej grupy 
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użytkowników oraz wprowadzone zmiany po półrocznym funkcjonowaniu kolekcji. (Stein,

2003)

Internetowe systemy wymiany i przesyłania informaeji (9(49)/2003)

Tytuł artykułu: Stan zabezpieezenia bibłiotek wehodząeyeh w skład Narodowego 

Zasobu Bibłioteeznego przed przestępezośeią oraz kierunki działań zmierzająeyeh do 

poprawy stanu ieh oehrony.

Tematem artykułu jest zabezpieczenie zbiorów należących do Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego. Przedstawiony jest: stan zabezpieczenia i rodzaje stosowanych zabezpieczeń 

w bibliotekach przed kradzieżą oraz działania na rzecz poprawy ochrony zbiorów (miejsca w 

bibliotekach gdzie najczęściej dochodzi do kradzieży, sposoby ich zabezpieczenia oraz ogólne 

metody ochrony zbiorów). (Ogrodzki, 2003)

Niepełnosprawni w bibłioteee (l(52)/2004)

Tytuł artykułu: Czasopisma, bazy danyeh a wypożyezenia międzybibłioteezne w 

Bibłioteee Głównej ATRw Bydgoszezy.

Problemem omawianym w artykułe jest wykorzystanie czasopism w Bibliotece 

Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy: czasopism drukowanych 

prenumerowanych przez Bibliotekę, za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych 

oraz z baz bibliograficzno - abstraktowych i czasopism elektronicznych. Przedstawione są 

także wyniki analizy statystyki wykorzystania tych źródeł w latach 1992-2002 oraz wzajemny 

wpływ ich zastosowania. (Kukurowska, 2004)

Niepełnosprawni w bibłioteee

Tytuł artykułu: Czasopisma o mediaeh.

W artykule omówione są czasopisma poświęcone mediom. Przedstawiona jest: 

problematyka czasopism oraz przegląd i charakterystyka czasopism dostępnych w Bibliotece 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu (roczniki 2000-2002), będących przedmiotem 

zainteresowania czytelników. (Kukurowska, 2004)

Czytełnietwo dzieei i młodzieży (3(54)/2004)

Tytuł artykułu: Analiza wykorzystania księgozbioru wypożyezałni Bibłioteki Głównej

Akademii Teehniezno-Humanistyeznej w Bielsku-Białej przez wybraną grupę studentów.
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Artykuł dotyczy wykorzystania księgozbioru wypożyczalni Biblioteki Głównej 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przedstawiono wyniki analizy 

wykorzystania księgozbioru w roku akademickim 2002/2003 na przykładzie studentów 

zarządzania i inżynierii produkcji. Celem było określenie wskaźników funkcjonalności 

biblioteki i wykorzystania wypożyczalni. (Grzelczak, 2004)

Jednoosoboyve zarządzanie biblioteką (7(58)/2004)

Tytuł artykułu: Książki elektroniezne w bibliotekaeh brytyjskieh: aktualna sytuaeja

Artykuł poświęcony jest książkom elektronicznym w bibliotekach brytyjskich. 

Przedstawione są inicjatywy z lat 2002-2003 na rzecz książek elektronicznych i przegląd 

stosowanych technologii w książkach elektronicznych: starsze modele używanych w 

bibliotekach czytników, ówczesny wykorzystywany sprzęt -komputery osobiste i PDA w 

bibliotekach uczelnianych i publicznych, książki e-audio z serwisów książek elektronicznych 

w bibliotekach publicznych oraz działania Grupy Użytkowników netLibrary, która oferuje 

bibliotekom dostęp do książek elektronicznych. (Garrod, 2004)

Dostęp do informaeji (2(63)/2005)

Tytuł artykułu: Historia książek skonjlskowanveh w 1960 r. w Wyższym Seminarium 

Duehownvm w Nysie.

W artykule omówiony jest temat zbiorów skonfiskowanych w 1960 r. w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Nysie. Przedstawiona jest historia tych zbiorów i ich odzyskanie 

oraz spis. (Smentek, 2005)

Dostęp do informaeji (2(63)/2005)

Tytuł artykułu: Kontrola autorytatyyvnosei i wzoreowośei danyeh w Biblioteee 

Kongresu w Stanaeh Zjednoezonyeh.

Przedmiotem artykułu są kartoteki autorytatywne i wzorcowe Biblioteki Kongresu 

(dla języka haseł przedmiotowych i haseł formalnych -nazwa tytuł, tytuł ujednolicony i tytuły 

serii): struktura i ich budowa, współpraca w celu tworzenia i kontroli rekordów 

bibliograficznych i haseł w ramach programu wspólkatalogowania Program for Cooperative 

Cataloging, współpraca z British Library, Deutsche Bibliothek, struktura kartotek 

wzorcowych BK i wykorzystanie kartotek przez biblioteki amerykańskie. (Kroi i Hinchcliff, 

2005) 
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Książka dla dzieci i młodzieży (3(64)/2005)

Tytuł artykułu: Współpraca wydawców i bibłiotek upoważnionych do otrzymywania 

egzemplarza obowiązkowego w Wielkiej Brytanii od 1610 roku: owocna, czy nie?

W artykule przedstawiony jest temat egzemplarza obowiązkowego w Wielkiej 

Brytanii. Omówione są: dzieje egzemplarza obowiązkowego w Wielkiej Brytanii i regulacji 

prawnych, określających ten obowiązek wydawców, współczesne problemy egzemplarza 

obowiązkowego (potrzeba zmian regulacji. Raport Keny’ego dotyczący e.o., zasady e.o. dla 

dokumentów, działalność połączonego Komitetu Dobrowolnego Egzemplarza, zabezpieczeń 

przekazywanych baz danych, zagadnienia dotyczące metadanych, kosztów przekazywanych 

dokumentów oraz projekt nowej ustawy). (Byford, 2005)

Bibliotekarze na językach (4(65)/2005)

Tytuł artykułu: Baza rejestracyjna oddziału gromadzenia BUWr.

Tekst dotyczy bazy rejestracyjnej powstałej na potrzeby Oddziału Gromadzenia 

BUWr. Omówiony jest moduł Gromadzenia w systemie Virtua oraz baza, która została 

utworzona, ze względu na niedostosowanie modułu Virtui do potrzeb. Przedstawiono 

poszczególne moduły bazy. (Domino, 2005)

Filtroyvanie, kontrola i ochrona sieci (5(66)/2005)

Tytuł artykułu: Opisywanie filmów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON - 

źródła, metoda, struktura, kontrowersje.

Przedmiotem artykułu jest opis bibliograficzny dla filmu w formacie Marc 21 w 

systemie Horizon. Omówione są: dokumenty dotyczące katalogowania filmów, zasady 

wyboru tytułu właściwego określone w polskich normach, ponowne wypuszczenie i 

wznowienie filmu, oznaczenie odpowiedzialności, strefa produkcji i opis fizyczny. (Drożdż, 

2005)

Digitalizacja-kierunki działań Europy i Polski (4(74)/2006)

Tytuł artykułu: Od tradycyjnego zasobu czasopism do e-zasobu.

Problemem omawianym w artykule jest zasób czasopism w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przedstawiona jest: definicja terminu zasób i zasób biblioteczny, 

sposób informowania o zasobie czasopism w katalogach kartkowych w Bibliotece, prace nad 

przejściem do opracowania zasobu drukowanych czasopism w katalogu komputerowym.
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gromadzenie zasobu e-ezasopism oraz zdygitalizowanyeh ezasopism. (Mikołajska,

Mareinkowski, 2006)

Technologie informacyjne (7(77)/2006)

Tytuł artykułu: Zbiory specjalne Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w 

Bydgoszczy, jako regionalne źródło informacji normalizacyjnej i patentowej.

Artykuł dotyezy zbiorów norm i opisów patentowyeh Biblioteki Głównej Akademii 

Teohniozno-Rolniezej w Bydgoszezy. Omówione są: kształtowanie się zbiorów, 

eharakterystyka użytkowników, usługi dla użytkowników, podział zbiorów oraz komereyjne 

usługi Biblioteki z wykorzystaniem tyeh zbiorów. (Słowiński, 2006)

Współpraca zagraniczna bibliotek (5(86)/2007)

Tytuł artykułu: W poszukiwaniu optymalnej jednostki opisu.

Problemem omawianym w artykule jest jednostka opisu: jej ewolueja wobee zmian 

postaei dokumentów biblioteeznyeh, nowe terminy odnosząee się do obiektu opisu, nowe 

standardy opisu (Dublin Core, Funetional Requirements for Bibliographie Reeords) oraz 

Open Arehives Initiative Protoeol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) i rozróżniane w nieh 

jednostki opisu. (Paeek, 2007)

Nowe kierunki badań bibliotekoznawczvch (10(91)/2007)

Tytuł artykułu: Stare druki i dostęp do nich w tradycyjnych i nowoczesnych systemach 

informacji w Polsce (1945-2000) - główne tezy dysertacji doktorskiej.

Tekst poświęeony jest informatorom o zbioraeh staryeh druków w polskieh 

bibliotekaeh opraeowanyeh przez te instytueje w lataeh 1945-2000. Przedstawiona jest baza 

rejestrująea informatory oraz wyniki analizy informatorów. (Król, 2007)

Noyve kierunki badań bibliotekoznayvczych (10(91)/2007)

Tytuł artykułu: Rejestracja i katalogowanie opraw książkowych. Wykorzystanie 

nowych narzędzi i technik komputerowych.

W artykule omówione jest zagadnienie rejestraeji i katalogowania zabytkowyeh opraw 

książkowyeh: uwzględnienie informaeji o oprawie w opisie katalogowym, kompeteneje 

opraeowująeego zbiory z zabytkowymi oprawami, forma opisu, historia katalogowania w 

Połsee tego rodzaju zbiorów oraz obeena sytuaeja w polskieh bibliotekaeh. (Biały, 2007) 
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Księgarnie a biblioteki (2(93)/2008)

Tytuł artykułu: Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowyeh Bibłioteki Narodowej (JHP 

BN) i Uniwersałnej Kłasyfikaeji Dziesiętnej (UKD) w Przewodniku Bibłiografieznym.

Przedmiotem tekstu jest pragmatyka JHP BN i UKD w Przewodniku 

Bibliograficznym. Omówione są zasady opracowania rzeczowego dokumentów. (Hys, 2008)

Wydayvey a biblioteki-problemy (5(96)/2008)

Tytuł artykułu: Wołny dostęp do zbiorów w Bibłioteee Wołnego Uniwersytetu w

Berłinie.

Przedmiotem artykułu są zbiory z wolnego dostępu w Biblioteee Głównej i Biblioteee 

Filologieznej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Freie Universität Berlin): organizacja 

wolnego dostępu, działalność ZED AT i CeDiS (Die Zentraleinrichtung fur Datenverarbeitung 

i Center fur Digitale Systeme) -centrów działających przy bibliotece, mających na celu 

wsparcie w zakresie informatycznym oraz trudności i wyzwania na przyszłość. (Dubkowicz, 

2008)

Alternatyyvnie o Open Aeeess (6(97)/2008)

Tytuł artykułu: Katalog przedmiotowy Biblioteki Głównej AGH i jego przydatność w 

oeenie użytkowników.

Zagadnieniem omawianym w artykule jest stosowany w Bibliotece Głównej AGH 

język haseł przedmiotowych KABA. Przedstawione są wyniki badań ankietowych 

przeprowadzonych w 2007 r. wśród użytkowników. Pytania dotyczą: wykorzystania danych 

kryteriów wyszukiwania w katalogu, preferowanego stopnia szczegółowości haseł 

przedmiotowych przy wyszukiwaniu, wiedzy na temat odsyłaczy do haseł ekwiwalentnych i 

powiązań hierarchicznych, strategii wyszukiwawczych za pomocą haseł przedmiotowych, 

oceny wyników poszukiwań i wartości informacyjnej haseł przedmiotowych, problemów w 

wykorzystaniu haseł przedmiotowych oraz pomocy w tego rodzaju możliwości 

wyszukiwania. (Janczak i Dudziak-Kowalska, 2008)

Mierniki oeeny ezasopism i naukoyveôyv (8(99)/2008)

Tytuł artykułu: Sporna Berlinka. Kontrowersje wokół zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki 

Państwowej pizeehowywanyeh w Biblioteee Jagiellońskiej w Krakowie.
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Przedmiotem artykułu są zbiory byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej (tzw. Berlinki), 

obeenie znajdująeyeh się w Biblioteee Jagiellońskiej. Przedstawione są dzieje Berlinki, 

zawartość zbioru, problem zwrotu zbioru państwu niemieekiemu oraz rekompensaty Polsee 

za straty wojenne w dobraeh kultury oraz stosunek obu państw do kwestii Berlinki. 

(Leehowski, 2008)

Open source a biblioteki (2(102)/2009)

Tytuł artykułu: Konserwacja XIV-wiecznego kodeksu pergaminowego Sacramentale 

Guilelmusa de Monte Lauduno i Liber de instruccione simplicium sacerdotum Johannesa 

Merkelina.

Artykuł poświęeony jest praeom konserwatorskim nad rękopisami Sacramentale 

Guilelmusa de Monte Lauduno i Liber de instruccione simplicium sacerdotum Johannesa 

Merkelina znajdująeyeh się w Biblioteee UMK w Toruniu. Omówione są: rękopisy 

Sacramentale i Liber de instruccione simplicium sacerdotum, ieh poehodzenie, stan przed 

konserwaejąoraz proees konserwaeji. (Bannaeh-Szewezyk, Szramowski i Wojdyła, 2009)

Staże zagraniczne bibliotekarzy (5(105)2009)

Tytuł artykułu: Konserwacja i restauracja inkunabułu Dialogus miraculorum...

Caesariusa de Heisterbaeha.

Przedmiotem artykułu są praee konserwatorskie nad inkunabułem Dialogus 

miraculorum... Caesariusa de Heisterbaeha. Omówione są: dzieje inkunabułu, jego treść, 

zawartość fragmentów pergaminu użytyeh do budowy grzbietu, ubytki w inkunabule oraz 

proees konserwaeji. (Strutyńska, Szramowski i Miller, 2009)

Nowy wymiar zabezpieczania zbiorów (6(115)/2010)

Tytuł artykułu: Konserwacja szesnastowiecznych drzeworytów jednokartkowego druku 

(„Einblattdrucker’j De hystorie unde erfindinghe des hillighen Sacraments tho der wilsnagk 

ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Artykuł dotyezy prae konserwatorskieh drzeworytów druku De hystorie unde 

erfindinghe des hillighen Sacraments tho der wilsnagk z XVI w. ze zbiorów Biblioteki UMK 

w Toruniu. Przedstawiona jest: treść druków, ieh dzieje, stan zaehowania oraz poszezególne 

etapy konserwaeji. (Miller i Strutyńska, 2010)

Koniec 2.0?(2(129)/2012)



Tytuł artykułu: Jednodniówki, jako osobliwy rodzaj wydawnictw ciągłych.

Przedmiotem artykułu są jednodniówki. Przedstawione są: problemy z określeniem 

definicji jednodniówki, cechy jednodniówek, zagadnienia dotyczące opracowania tego typu 

druków, dzieje powstania jednodniówek, w tym zagadnienia prawne. (Wojtysiak, 2012).

e-nauka - wyzwania dla bibliotek akademickich (8(135)/2012)

Tytuł artykułu: Aktuałna oferta zagranicznych książek ełektronicznych a potrzeby 

bibłiotek akademickich.

Problemem omawianym w artykule jest oferta rynku książek elektronicznych i 

potrzeby bibliotek akademickich. Przedstawiona jest analiza rynku książek elektronicznych 

na przykładzie podręczników anglojęzycznych zakupionych przez Bibliotekę Główną 

Politechniki Wrocławskiej. Zbadano tytuły dostępne w wersji elektronicznej w bibliotece i na 

jakich platformach są posadowione oraz ich ofertę w sprzedaży na najpopularniejszych 

serwisach. (Bejnar i Dudziak, 2012)

4. Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów (biblioteki akademickie, ich 

finansowanie, rozwój, biblioteki wyższych szkół niepublicznych, organizacja bibliotek 

akademickich, biblioteki uniwersyteckie krajów arabskich; biblioteki publiczne, ich 

finansowanie, biblioteki publiczne Chorwacji, dostosowanie się bibliotek publicznych do 

zmian w swoim środowisku, praca w czytelni biblioteki publicznej, programy realizowane 

w bibliotekach publicznych, problematyka bibliotek wiejskich, funkcjonalność bibliotek 

publicznych i pedagogicznych oraz przykład mediateki z Casablanki; biblioteki szkolne, 

wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy biblioteki szkolnej oraz edukacja 

regionalna i in.)

Licencje dla bibliotek (5(34)/2002)

Tytuł artykułu: Iłe kosztują bibłioteki?

W artykule omówione jest finansowanie bibliotek publicznych w 2000 r. 

Przedstawiony jest: procentowy rozkład finansowania na poszczególne instytucje kultury z 

budżetu państwa i samorządów terytorialnych, wydatków na kulturę w budżetach domowych, 

w tym książki i dokumenty audiowizualne, stan komputeryzacji i zakupów książek w 

bibliotekach publicznych oraz ich wykorzystania przez użytkowników. (Kołodziejska, 2002)

Biblioteki kościelne i teologiczne (6(35)/2002)
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Tytuł artykułu: Szkolne Centrum Informacyjne - teoria i rzeczywistość.

Artykuł dotyczy badań ankietowych przeprowadzonych w 2001 r. wśród bibliotekarzy 

szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z Mazowsza, na temat wykorzystania technologii 

informacyjnej w pracy biblioteki. Zbadano: liczbę użytkowników oraz etatów, warunki 

lokalowe, stan komputeryzacji (liczbę komputerów, automatyzację pracy, dostępność do 

Internetu, wykorzystanie Internetu przez uczniów, obecność multimediów w zbiorach, strony 

WWW bibliotek, wykorzystanie różnych programów w pracy przez bibliotekarzy oraz 

uczestnictwo pracowników w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnych). (Boryczka, 

2002)

Społeczeństwo informacyjne. Co i jak budujemy? (7(47)/2003)

Tytuł artykułu: Biblioteki niepaństwowych szkól wyższych - nowe zjawisko na 

bibliotekarskiej mapie Polski.

Przedmiotem artykułu są polskie biblioteki niepaństwowych szkół wyższych. 

Przedstawiona jest historia i rozwój niepublicznych szkół wyższych w Polsce i sytuacja 

bibliotek tych uczelni. (Kubów, 2003)

Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek (8(48)/2003)

Tytuł artykułu: Współcześnie funkcjonujące modele sieci biblioteczno-informacyjnych 

w uniwersytetach.

W artykule omówione są modele organizacyjne biblioteki uniwersyteckiej, rodzaje 

struktury organizacyjnej całej sieci bibliotecznej oraz poszczególne modele (tradycyjny, 

dziedzinowy, informacyjny i wirtualny). (Tetela, 2003)

Biblioteki a prawo (2(53)/2004)

Tytuł artykułu: Problematyka bibliotek publicznych w Chorwacji.

Tematem artykułu jest sytuacja bibliotek publicznych w Chorwacji na przykładzie 

Biblioteki Publicznej im. dr M. Durić z Novej Gradiski. Omówione są następujące 

zagadnienia: przynależność do innych instytucji, w tym przypadku do Uniwersytetu 

Ludowego im. M. A. Relijković, organizacja, kwestie finansowe, personel, lokal oraz 

najważniejsze zmiany w tym także po wojnie. (Bednarczuk-Kravić, 2004)

Biblioteki a prawo (2(53)/2004)
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Tytuł artykułu: Biblioteki publiezne w Chorwaeji - kierunki rozwoju.

Artykuł poświęcony jest także bibliotekom publicznym Chorwacji. Dotyczy sytuacji 

bibliotek w świetle Ustawy o bibliotekach i Ustawy o standardach dla bibliotek publicznych 

oraz kierunki rozwoju zgodne z wytycznymi IFLA. Przedstawione są: organizacja sieci 

bibliotecznej, struktura, liczba zbiorów, finansowanie zakupów zbiorów, liczba i 

wykształcenie personelu, stan lokali i wyposażenia, opracowanie zbiorów, bazy i katalogi 

komputerowe, wykorzystanie oferty bibliotecznej oraz kierunki rozwoju zgodne z IFLA 

(zagadnienia prawne i finansowe, dostosowanie usług do potrzeb użytkowników, 

gromadzenie zbiorów, wykształcenie i liczba personelu oraz zarządzanie i promocja 

biblioteki). (Slobodanac, 2004)

Jednoosobowe zarządzanie biblioteką (7(58)/2004)

Tytuł artykułu: Program IK0NK@ - wstępem do zbudowania sieei bibłiotek 

pubłieznyeh

Przedmiotem artykułu jest program IKONK@ realizowany w latach 2003-2004 przez 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 

Polsce. Cele programu to: utworzenie dostępu do Internetu społeczeństwom lokalnym, 

umożliwienie dostępu do wiedzy poprzez zapewnienie dostępu do PBI i in. zasobów 

edukacyjnych, poprawa wizerunku bibliotek publicznych, jako miejsca edukacji. Program 

realizowano w kilku województwach. Przedstawione są zagadnienia dotyczące realizacji 

programu. (Szymorowska, 2004)

Pozazayvodoyve zainteresoyvania bibliotekarzy (6(67)/2005)

Tytuł artykułu: Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademiekieh w Polsee i 

innyeh krajaeh gospodarki wolnorynkowej. Wybrane przykłady i próba porównania.

Problemem omawianym w artykule jest dodatkowe pozyskiwanie finansów dla 

bibliotek akademickich w Polsce i innych krajach. Przedstawiony jest: podział 

pozabudżetowych źródeł finansowania i sposoby ich przeznaczenia, możliwości pozyskania 

finansów z zewnątrz oraz wypracowania przez bibliotekę (sytuacja w Polsce), a także 

przykłady z zagranicznych bibliotek oraz ich porównanie. (Kołodziejczyk, 2005)

Stan i perspektywy polskieh zasobów eyfrowyeh w Interneeie (11(81)/2006)
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Tytuł artykułu: Biblioteki wyższyeh szkół niepubłieznyeh Trójmiasta. Stan na poezątku

2006 r.

Tematem artykułu są bibłioteki wyższych szkół niepubłicznych w Trójmieście. 

Przedstawione są wyniki anałizy stanu organizacji łO bibłiotek pod wzgłędem: łiczby 

użytkowników, księgozbioru, prenumerowanych czasopism (w tym również posiadanych w 

formie ełektronicznej), sprzętu komputerowego, stosowanych systemów, sposobów 

pozyskiwania zbiorów, układu zbiorów, ich opracowania, stosowanych katałogów, łokału, 

czasu pracy oraz łiczby i kwałifikacji zatrudnianego personełu. Dane dotyczą początku 2006 

r. (Turowska, 2006)

Kultura konwergeneji-idzie nowe (l(92)/2008)

Tytuł artykułu: Strategia obsługi ezytelni.

Artykuł dotyczy obsługi czytełników w czytełni bibłioteki pubłicznej. Omówione są: 

potrzeby czytełników, znaczenie personałizacji usług i jej przykłady, istota właściwego 

kontaktu z czytełnikiem, na który wpływa wizerunek pracownika bibłioteki, typy tzw. 

trudnyeh ezytelników i strategie postępowania z nimi. (Augustyn i Pijał, 2008)

Biblioteki bez papieru (3(94)/2008)

Tytuł artykułu: Biblioteka otwarta na zmiany.

Probłemem omawianym w artykułe jest znaczenie dostosowania się bibłioteki do 

zmian w swoim otoczeniu. Przykładem jest tu Bibłioteka Pubłiczna Dziełnicy Śródmieście w 

Warszawie. Omówione są zmiany w zbiorach i usługach Bibłioteki w łatach 1994-2007. 

(Górecka, 2008)

Alternatyyvnie o Open Aeeess (6(97)/2008)

Tytuł artykułu: Biblioteki uniwersyteekie w krajaeh arabskieh Zatoki Perskiej.

Artykuł dotyczy bibłiotek uniwersyteckich krajów arabskich nałeżących do Rady 

Współpracy Zatoki (Gułf Cooperation Councił): organizacji i struktury, zasobów, usług i 

automatyzacji. (Piotrowska, 2008)

Seniorzy w bibliotekaeh -projekty (7(98)/2008)

Tytuł artykułu: Biblioteka Niemieekiego Instytutu Historyeznego w Warszawie.
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Przedmiotem artykułu jest Biblioteka Niemieekiego Instytutu Historyeznego w 

Warszawie. Przedstawiony jest: profil gromadzenia, powstanie biblioteki, pozyeja instytueji 

wśród innyeh bibliotek pozauniwersyteekieh instytutów zajmująeyeh się historią Polski i 

Europy Środkowo-Wsehodniej, udostępnianie zbiorów i moźliwośei korzystania z nieh oraz 

wyzwania na przyszłość. (Wiederkehr, 2008)

Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych (6(106)/2009)

Tytuł artykułu: Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej.

Problemem omawianym w artykule jest edukaeja o regionie prowadzona przez 

biblioteki szkolne. Przedstawione są różne formy przekazywania wiedzy o regionie, jego 

historii, kulturze, trendy rozwojowe ozy obyozajowe: gromadzenie dokumentów, kartoteki 

bibliografiozne, tekstowe, zamieszozanie materiałów w serwisaoh internetowyeh bibliotek i 

szkół, tworzenie zestawów linków do zasobów dotyoząoyoh regionu, organizowanie wystaw, 

wyoieozki terenowe, spotkania, konkursy plastyozne, insoenizaoje, lekoje o regionie, 

różnorodne projekty o regionie, współpraoa z nauozyoielami innyeh przedmiotów i spotkania 

z mieszkańoami. (Biernaoka-Bryk, 2009)

Digitalizacja w Polsce i Europie (7(107)/2009)

Tytuł artykułu: Przyszłość bibłiotek akademickich. Podejście definicyjne.

Artykuł poświęeony jest następująeym zagadnieniom: przyszłość bibliotek 

akademiekieh, znaezenie dla planowania rozwoju bibliotek, wyjaśnienie i określenie istotnyeh 

definieji w obeenej, zmieniająeej się rzeezywistośei tyeh plaeówek. Definicje biblioteki, jako 

miejsca, zbiorów oraz personelu bibliotecznego. (Sennyey, Ross i Mills, 2009)

Cyberkłopoty i pułapki sieci (4(113)/2010)

Tytuł artykułu: Znaczenie bibliotek w środowisku wiejskim.

Tekst dotyezy bibliotek wiejskieh. Omówione są: modele biblioteki publieznej, rola 

biblioteki dla kultury na wsiaeh, działalność bibliotek obok innyeh instytueji i środków 

mająeyeh znaezenie dla kultury w środowiskaeh wiejskieh, funkeje społeezne, informaeyjne i 

edukaeyjne bibliotek, problem finansowania bibliotek wiejskieh, sytuaeja praeownika 

biblioteki wiejskiej, znaezenie bibliotek w rozwoju wsi oraz iniejatywy na rzeez bibliotek 

wiejskieh. (Trzupek, 2010)
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Wolontariat - drugi etat (9(127)/2011)

Tytuł artykułu: Mediateka przy Meezeeie Hassana II w Casablanee.

Przedmiotem artykułu jest Mediateka przy Meezeeie Hassana II w Casablanee. 

Przedstawiona jest: historia Maroka, Meezetu Hassana II, powstanie Mediateki, (w ramaeh 

programu Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa), eharakterystyka Mediateki, usługi 

dla poszezególnyeh grup użytkowników, w tym także niepełnosprawnyeh, oferta edukaeyjna, 

katalog online i in. usługi przez Internet oraz imprezy kulturalne. (Staehnik, 2011)

Arehiwizaeja Internetu ( 1 (128)/2012)

Tytuł artykułu: Badania efektywności bibliotek publieznyeh i pedagogieznyeh — 

projekt SBP.

W tekśeie omówiona jest praea nad opraeowaniem wskaźników funkejonalnośei 

bibliotek publieznyeh i pedagogieznyeh sporządzonyeh przez Zespół ds. badania 

efektywnośei bibliotek publieznyeh i pedagogieznyeh SBP w ramaeh Strategii rozwoju SBP 

2010-2012: Iniejowanie opraeowania i upowszeehniania istniejąeyeh standardów w 

dziedzinie bibliotekarstwa. (Jezierska, 2012)

Małe biblioteki w globalnej wiosee (9(136)/2012)

Tytuł artykułu: Wspólpraea w środowisku wiejskim-biblioteki wiejskie, jako eentra 

eyfrowego świata XXI wieku.

Problemem omawianym w artykule jest eyfryzaeja bibliotek wiejskieh, jako walka z 

wykluezeniem, na przykładzie amerykańskieh bibliotek wiejskieh ze stanu Kolorado. 

Przedstawione są formy wspareia eyfryzaeji za pośrednietwem programów stanowyeh oraz 

działań bibliotekarzy na rzeez walki z wykluezeniem. (Hixon, 2012)

5. Bibliotekarze (szkolenia dla bibliotekarzy, dokształeanie się poprzez wyjazdy 

zagraniezne, egzamin na bibliotekarza dyplomowanego; zawód bibliotekarza i praea w 

biblioteee, przyszłość zawodu bibliotekarza w społeezeństwie informaeyjnym, motywy 

wyboru tego zawodu, problem roli bibliotekarza w tekstaeh Ranghanatana, regulaeje 

prawne dotyeząee uprawnień praeowniozyeh bibliotekarzy w szkolnietwie wyższym, 

obeena sytuaeja tego zawodu, etyka w zawodzie bibliotekarza, funkeja bibliotekarza 

systemowego, tzw. bibliotekarza klinieznego, bibliotekarza dziedzinowego, bibliotekarzy 

zajmująeyeh się szkoleniami online, dyskryminaeja zawodowa praeowników bibliotek po
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50. r.ż., przełamywanie lęku przed zmianami wśród pracowników bibliotek,

rozwiązywanie konfliktów w bibliotece, wypalenie zawodowe, zarządzanie pracownikami 

wiedzy w bibliotece, zatrudnianie kadry bibliotecznej, analiza ofert pracy dla 

bibliotekarzy, obraz bibliotek i bibliotekarzy w przedstawieniach kabaretowych; 

kształcenie bibliotekarzy oraz wpływ obrazu w komunikacji i kulturze organizacji w 

bibliotece)

Czytelnictwo dzieci i młodzieży (3(54)/2004)

Tytuł artykułu: Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie katalogowania 

przedmiotowego (przykładowy model szkolenia).

Tematem artykułu jest szkolenie bibliotekarzy w opisie przedmiotowym. Omówiona 

jest: rola szkoleń biblioteeznyeh w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy oraz 

szkolenia z języka haseł przedmiotowych KABA (model szkolenia i przykład koncepcji 

szkolenia opracowany w Bibliotece Głównej AGH). (Dudziak-Kowalska i Janczak, 2004)

Informacja w sieci (6(57)/2004)

Tytuł artykułu: Kursy na odległość z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w 

kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tekst dotyczy kursów internetowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej i ich znaczenia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedstawione są 

wyniki analizy oferty kursów ze stron internetowych amerykańskich szkół bibliotekarskich, 

przeprowadzonej w latach 2002-2003. W badaniu uwzględniono tytuły i treść przedmiotów. 

(Midura, 2004)

Informacja w sieci (6(57)/2004)

Tytuł artykułu: BIBWEB-kurs internetowy dla bibliotekarzy. Doświadczenia 

pierwszego roku.

W artykule przedstawiony jest kurs internetowy dla bibliotekarzy Bibweb: 

charakterystyka kursu, przedmiot, kursanci oraz ankieta kończąca kurs i opinie uczestników. 

(Wołodko, 2004)
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Szkolenia dla użytkowników (l(62)/2005)

Tytuł artykułu: Strategia szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteekiej w Toruniu - 

szkolenia praeowników.

Przedmiotem artykułu są szkolenia dla praeowników w Biblioteee Uniwersyteekiej 

UMK w Toruniu: poszezególne etapy proeesu opraeowania nowyeh szkoleń dla praeowników 

w 2003 r. od badań ankietowyeh do i ieh realizaeji, już w kolejnym roku poprzez wykłady 

ogólne, wyjazdy szkoleniowe, zaleeaną literaturę, szkolenia speejalistyezne, kształeenie 

szkolenioweów, a także monitoring i zebranie doświadezeń oraz plany na następny rok. 

(Bednarek-Miehalska, Szewezak i Zaborska, 2005)

Bibliotekarze na językaeh (4(65)/2005)

Tytuł artykułu: Autarkia... ezy rewolucja?

Problemem omawianym w artykule jest przyszłość zawodu bibliotekarza i jego roli w 

rozwijająeym się społeezeństwie informaeyjnym: rozporządzenie dotyeząee zawodu 

bibliotekarza a wymogi, jakie stawia społeezeństwo informaeyjne, działalność informaeyjna 

bibliotek a społeezeństwo informaeyjne oraz istotne zagadnienia dla dostosowania zawodu 

bibliotekarza do funkejonowania w społeezeństwie informaeyjnym. (Tyehek, 2005)

Filtrowanie, kontrola i oehrona sieei (5(66)/2005)

Tytuł artykułu: Polubić klasyków - Ranganathan o praeownikaeh informaeji 

biblioteeznej i naukowej.

Artykuł dotyezy określonej przez Ranganathana roli praeowników informaeji 

biblioteeznej i naukowej. Przedstawione są: zaleeenia dla bibliotekarzy, zadania, wymagane 

predyspozyeje intelektualne i zdolnośei oraz rola w promowaniu biblioteki. (Filipezak, 2005)

Dwa kroki do przodu (7(68)/2005)

Tytuł artykułu: Obraz, jako determinant zmian w komunikaeji i kulturze organizaeji - 

badania naukowe.

Artykuł poświęeony jest problemowi wpływu obrazu w komunikaeji i kulturze 

organizaeji. Przedstawione są wyniki badań ankietowyeh przeprowadzonyeh wśród 

bibliotekarzy. Omówiona jest: metodologia badań, organizaeja i przebieg, wyniki oraz 

wnioski. Pytania dotyezyły: roli obrazu, jako nośnika informaeji oraz jego zadań we
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współtworzeniu kułtury, wpływu obrazu na komunikację społeczną i kułturę organizacji. 

(Rzępała, 2005)

Fundusze UE w bibliotekach przegląd projektów (9(70)/2005)

Tytuł artykułu: Uprawnienia pracownicze bibłiotekarzy w świetłe Prawa o 

szkołnictwie wyższym.

Probłemem omawianym w artykułe są uprawnienia pracownicze bibłiotekarzy 

regułowane Prawem o szkołnictwie wyższym z 27 łipca 2005 r.: bibłiotekarzy 

dypłomowanych (nauczyciełi akademickich, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy i czasu 

pracy i urłopów) oraz pozostałych bibłiotekarzy. (Gołec-Nycz, 2005)

Your library (2(72)/2006)

Tytuł artykułu: ..Jak dobrze, że jesteś”, czyłi bibłiotekarz systemowy oczami 

producenta oprogramowania.

Artykuł dotyczy funkcji bibłiotekarza systemowego: definicji stanowiska bibłiotekarza 

systemowego, zadań i umiejętności, miejsca wśród reszty personełu bibłiotecznego, 

powierzenia tej funkcji odpowiednim pracownikom, współpracy z producentami 

oprogramowań i korzyściom, jakie niesie powołanie tego stanowiska. (Smentek, 2006)

Digitalizacja-kierunki działań Europy i Polski (4(74)/2006)

Tytuł artykułu: Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji 

przeprowadzanych w bibłiotekach.

W artykułe omówiony jest probłem łęku przed innowacjami w bibłiotekach i jego 

przełamywanie. Przedstawione są: przyczyny łęku przed zmianami, czynniki wywołujące łęk, 

istotę tzw. łęku innowacyjnego, typy postaw pracowników wobec zmian, schemat zmian 

nastawienia pracowników w załeżności od osiąganych korzyści, czynniki minimałizujące 

opór, ich kłasyfikacja oraz metody i narzędzia służące łagodzenia łęku. (Wojciechowska, 

2006)

Digitalizacja-kierunki działań Europy i Połski (4(74)/2006)

Tytuł artykułu: Jak rozwiązać konflikt w bibłioteee?
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Artykuł dotyezy konfliktów w praey w biblioteee: rodzajów konfliktów, przyezyn 

konfliktów, metod rozwiązania konfliktów, sehematu przebiegu konfliktu oraz pożądanyeh 

eeeh u kierownika, jako mediatora w konfliktaoh u praeowników. (Tarka, 2006) 

śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa (5(75)/2006)

Tytuł artykułu: Student - pracownik w bibliotece.

Problemem przedstawionym w artykule jest zatrudnianie studentów 

bibliotekoznawstwa w bibliotekaeh. Przykładem są doświadezenia studentki III roku IINiB 

UWr zdobyte w praey w Oddziale Opraeowania Druków Zwartyeh PWr. Przedstawiony jest: 

zakres obowiązków, korzyśei dla zatrudniająeej biblioteki i studenta, wymagania wobee 

studenta - praeownika oraz możliwe do zdobyeia umiejętnośei. (Suehan, 2006)

Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa (5(75)/2006)

Tytuł artykułu: Droga zawodowa bibliotekarza - od studenta do pracownika.

Tematem artykułu są praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa: formy 

zdobyeia praktyki zawodowej, praktyki w Biblioteee Głównej Politeehniki Wroeławskiej, 

zadania w ramaeh praktyk w Oddziale Opraeowania Druków Zwartyeh PWr i zatrudnianie 

studentów na umowę zleeenie. (Szylhabel, 2006)

Kreowanie nowego modelu bibliotekarza (10(80)/2006)

Tytuł artykułu: Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece.

W artykule omówiony jest problem zarządzania praeownikami wiedzy w biblioteee. 

Przedstawiona jest: eharakterystyka praeownika wiedzy w biblioteee oraz zasady zarządzania 

praeownikami wiedzy dla kadry kierowniezej biblioteki. (Kamińska, Żołędowska, 2006)

Historyczne szpargały (l(82)/2007)

Tytuł artykułu: Nowy zawód: net-bibliotekarz (wykorzystanie zdalnego nauczania, 

jako jednej z metod promocji biblioteki).

Przedmiotem artykułu jest zawód tzw. net-bibliotekarz, szkolenie net-bibiotekarzy 

(net-trenerów) prowadząeyeh kursy online w biblioteee oraz internetowe kusy w biblioteee i 

ieh znaezenie w promoeji biblioteki. (Śnieehowska-Karpińska, 2007)
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Selekcja zbiorów bibliotecznych (8(89)/2007)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz kliniczny.

W tekście omówiona jest funkcja tzw. bibliotekarza klinicznego -pracownika 

informacji medycznej. Przedstawiona jest: definicja, rola i zadnia bibliotekarza klinicznego, 

przykłady zastosowania tego rodzaju stanowiska w Holandii i Wielkiej Brytanii, korzyści, 

jakie wnosi funkcja bibliotekarza klinicznego, możliwości powołania Polsce oraz 

perspektywy rozwoju. (Rosińska, 2007)

Kultura konwergencji-idzie nowe (l(92)/2008)

Tytuł artykułu: Bibliotekarz-profesjonalista? Czy nie koniecznie... Szkic historyczno- 

polemiczny.

Tekst poświęcony jest zawodowi bibliotekarza: obecnej sytuacji tego zawodu, 

specyfiki zadań bibliotekarzy oraz profesjonalizację zawodu. (Nowak, 2008)

Wydawcy a biblioteki-problemy (5(96)/2008)

Tytuł artykułu: Etyka w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji naukowej - 

wyniki i analiza badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku pracowników Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Tematem artykułu jest etyka w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji. 

Przedstawione są i omówione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Bibliotece 

Głównej Uniwersytetu Opolskiego wśród jej pracowników. Pytania dotyczyły: potrzeby etyki 

w tym zawodzie, znajomości Kodeksu etyki bibliotekarza i jego przestrzegania, 

proponowanych zmian w Kodeksie i oceny praw Ranganathana. (Śliwińska, 2008)

Seniorzy w bibliotekach -projekty

Tytuł artykułu: Stereotypy na temat wieku a stosunek bibliotek do bibliotekarzy 50+.

Artykuł poświęcony jest pracownikom bibłiotek w wieku powyżej 50. łat i zjawisku 

dyskryminacji tej grupy. Omówiony jest: probłem zjawiska tzw. ageizmu -dyskryminacji ze 

względu na wiek, źródła dyskryminacji, formy, stosunek dyskryminowanych pracowników do 

ateizmu oraz działania na rzecz zwalczania tego negatywnego zjawiska. (Kotulska, 2008)
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Mierniki oceny czasopism i naukowców (8(99)/2008)

Tytuł artykułu: Ucz się, bibliotekarzu, ucz...

W artykule przedstawione są różne moźliwośei wyjazdów zagranieznyeh w eelaeh 

szkoleniowyeh, skierowanyeh do bibliotekarzy w ramaeh programów np. ERASMUS, 

organizowanyeh przez UE, polskie i zagraniezne uezelnie, instytueje oraz organizaeje). 

(Stąporek, 2008)

E-learniny-doświadczenia polskich bibliotekarzy (4(104)/2009)

Tytuł artykułu: Skąd się biorą szkolenia biblioteezne online w polskieh bibliotekaeh?

Artykuł dotyezy bibliotekarzy zajmująeym się szkoleniami online w polskieh 

bibliotekaeh. Przestawione są wyniki badań ankietowyeh przeprowadzonyeh w 2009 r. wśród 

polskieh bibliotek akademiekieh. Pytania dotyezyły: doświadezenia zawodowego, 

kwalifikaeji, doświadezenia ze szkoleniami, wspareia w tworzeniu szkoleń ze strony 

informatyków, typu szkoleń, funkeji pełnionyeh w praey, liezby osób zajmująeyeh się 

szkoleniami w danyeh bibliotekaeh, podziału zadań w zespole, opinii o tego typu szkoleniaeh, 

wieku, płei i wykształeenia, eelu wprowadzenia szkoleń w bibliotekaeh itd. (Antezak-Sabala, 

2009)

Biblioteka-partner w biznesie (9(109)/2009)

Tytuł artykułu: Bibweb -próba oceny dotychczasowych doświadczeń.

Przedmiotem artykułu jest Bibweb -szkolenia internetowe skierowane do 

bibliotekarzy. Omówiona jest: eharakterystyka szkoleń, ieh struktura, tematyka i odbiorey 

oraz aktualizaeja Bibweb. (Krysiński, Pamuła-Cieślak, Kurkowska i Wołodko, 2009).

Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarza (5(114)/2010)

Tytuł artykułu: Zostać dyplomowanym... - czy warto i jak to zrobić?

Tematem artykułu jest egzamin na bibliotekarza dyplomowanego: korzyśei z 

posiadania tytułu bibliotekarza dyplomowanego, proees przygotowania do egzaminu oraz 

obowiązki bibliotekarza dyplomowanego na przykładzie praeowników Biblioteki Głównej 

AGH. (Janezak, 2010)
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ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarza (5(114)/2010)

Tytuł artykułu: Sztuka efektywnego doboru pracowników do biblioteki.

Problemem omawianym w artykule jest zatrudnianie kadry biblioteeznej. 

Przedstawiony jest proees rekrutaeji: określenie wymagań wobee kandydata, sporządzenie 

ogłoszenia o praeę, analiza dokumentów aplikaeyjnyeh, przebieg rozmowy kwalifikaeyjnej, 

zadanie praktyezne, dobór praeownika pod względem osobowośei i kompeteneji, wdrażanie 

praeownika na stanowisku, redukeja personelu 

zatrudnienia. (Augustyn, 2010)

oraz problem niedoboru i przerost

Edukacja użytkowników informacji (2(120)/2011)

analiza ofert pracy zamieszczonych na

dla bibliotekarzy zamieszezonym w 

serwisu EBIB, witryn rekrutaeyjnyeh,

Tytuł artykułu: Praca dla bibliotekarza — 

portalach internetowych.

Artykuł poświęeony jest ofertom praey 

Interneeie. Przedstawiona jest analiza ogłoszeń z 

serwisów biblioteeznyeh i in. zasobów z lat 2004-2010. Przedmiotem analizy były: grupy 

praeowników bibliotek (kadra zarządzająea, bibliotekarzy, nauezyeiele bibliotekarze, osoby 

bez wykształeenia bibliotekarskiego, praktykanei i wolontariusze oraz praeowniey na umowie 

o dzieło), do któryeh skierowane są oferty, typy bibliotek żarnieszezająeyeh ogłoszenia w 

Interneeie, wymagania od kandydatów i oferowane przez praeodaweów warunki zatrudnienia. 

(Wojtezak, 2011).

Bagaż z powrotnej podróży (3(121 )/2011)

Tytuł artykułu: Perspektywy zatrudnienia absolwentów informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa w Krakowie na przykładzie ofert pracy z lat 2007-2010.

Przedmiotem artykułu są oferty praey dla absolwentów informaeji naukowej i 

bibliotekoznawstwa w Krakowie. Dokonano przeglądu ogłoszeń o praeę w lataeh 2007-2010. 

Przedstawione są: źródła ogłoszeń i ieh analiza. Oferty podzielono wg odbiorów: 

bibliotekarzy, arehiwistów, praktykantów i wolontariuszy i in. (Szezerba-Kolasa, 2011)

Otwarta nauka i edukacja (7(125)/2011)

Tytuł artykułu: Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza.

Problemem omawianym w artykule są motywy wyboru zawodu bibliotekarza.

Przedstawione są wyniki badań ankietowyeh z lat 2008-2009 przeprowadzone wśród
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bibliotekarzy. Najczęstsze powody to: przypadek, chęć pracy z książka, stałość pracy, rozwój 

intelektualny, zamiłowanie do czytania, itd. (Drogomirecka, 2011)

Koniec 2ö?(2(129)/2012)

Tytuł artykułu: "Bibliotekarz dziedzinowy" czy nieformalny status stanowiskowy.

Tematem artykułu jest funkcja bibliotekarza dziedzinowego w bibliotekach 

akademickich. Omówione są regulacje prawne określające wymagania wobec bibliotekarzy, 

w tym także bibliotekarza dyplomowanego, stan kwalifikacji bibliotekarzy, status 

pracowniczy bibliotekarzy dziedzinowych w polskich bibliotekach akademickich oraz 

przydatne w pracy w bibliotece specjalizacje. (Michniewicz-Wanik, 2012)

Biblioteki w literaturze i filmie (4( 131 )/2() 12 )

Tytuł artykułu: Od wypalenia do wyciszenia, czyli techniki mindfulness w 

zapobieganiu wypaleniu zawodowemu bibliotekarzy.

W artykule omówione są działania zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego, 

które nie jest obce także pracownikom bibliotek. Omówione są następujące zagadnienia: 

istota wypalenia zawodowego, zjawisko wypalenia zawodowego wśród bibliotekarzy, 

przeciwdziałanie wypaleniu, w szczególności z wykorzystaniem technik mindfulness. 

(Bednarczyk, 2012)

Niepełnosprawni w bibliotekach (5(132)/2012)

Tytuł artykułu: Zawód bibliotekarza w ujęciach komediowych.

Artykuł dotyczy obrazu bibliotek i bibliotekarzy w przedstawieniach kabaretowych.

Przedstawione są skecze polskich i zagranicznych kabaretów poświęconych tematyce 

bibliotekarskiej. (Bogdańska, 2012)

6. Użytkownicy (badania potrzeb użytkowników, zadowolenia z usług, stres wśród 

użytkowników i dane usługi bibliotek)

Organizacje bibliotekarskie (4(44)/2003)

Tytuł artykułu: Podwyższanie standardu usług w bibliotece wydziałowej poprzez 

ankietowanie czytełników.

201



Problemem omawianym w artykule jest podwyższanie standardu usług w bibłioteee 

wydziałowej za pomoeą badań użytkowników. Zaprezentowane są wyniki badań ankietowyeh 

przeprowadzonyeh w 2002 i 2003 r. przez Bibliotekę Wydziału Nauk Społeeznyeh 

Uniwersytetu Wroeławskiego wśród studentów. Ankieta dotyezyła problemów ozytelnietwa 

studentów i spełnienia oozekiwań ozytelniozyoh studentów przez bibliotekę. Przedstawiona 

jest: oharakterystyka biblioteki i respondentów, zagadnienia dotyoząoe ozytelnietwa 

respondentów i ieh opinii dotyoząoyoh działalnośoi biblioteki. (Wanik, 2003)

Public relations w bibliotekach (5(56)/2004)

Tytuł artykułu: Biblioteka w oezaeh młodyeh wroeławian.

Tematem artykułu jest projekt Biblioteka dla Młodyeh realizowany w MBP we 

Wroeławiu. Przedstawione są wyniki badań młodyeh użytkowników (w wieku 13-25 lat) 

przeprowadzone w 2003 r. Badania dotyezyły: zaehowań związanyeh ze zdobywaniem 

informaeji i korzystaniem z bibliotek, zainteresowań i form spędzania wolnego ezasu, 

stosunku do projektu, wykorzystania przyszłośei i oozekiwań. (Ooiepa, 2004)

Jednoosobowe zarządzanie biblioteką (7(58)/2004)

Tytuł artykułu: Poziom zadowolenia z usług Bibłioteki Głównej Uniwersytetu 

Szczecińskiego przed i po zmianach łokałowych - porównanie badań ankietowych.

Artykuł poświęeony jest usługom Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Szozeoinie. 

Przedstawione są wyniki badań nad zadowoleniem z usług Biblioteki z roku 2000 i 2003 i 

dokonano ieh porównania. Pytania dotyezyły: statusu użytkownika, roku studiów, 

ozęstotliwośoi odwiedzin, poziomu satysfakeji odnośnie zbiorów, komputeryzaeji, katalogu 

komputerowego. Czytelni, kultury obsługi, wypożyezania, szkoleń, promoeji zbiorów i usług 

i informaeji o zbioraeh. (Różyeka, 2004)

Your library (2(72)/2006)

Tytuł artykułu: Czy biblioteka może być powodem stresu?

W artykule omówiony jest problem stresu u użytkowników bibliotek: jego przyozyn, 

zapobieganie lękowi i roli w tym szkoleń biblioteeznyeh oraz przykład szkoleń 

biblioteeznyeh prowadzonyoh w Bibłioteee Głównej Politeohniki Częstoohowskiej oraz ieh 

znaozenie w obniżaniu lęku przed korzystaniem z Biblioteki. (Majewska i Szyda, 2006)

Historyczne szpargały (l(82)/2007)
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Tytuł artykułu: System wypoźyezeń krótkoterminowyeh Biblioteki Głównej w opinii 

studentów Akademii Morskiej w Szezeeinie.

Tematem artykułu jest system wypoźyezeń krótkoterminowyeh zastosowany w 

Biblioteee Głównej Akademii Morskiej w Szezeoinie. Przedstawione są wyniki badań nad 

przydatnośeią tego rodzaju wypoźyezeń. Badania przeprowadzono wśród studentów w I poi. 

2006 r. Pytania dotyezyły: ozęstotliwośei odwiedzin Wypoźyezalni, rodzaju poszukiwanyeh 

książek, znajomośei regulaminu krótko- i długoterminowyeh wypoźyezeń, 

wypoźyezeń krótkoterminowyeh, rodzaju wypoźyezanyeh dokumentów na 

przydatnośei tego rodzaju systemu wypoźyezeń oraz kar za przetrzymanie 

(Tarka, 2007)

korzystania z 

krótki okres, 

dokumentów.

Księgarnie a biblioteki (2(93)/2008)

Tytuł artykułu: Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteekiej w Poznaniu.

Nk artykułe omówiony jest probłem potrzeb użytkowników Bibłioteki Uniwersyteekiej 

w Poznaniu. Przedstawione są: wyniki badań przeprowadzonyeh wśród studentów V roku, 

doktorantów i praeowników nauki w łataeh 2005-2006 przy uźyeiu programu LIBRA. 

Badania dotyezyły: zadowolenia z usług Biblioteki (księgozbioru, baz danyeh, dostępu do 

ezasopism zagranieznyeh w sieei, katalogu komputerowego, kultury obsługi, usług ezytelni, 

wypoźyezalni, wypoźyezeń międzybiblioteeznyeh, usług kserografieznyeh oraz informowania 

o tradyeyjnyeh i ełektronieznyeh zbioraeh i usługaeh. Określono prefereneje i potrzeby 

użytkowników. (Spaleniak i Szerksznis, 2008)

Biblioteki narodoyve (2(111)/2010)

Tytuł artykułu: Portal o bibliotekaeh dla niebibliotekarzy oraz ,,zapytaj w biblioteee” 

- ezyli troska o ezytelnika po ezesku.

Przedmiotem artykułu są iniejatywy ezeskieh bibliotek skierowane do użytkowników. 

Zaprezentowany jest: portal poświęeony ezeskim bibliotekom Knihovny.ez oraz usługa 

ezeskieh bibliotek typu ask a librarian - Ptejte se knihovny. (Grzędzińska, 2010)

Otwarta nauka i edukaeja (7(125)/2011)

Tytuł artykułu: Potrzeby informaeyjne kluezowyeh grup użytkowników polskieh 

bibliotek eyfrowyeh. Raport z badania.
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Artykuł dotyczy potrzeb informacyjnych użytkowników połskich bibłiotek cyfrowych. 

Przedstawione są wyniki badań wśród hobbistów, pracowników naukowych i studentów w 

20 łł r. Badania dotyczyły opinii na temat wykorzystania zasobów bibłiotek, oceny 

funkcjonałności dostępnych w bibłiotekach oczekiwań oraz prognoz przyszłości bibłiotek. 

(Mazurek, 2011)

7. Bibłioteki cyfrowe (sytuacja połskich bibłiotek cyfrowych, zagadnienia prawa autorskiego 

odnośnie bibłiotek cyfrowych, wykorzystanie bibłiotek cyfrowych w edukacji, sposoby 

korzystania z bibłiotek cyfrowych przez użytkowników oraz biblioteki eyfrowe dla 

niewidomyeh i niedowidzciyyeh)

Bibliotekarze na językaeh (4(65)/2005)

Tytuł artykułu: Biblioteki cyfrowe w Polsee: warunki i zagrożenia.

W tekście omówiony jest probłem połskich bibłiotek cyfrowych: sytuacji połskich 

bibłiotek cyfrowych i trudności w ich funkcjonowaniu. (Hołłender, 2005)

Fundusze UE w bibliotekaeh przegląd projektów (9(70)/2005)

Tytuł artykułu: Prawo autorskie a biblioteka eyfrowa - opinia prawna.

artykułe przedstawiona jest opinia prawna na temat przestrzegania praw autorskich 

w digitałizacji i udostępnianiu zasobów w bibłiotekach cyfrowych. Przykładem jest tu 

Kujawsko-Pomorska Bibłioteka Cyfrowa. Omówione są: regułacje prawne połskie i UE oraz 

szczegółowe zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem bibłiotek cyfrowych. 

(Stanisławska-Kłoc, 2005)

Fundusze UE w bibliotekaeh przegląd projektów

Tytuł artykułu: Anałiza stosowania Copyright w procesie digitałizacji i tworzenia 

bibłiotek cyfrowych w Europie.

Artykuł dotyczy probłemu budowy bibłiotek cyfrowych w bibłiotekach europejskich 

przy zachowaniu praw autorskich. Przedstawione są rozwiązania stosowane w projektach 

digitałizacji w Wiełkiej Brytanii, Niemczech, Hołandii i in. Państwach. (Szczepańska, 2005)
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E-learning-doświadczenia polskich bibliotekarzy (4(104)/2009)

Tytuł artykułu: Wykorzystanie repozytoriów cyfrowych oraz zjawiska Web 2.0 w 

edukacji dzieci i młodzieży na przykładzie Bibłioteki Cyfrowej DLESE.

Przedmiotem artykułu jest Biblioteka Cyfrowa Edukaeji o Ziemi (Digital Library for 

Earth System Edueation, DLESE) i jej zastosowanie w edukaeji dzieei i młodzieży, jako 

przykład wykorzystania w szkolnietwie Web 2.0. i repozytoriów. Omówiona jest DLESE i jej 

moźliwośei. (Wontorowska i Tyszkowski, 2009)

Staże zagraniczne bibliotekarzy (5(105)2009)

Próba

przez 

wśród

Tytuł artykułu: Drogi czytełniku, jak korzystasz z bibłioteki cyfrowej? 

odpowiedzi.

Problemem artykułu są sposoby korzystania z bibliotek eyfrowyeh 

użytkowników. Przedstawione są wyniki badań ankietowyeh przeprowadzonyeh 

użytkowników. Badania zakońezono w 2009 r. Dotyezyly one sposobów korzystania z 

bibliotek eyfrowyeh i informaeji o użytkownikaeh. Pytania poświęeone były min.: 

ezęstotliwośei korzystania z biblioteki eyfrowej, miejsea, rodzaju publikaeji, 

wykorzystywanyeh ostatnio publikaeji, eelu, sposobu przeszukiwania zawartośei, sposobu 

korzystania, użytkowania zagranieznyeh bibliotek eyfrowyeh, a także plei użytkowników, 

wyksztaleenia, zawodu, kraju zamieszkania itd. (Mazurek, 2009)

Otwarta nauka i edukacja (7(125)/2011)

Tytuł artykułu: Status prawny obiektów cyfrowych w połskich bibłiotekach cyfrowych

— anałiza techniczna stanu w roku 2011.

Tematem artykułu jest status prawny obiektów zamieszezanyeh w polskieh 

bibliotekaeh eyfrowyeh. Przedstawione są: wymogi Europeany dotyeząee opisu statusu 

prawnego zamieszezanyeh obiektów, wprowadzony w polskieh bibliotekaeh meehanizm 

automatyeznie określająey zasady udostępniania obiektu, analiza określania statusu w 

polskieh bibliotekaeh, analiza dotyeząea obiektów należąeyeh do domeny publieznej oraz 

problem potrzeby melioraeji opisów bibliografieznyeh. (Bednarek-Miehalska, 2011)

Finanse w kulturze (8(126)/2011)

Tytuł artykułu: Pokonywanie barier, czyłi zasoby cyfrowe szansą dła osób z 

niepełnosprawnością wzroku.

205



Artykuł dotyczy problemu dostępu do informacji i wiedzy dla osób niewidomych i 

niedowidzących. Przedstawione są: bariery informacyjne, narzędzia informatyczne 

umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do informacji i tworzenie nowych 

standardów w dostępie do informacji, problem użyteczności polskich bibliotek cyfrowych dla 

osób z tego rodzaju niepełnosprawnością zasoby cyfrowe przyjazne dla niedowidzących i 

niewidomych oraz biblioteki cyfrowe dostosowane do potrzeb tej grupy użytkowników. 

(Bednarczyk, 2011)

Arehiwizaeja Internetu ( 1 (128)/2012)

Tytuł artykułu: Osoby z dysfunkeją wzroku a cyfrowa przestrzeń informaeyjna. 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomyeh.

Tematem artykułu są biblioteki cyfrowe dla niewidomych i niedowidzących. 

Omówione są następujące zagadnienia: problem niepełnosprawności, szczególnie osób z 

dysfunkcją wzroku, prawo osób niepełnosprawnych do nauki i pozyskiwania informacji, 

udostępnianie zbiorów przez biblioteki osobom z dysfunkcją wzroku zgodnie z prawem 

autorskim, biblioteki i projekty cyfrowe skierowane do tej grupy niepełnosprawnych oraz 

reguły odnośnie budowania bibliotek cyfrowych z przeznaczeniem dla niewidomych i 

niedowidzących. Przedstawiona jest Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych 

powstała w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego z myślą o niepełnosprawnych 

studentach i wykorzystanie możliwości systemu dLibra. (Adaszyńska, Kuncewicz, 2012) 

7. Digitalizacja zbiorów

Finanse w kulturze (8(126)/2011)

Tytuł artykułu: Realizaeja projektu digitalizaeji kartkowego katalogu alfabetyeznego 

wBGAGH.

W tekście przedstawiony jest proces digitalizacji katalogu kartkowego w Bibliotece

Głównej AGH: założenia projektu, etapy jego realizacji oraz możliwości powstałego

Elektronicznego Katalogu Kartkowego. (Dudziak-Kowalska, 2011)

8. Usługi informacyjne bibliotek

E-ezasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie (9(90)/2007)
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Tytuł artykułu: Kułtura organizaeyjna w aspekeie działałnośei informaeyjnej bibłiotek 

naukowyeh i teehnieznyeh.

Problemem omawianym w artykule jest działalność informacyjna 

naukowych i technicznych i kultura organizacyjna instytucji. Omówione jest: 

kultury organizacyjnej biblioteki w dostosowaniu usług informacyjnych zgodnie

potrzeb użytkowników, istota kultury organizacyjnej, jej poziomy, charakterystyka kultury 

organizacyjnej panującej w bibliotekach naukowych i technicznych (kultura niskiej tolerancji 

niepewności) oraz znaczenie wprowadzenia kultury o wysokiej tolerancji niepewności. 

(Pękaty, 2007)

bibliotek

znaczenie

do zmian

9. Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom (jakość 

stron WWW bibliotek akademickich, serwisy internetowe skierowane do bibliotekarzy i 

przydatne w pracy w bibliotece)

Jakość w bibliotekarstwie II Konfrontaeje praktyezne (2(31)/2002)

Tytuł artykułu: Jakość serwisów WWW bibliotek akademiekieh - usability test.

Przedmiotem artykułu jest użyteczność stron internetowych bibłiotek akademickich, 

jako wyznacznik ich jakości. Przedstawione jest: znaczenie badania użyteczności serwisów 

bibliotecznych oraz poszczególne etapy przeprowadzania badania za pomocą techniki 

usability test. (Sapa, 2002)

Bibliotekarze na językaeh (4(65)/2005)

Tytuł artykułu: Portal internetowy włoskiej firmy E.S. Burioni Rieerehe Bibliografiehe 

z Genui, jako istotne źródło informaeji dła bibłiotekarzy.

Tematem artykułu jest portal firmy E.S. Burioni Rieerehe Bibliografiehe z Włoch, 

jako źródło informacji dla bibliotekarzy. Firma prowadzi działalność wydawniczą, dostarcza 

książki, czasopisma i bazy danych. Omówiona jest: działalność i oferta firmy oraz przydatne 

dla bibliotekarzy informacje zamieszczone na portalu firmy. (Lamberti, 2005)

Filtrowanie, kontrola i oehrona sieei (5(66)/2005)

Tytuł artykułu: Metody oeeny jakośei zasobów internetowyeh na przykładzie testu 

użyteeznośei serwisu EBIB.

Artykuł poświecony jest metodom oceny jakości zasobów internetowych na 

przykładzie testu użyteczności EBIB-u. Omówiony jest: test użyteczności, jako metoda oceny 



jakości zasobów internetowych oraz przygotowanie i wyniki przeprowadzonego testu.

(Grzywacz, Marzec i Szałwiński, 2005)

Nowy wymiar zabezpieczania zbiorów (6(115)/2010)

Tytuł artykułu: Serwisy typu social bookmarking, jako narzędzie wspomagające 

zarządzanie zasobami naukowymi w Internecie.

Tekst dotyczy serwisów typu social bookmarking (zakładek społecznościowych) i ich 

znaczenia w gromadzeniu naukowych zasobów internetowych. Przedstawiona jest: historia 

zarządzania zakładkami, istota zakładek, przykłady serwisów tego typu i ich klasyfikacja, 

funkcjonowanie, przykłady naukowych serwisów bookmarkingowych, pozytywne i 

negatywne aspekty oraz możliwość wykorzystania tego typu serwisów w bibliotekach 

akademickich, jako pomoc naukową. (Żernicka, 2010)

Archiwizacja Internetu ( 1 (128)/2012)

Tytuł artykułu: Strony WWW dwudziestu najlepszych bibliotek uczelni akademickich w 

kraju w 2011 r. —próba analizy.

W artykule omówione są strony internetowe wybranych, najlepszych bibliotek 

akademickich w Polsce w 2011 r. Przedstawione są wyniki analizy dwudziestu, bibliotek 

akademickich, pod kątem zastosowanych elementów graficznych i tekstowych oraz narzędzi 

dodatkowych. (Kołodziejczyk, 2012)

10. Bibliotekoznawstwo (badania bibliotekoznawcze, literatura, jako źródło do badań nad 

książką i bibliotekami oraz sylwetka G. Naudé i dzieło Advis pour dresser une 

bibliothèque}

Biblioteki polskie po wejściu do UE szanse i zagrożenia (7(25)/2001)

Tytuł artykułu: Stan badań bibliotekoznawczych na Górnym Śląsku.

Przedmiotem artykułu są badania bibliotekoznawcze na terenie Górnego Śląska. 

Przedstawione są: początki i rozwój badań na Górnym Śląsku, instytucje i badacze oraz 

tematyka badań. (Piotrowska-Do, 2001)

Standardy i organizacja (4(33)/2002)

Tytuł artykułu: Literatura piękna, jako źródło wiedzy o książce i bibliotece.
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W artykule omówiony jest problem literatury pięknej, jako materiału do badań nad 

książką i biblioteką oraz wartości książki, jako źródła. (Dróżdż, 2002)

Zasoby bibliotek-prezentacja, informacja (l(71)/2006)

Tytuł artykułu: Gabriel Naudé o sposobach zdobywania książek przez bibliotekarza.

W tekście przedstawiona jest sylwetka Gabriela Naudé oraz jego dzieło Adyis pour 

dresser une bibliothèque poświęcone organizaeji bibliotek. Omówiona jest: rozprawa Naudé, 

jako dzieło także dla polityków, proponowany profil gromadzenia zbiorów reprezentujących 

całość wiedzy, antropologia bibliotek i jej rola w porządkowaniu wiedzy oraz sposoby 

gromadzenia zbiorów. (Dróżdż, 2006)

11. Organizacje bibliotekarskie (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i IFLA)

Użytkownicy systemów sieciowych (9(38)/2002)

Tytuł artykułu: W trosce o nasze Stowarzyszenie

Problemem omawianym w artykule jest sytuacja Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich. Omówione są: sposoby uatrakcyjnienia i promocji członkowstwa w SBP, 

konieczność wpływu na krajową politykę biblioteczną, usprawnienia działań naukowych oraz 

zaangażowania w problemy zawodu bibliotekarza (promocji i kształcenia). (Kubów, 2002)

Organizacje bibliotekarskie (4(44)/2003)

Tytuł artykułu: Konferencja IFLA Berlin 2003. Wywiad z Grażyną Twardak, 

przeprowadzony przez Annę Filipowicz.

Tekst to wywiad dotyczący organizacji Konferencji IFLA w 2003 r. w Berlinie. 

Omówione są wskazówki dla polskich bibliotekarzy chcących wziąć udział w konferencji 

(opłaty, dojazd, kwaterunek, udział w imprezach, itp.). (Filipowicz, 2003)

12. Informacja (sytuacja informacji naukowej, informacja specjalistyczna, architektura 

informacji, informacja, jako zasób produkcyjny, zawód infobrokera, wskaźnik oceny 

czasopism Impact Factor oraz jakość informacji elektronicznej)

Informacja biznesowa (11(40)/2002)

Tytuł artykułu: Architektura informacji. Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej.



Przedmiotem artykułu jest arehitektura informaeji. Omówiona jest: definicja 

architektury informacji, obszar Al, definicja architekta informacji, jej zadania, schemat 

tworzenia Al w stronach internetowych oraz problem kształcenia w zakresie Al. (Skórka, 

2002)

Informacja biznesowa (11(40)/2002)

Tytuł artykułu: Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?

Tekst poświęeony jest zawodowi brokera informaeji. Przedstawione jest: znaezenie 

terminu broker informacji, istota tego zawodu, poezątki tej profesji w USA i amerykańska 

organizaeja The Assoeiation of Independent Information Professionals, opraeowany przez nią 

kodeks etyezny brokera informaeji oraz problem przejśeia do samodzielnej praey w tym 

zawodzie. (Szezepańska, 2002)

Społeczeństwo informacyjne. Co i jak budujemy? (7(47)/2003)

Tytuł artykułu: Informacja, jako zasób produkcyjny.

Problemem artykułu jest wzrost znaezenia informaeji, jako zasobu produkeyjnego: 

rola wiedzy oraz rozwoju teehnologii informaeyjnyeh we współezesnej gospodaree. (Majta, 

2003)

Jednoosobowe zarządzanie biblioteką (7(58)/2004)

Tytuł artykułu: Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o 

kondycji informacji naukowej.

Tematem artykułu jest informacja naukowa. Omówiona jest sytuacja informacji 

naukowej w XXI w, kierunek rozwoju komputeryzacji, wpływ na informację naukową 

rozwoju Internetu, przyszłość zawodu -pracownik informacji naukowej oraz kształcenie 

pracowników informacji naukowej. (Radwański, 2004)

Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów (8(59)/2004)

Tytuł artykułu: Sieci informacyjne w zakresie integracji europejskiej w Polsce.

Artykuł dotyezy informaeji na temat integraeji europejskiej oraz polskieh instytueji 

zajmująeyeh się informaeją o integraeji europejskiej. Przedstawione są instytueje, które 

obejmuje sieć informaeyjna Wspólnot i UE w Polsee oraz polskie instytueje działająee na 

rzeez rozpowszeehniania wiedzy o integraeji. (Grabowska, 2004)
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Regionalna współpraca bibliotek (10(61)/2004)

Tytuł artykułu: Procesy informacyjne w kułturze zjednoczonej Europy.

Przedmiotem artykułu są proeesy informaeyjne w kułturze w UE: istota informaeji o 

kułturze w UE, regionałna informaeja kułturałna, informaeja o kułturze regionów UE w 

bibłiotekaeh pubłieznyeh oraz zagadnienia służąee budowie współnoty kułturałnej regionów. 

(Kisiłowska, 2004)

Bibliotekarze na językach (4(65)/2005)

Tytuł artykułu: Źródła cełtyckie w Internecie.

W tekśeie omówione są materiały internetowe dotyeząee kułtury eełtyekiej, głównie 

języka i łiteratury Irłandii, Szkoeji, Wałii, Bretanii, Kornwałii i Wyspy Man, przydatne 

studentom i badaezom. Przedstawione są: bazy i ezasopisma ełektroniezne odpłatne, darmowe 

bazy danyeh i strony internetowe (słowniki, bibliografie oraz zasoby, gdzie udostępniono 

teksty łiteraekie). (Gmerek, 2005)

Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa (5(75)/2006)

Tytuł artykułu: Źródła informacji rołniczej dostępne w Internecie.

Artykuł dotyezy źródeł internetowej informaeji rołniezej. Omówione są zasoby 

podziełone na grupy: ageneje rządowe, organizaeje pozarządowe, bazy danyeh, bibłioteki 

naukowe i portałe speejałistyezne. (Suehan, 2006)

Współpraca zagraniczna bibłiotek (5(86)/2007)

Tytuł artykułu: Ocena jakości informacji ełektronicznej. Pułapki sieci.

Probłemem omawianym w artykułe jest jakość informaeji ełektronieznej: atrybuty 

jakośei informaeji, metody i kryteria oeeny informaeji ełektronieznej, szezegółnie ważne 

obszary, w któryeh prawidłowość informaeji ma znaezenie i kryteria jej oeeny, znaezenie 

teehnołogii informaoyjnyeh w jakośei dostarezanej informaeji, narzędzia wspomagająee 

wyszukiwanie odpowiedniej informaeji oraz zagrożenia dła jakośei podawanej informaeji. 

(Bednarek-Miehałska, 2007)

Seniorzy w bibliotekach -projekty (7(98)/2008)

Tytuł artykułu: Źródła informacji medycznej w Internecie.
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Artykuł poświęcony jest źródłom internetowym z zakresu medycyny. Omówione są 

źródła wg poszczególnych kategorii: strony WWW organizacji, bazy danych, portale 

medyczne i strony WWW bibliotek medycznych. (Wojczyńska i Szloser, 2008)

Aktywna prowincja (4(95)/2008)

Tytuł artykułu: Kształcenie infobrokerów w Polsce.

Tematem artykułu jest kształcenie infobrokerów. Przedstawione są możliwości 

kształcenia w tym zawodzie: na studiach podyplomowych, w szkołach policealnych oraz 

kursach i szkoleniach, ośrodki kształcące i zakres kształcenia. (Kamińska, 2008)

13. Technologie (podejście użytkowników do technologii)

Koniec 2ö.?(2(129)/2012)

Tytuł artykułu: Technologia starych.

W tekście przedstawione są rozważania na temat podejścia użytkowników do 

technologii, młodego pokolenia i starszego oraz wpływ podejścia na rozwój technologii. 

(Radwański, 2012)

14. Bibliografia (Polska Bibliografia Literacka, praca nad Polską Bibliografią Literacką, 

sytuacja bibliografii w Polsce, sytuacja bibliografii w XXI w., spis polskich bibliografii i 

informatorów dostępnych w Internecie, bibliografia regionalna w Polsce, bibliografie 

japoników w Polsce)

Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek (8(48)/2003)

Tytuł artykułu: Bibliografia w Polsce na tle tendencji międzynarodowych.

Artykuł dotyczy bibliografii narodowej. Omówione są następujące zagadnienia: 

funkcje bibliografii, kompletność, wiarygodność (autorytatywność) opisu bibliograficznego, 

terminowość ukazywania się, typy rejestrowanych dokumentów, dobór i selekcja, normy 

opisu bibliograficznego, hasła wzorcowe oraz opracowanie przedmiotowe, forma baz 

bibliograficznych i ich udostępnianie, retrokonwersja a bibliografia retrospektywna, 

bibliografia specjalna oraz prace Instytutu Bibliograficznego związane z realizacją Uchwały 

Narady Bibliografów w latach 1993-2003, a także problemy polskiej bibliografii narodowej 

do dyskusji. (Sadowska, 2003)
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Mniejszości narodowe a biblioteki ( 10(50)/2003)

Tytuł artykułu: Bibliografia u progu XXI wieku.

Tematem artykułu jest sytuaeja bibliografii na poezątku XXI w. Przedstawiona jest: 

historia instytueji i działań zarówno zagranieznyeh jak i polskieh poświęeonyeh bibliografii, 

terminy bibliografia i dokument oraz osiągnięeia XX w. na rzeez bibliografii (powstanie 

zaleeeń i standardów także w środowisku eyfrowym). (Grabowska, 2003)

Dostęp do informaeji (2(63)/2005)

Tytuł artykułu: Polskie bibliografie i informatory w Internecie. Spis baz tworzony w 

Bibliotece Jagiellońskiej.

Przedmiotem artykułu jest spis polskieh bibliografii i informatorów dostępnyeh w 

Interneeie tworzony w Biblioteee Jagiellońskiej. Przedstawione jest: powstanie, wytyezne do 

budowy spisu i zasoby zawarte w spisie (bazy BN, bazy dotyeząee ezasopism, eentralne 

katalogi zbiorów biblioteeznyeh i in.) oraz wykorzystanie spisu. (Bąkowska, 2005)

Open Access i inicjatywy pokrewne (3(73)/2006)

Tytuł artykułu: Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor - kiedyś prosta metoda 

tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i 

przyznawania grantów.

W artykule omówione są zagadnienia dotyeząee wskaźnika oeeny ezasopism Impaet 

Faetor: sposoby wykorzystania wskaźnika, negatywne aspekty oeeniania poprzez IF, wzrost 

znaezenia wskaźnika, nieuozeiwe praktyki w eelu zwiększenia liezby eytowań i zapobieganie 

im, wzór obliezania IF oraz 15 pierwszyeh tytułów ezasopism z Listy Filadelfijskiej w 2004 r. 

(Monastersky, 2006)

Bogactwo sieci

Tytuł artykułu: Polska Bibliografia Literacka - zmiany, ale jakie?

Przedmiotem artykułu jest Polska Bibliografia Literaeka: eharakterystyka PBL (zakres 

i ezęśei składowe), zasięg, źródła rejestrowanyeh dokumentów, moźliwośei wyszukiwania w 

PBL oraz moene i słabe strony. (Zoń, 2007)

Aktywna prowincja (4(95)/2008)
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Tytuł artykułu: Czego oczekujemy od bibliotek (kilka uwag użytkownika - 

bibliografa).

Problemem omawianym w artykule są doświadczenia z bibliotekami pracownika 

Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN tworzącego Polską Bibliografię Literacką. 

Omówione są następujące zagadnienia: dostępność rejestrowanych przez PBL materiałów w 

bibliotekach, uwzględniane w PBL informacje dotyczące dokumentu, poprawność opisów 

literatury oraz perspektywy współpracy bibliografów, bibliotekarzy i użytkowników. 

(Szymańska, 2008)

Wolna kultura i edukacja (1 (101)/2009)

Tytuł artykułu: Bibliografia regionalna w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

Stan w Polsce.

Tekst dotyczy bibliografii regionalnej. Omówiona jest: organizacja systemu 

bibliografii regionalnej oraz przykłady (dolnośląska baza REGION, serwis BR@MA- 

Bibliografia Regionalna Małopolski, Bibliografia Mazowsza i in.), pozytywne i negatywne 

strony organizacji systemu bibliografii regionalnej. (Przybysz, 2009)

Finanse w kulturze (8(126)/2011)

Tytuł artykułu: Bibliografia Polskich Japoników Witolda Nowakowskiego.

W tekście omówiona jest historia i rozwój zainteresowania kulturą japońską w Polsce. 

Przedstawione są: publikacje na temat Japonii, jakie pojawiały się w Polsce od 

najdawniejszych czasów, w tym także poświęcone opisom podróży Polaków do Japonii, 

polska literatura piękna oraz przekłady literatury japońskiej, książki poświęcone ekonomii, 

polityce i sprawom społecznym, a także polskie bibliografie japoników. (Szubiakiewicz, 

2011) 

13. Pozostałe (czytelnictwo, zagadnienia dotyczące książki, Internet, prawo autorskie i in.)

13.1. Księgarstwo i edytorstwo

Rynek książki (10(28)/2001)

Tytuł artykułu: Wartości bibliologiczne katalogów księgarskich XVIII wieku.

Przedmiotem omawianym w artykule są katalogi księgarskie z VIII w. Przedstawiono 

następujące zagadnienia: powstanie katalogów księgarskich, rodzaje, zawartość
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poszczególnych typów katalogu, układ zawartości oraz katalogi księgarskie, jako źródło do 

badań nad historią książki.

13.2. Open Access (inicjatywy poświęcone wolnego dostępu informacji, wiedzy itd.)

Wolna kultura i edukacja (1 (101)/2009)

Tytuł artykułu: Nowe inicjatywy wolnej edukacji, kultury i nauki.

W artykule przedstawione są inicjatywy dotyczące: praw społeczeństwa w zakresie 

nowych technologii, kultury, mediów i wolności informacji, nauki i otwartego dostępu do 

wiedzy, edukacji oraz inicjatywy w Polsce na rzecz wolnodostępnej edukacji. (Bednarek- 

Michalska, 2009)

13.3. Czytelnictwo (czytelnictwo dzieci niepełnosprawnych umysłowo, wpływ czytania 

na sprawność umysłu, czytelnictwo pracowników naukowych oraz zjawisko tzw. 

nie-czytania)

Czytelnictwo dzieci i młodzieży (3(54)/2004)

Tytuł artykułu: Czytelnictwo dzieci niepełnosprawnych umysłowo w świetle badań.

Artykuł dotyczy problemu czytelnictwa dzieci niepełnosprawnych umysłowo. 

Przedstawione są wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów Zespołu Szkół nr 4 i 

Zespółu Szkolno-Wychowawczego w Krakowie. Pytania dotyczyły: zainteresowania 

literaturą, typu czytanej literatury, ulubionych autorów, czytelnictwa czasopism i najchętniej 

wybieranych tytułów czasopism. (Ippoldt, 2004)

Open Access i inicjatywy pokrewne (3(73)/2006)

Tytuł artykułu: Czytanie, a sprawność umysłu.

Tekst poświęcony jest problemowi wpływu czytania na sprawność umysłu. 

Przedstawione są składowe procesu rozwoju intelektualnego poprzez czytanie: odbiór 

informacji zawartych tekście przez nadawcę - autora, odbiór sposobu ujęcia rzeczywistości w 

tekście i różnych form wyrażania, a także problem wieloznaczności wyrazów. (Kotula, 2006)

Kultura organizacyjna bibliotek (8(117)/2010)
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Tytuł artykułu: Czytelnictwo pracowników naukowych - badania ankietowe na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Problemem omawianym w artykule jest ezytelnietwo praeowników naukowyeh 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszezy. Artykuł dotyezy badań ankietowyeh 

przeprowadzonyeh w 2008 r. Przedmiotem badań było ezytelnietwo pozazawodowe: typ 

wydawnietw, gatunki literaekie, eel lektury, przydatność lektury w praey, aktywność 

ezytelnieza, gromadzenie informaeji o lekturze, sposób pozyskiwania lektury, stosunek do 

wydawnietw ełektronieznyeh, znaezenie ozytelnietwa w żyeiu, popularyzaeja lektury wśród 

bliskieh i otoezenia oraz ulubione książki. (Strzeleeka, 2010)

Czy młodzi na pewno nie czytają? (4(122)/2011)

Tytuł artykułu: Zmierzch czytania.

Tematem artykułu jest zjawisko tzw. nie-ezytania (zapoznania się z treśeią książki bez 

jej ezytania), jego znaezenie, roła oraz odbiór lektury bez uprzedniego jej przeezytania. 

(Śliwińska, 2011).

Innowacje w bibliotekach publicznych (5(123)/2011)

Tytuł artykułu: U progu kariery... co czytają młodzi naukowcy? Badania ankietowe na 

Politechnice Białostockiej.

W artykule przedstawione są wyniki badań ankietowyeh nad ezytelnietwem wśród 

młodyeh praeowników nauki i doktorantów Połiteehniki Białostoekiej przeprowadzonyeh w 

2011 r. Badania dotyezyły następująeyeh zagadnień: liezba przeezytanyeh książek, długość 

przeezytanego tekstu (artykułów z ezasopism, tekstu w Interneeie lub rozdziału książki), 

preferowana forma lektury (książka elektroniezna, dostępna online lub tradyeyjna, 

drukowana, ezasopisma i dzienniki), wpływ ezytania na praeę naukową, rodzaj ezytanej 

literatury, źródła pozyskiwania literatury, najbardziej popularne tytuły książek i ezasopism, a 

także innyeh form spędzania wolnego ezasu, poza ezytaniem. (Brzozowska-Szezeoina i 

Radziszewska, 2011)

13.4. Internet (Internet, jako spełnienie utopijnej Liber mundi, przyszłość Internetu, 

Ukryty Internet, bezpieezeństwo sieei i systemów komputerowyeh oraz 

wyszukiwarki internetowe)

Biblioteki polskie po wejściu do UE szanse i zagrożenia (7(25)/2001)
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Tytuł artykułu: http:// ałbo spełniona utopia Liber mundi

Problemem omawianym w artykułe jest Internet, jako spełnienie utopijnej Liber mundi 

- księgi zawierająeej eałą wiedzę łudzkośei. Przedstawiono dzieje utopii Liber mundi do 

współezesnośei, ezasów Internetu.

Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia? (8(26)/2001)

Tytuł artykułu: O przyszłości Internetu

artykułe przedstawione są rozważania na temat przyszłośei Internetu: jego 

otwartośei, związku z innymi mediami, skutki rozwoju hipertekstu obeena sytuaeja Internetu i 

związane z nią trudnośei.

Public relations w bibliotekach (5(56)/2004)

Tytuł artykułu: Epitafium Juniora.

W tekście przedstawiona jest sytuacja informatyzacji w Polsce: uchwały ustawy o 

informatyzacji, reałizacji Polskiej Bibłioteki Internetowej oraz powszechnego dostępu do 

Internetu. (Kosiełiński, 2004)

Jednoosobowe zarządzanie biblioteką (7(58)/2004)

Tytuł artykułu: Ukryty Internet - jeśłi nie wyszukiwarka, to co?

Tekst dotyezy Ukrytego Internetu: definicji, zasobów, mechanizmu funkcjonowania 

oraz możliwości wyszukiwania w Ukrytym Internecie. (Pamuła-Cieśłak, 2004)

Pozazayvodoyve zainteresoyvania bibliotekarzy (6(67)/2005)

Tytuł artykułu: Ochrona stacji roboczych w Uniwersytecie Śłąskim - w oparciu o 

zaawansowane technołogicznie rozwiązania sprzętowe i programowe.

Problemem omawianym w artykułe są zabezpieczenia systemu komputerowego na 

Uniwersytecie Śląskim. Omówione są zabezpieczenia w postaci kart (ich możliwości i 

funkcjonowanie) oraz programów i funkcjonalności poszczególnych wersji. (Koziara i 

Wróbel, 2005)

Bibliotekarstyvo krajów Europy Środkowej

Tytuł artykułu: Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci.



Tematem artykułu jest bezpieezeństwo sieei. Omówiona jest: polityka bezpieezeństwa 

sieei w organizaeji, zagrożenia w sieei, dane GUS dotyeząee bezpieezeństwa sieei w 

przedsiębiorstwaeh i gospodarstwaeh domowyeh oraz wyniki badań ankietowyeh 

przeprowadzonyeh wśród administratorów sieei na terenie woj. łódzkiego. Pytania dotyezyły: 

zainteresowania bezpieezeństwem sieei i stosowanyeh programów antywirusowyeh oraz ieh 

wykorzystania. (Staniee i Jaszezura, 2006) 

ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarza (5(114)/2010)

Tytuł artykułu: Błind Search - test wyszukiwarek Googłe, Yahool, Bing.

W tekśeie zaprezentowane są wyniki testu wyszukiwarek Googłe, Yahoo!, Bing przy 

użyeiu aplikaeji internetowej Blindseareh na przykładzie wybranyeh terminów naukowyeh i 

nazw własnyeh. (Kuśnierz, 2010)

13.5. Książka (książka online, książka hybrydowa, tekst w tradyeyjnej książee 

drukowanej i dokumeneie elektronieznym, ewolueja tradyeyjnej książki do książki 

elektronieznej, miej see książki w kulturze na przełomie XX/XXI w., motyw książki 

i biblioteki w literaturze utopijnej, reklama książki naukowej, przeehowywanie 

książki w domowyeh warunkaeh, Google Book Searełi, biblioterapia, sytuaeja 

książki w XXI w. i in.)

Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia? (8(26)/2001)

Tytuł artykułu: Książki i biblioteki w siedmiu odsłonach łiteratury utopijnej.

Tematem artykułu jest motyw książki i biblioteki w literaturze utopijnej od XVI do 

XX w. Przedstawione są utwory z literatury utopijnej i zawarte w nieb motywy dotyeząee 

książki i biblioteki: maszyny do ezytania, różnyeh form książki, maszyny do pisania książek, 

zaniku tradyeyjnej książki, zastąpienie książek innymi mediami itd.

Biblioteki pedagogiczne i szkolne (9(27)/2001)

Tytuł artykułu: Książka drukowana wobec przekazu ełektronicznego.

Przedmiotem artykułu jest tekst w tradyeyjnej książee drukowanej oraz dokumeneie 

elektronieznym: konstrukeja tekstu w książee drukowanej, sposoby i właśeiwośei 

prezentowania hipertekstu, zamierzenia autora w odpowiedniej prezentaeji tekstu oraz jego 

odbiór przez ezytelnika, rozplanowanie tekstu na stronie w książee drukowanej a dokumeneie 

elektronieznym. (Góralska, 2001)
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Rynek książki (10(28)/2001)

Tytuł artykułu: Książka w świetle jej praobrazów kulturowyeh.

Artykuł dotyczy miejsca książki w kulturze na przełomie XX/XXI w., archetypowych 

związków książki z innymi formami kultury oraz mitu książki. (Dróżdż, 2001)

Wykorzystanie bibliometrii w biblioteee (11 (29)/2001)

Tytuł artykułu: Średniowieezne rękopisy iluminowane z kolekeji Izabeli Czartoryskiej.

Tematem artykułu są rękopisy średniowieezne nałeżąee do Izabeli Czartoryskiej 

prezentowane na wystawie w Muzeum Książąt Czartoryskieh. Omówione jest: powstanie 

kolekeji oraz ezęść kolekeji, którą stanowią godzinki, ieh poehodzenie, iluminaeje, a także 

znaezenie godzinek w ezytelnietwie w średniowieezu. (Dróżdż, 2001)

Społeezeństwo informaeyjne. Co i jak budujemy? (7(47)/2003)

Tytuł artykułu: Książka on-line. Próba objaśnienia zjawiska.

Przedmiotem artykułu jest książka online. Omówione są następujące zagadnienia: 

definicje książki online, przykłady literatury dostępnej online, prezentacja tekstu w Internecie 

oraz wykorzystanie tradycyjnej formy kodeksu w książkach online. (Góralska, 2003)

Biblioteki a zagrożenia. Oehrona zasobôyv (8(59)/2004)

Tytuł artykułu: Współezesne formy reklamy książki naukowej.

Artykuł dotyezy reklamy książki naukowej: speeyfiki promoeji tego typu książki oraz 

poszezególnyeh form reklamy (katalogi wydawnieze, biuletyny, prospekty, foldery, druki 

ofertowe, list reklamowy, periodyki naukowe, targi książki, wystawy i reklama internetowa- 

na stronaeh WWW wydawnietwa, księgarń, poeztą elektroniezną oraz telemarketing i akeje 

promoeyjne). (Mue, 2004)

Informaeja w oehronie zdrowia (8(69)/2005)

Tytuł artykułu: Biblioterapia wobee problemów dzieei z rodzin dysfunkejonalnyeh.

W artykule omówiony jest problem roli biblioterapii w rozwiązywaniu problemów 

dzieei z rodzin dysfunkejonalnyeh. Przedstawione są następująee zagadnienia: sytuaeja 

rozwoju dzieeka z takiej rodziny, definicje biblioterapii, znaczenie książki w terapii dzieci 

oraz wybrane, wartościowe tytuły w biblioterapii. (Lewsza, 2005)
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Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej (8(78)/2006)

Tytuł artykułu: Cywilizaeja eyfrowa.

Artykuł poświęeony jest zjawisku ewołueji tradyeyjnej książki do książki 

ełektronieznej : zmiany nośników, ezytełnietwu, sytuaeji kłasyki łiteratury, książki 

drukowanej, wynagrodzeń autorów, a także piraetwie. (Witt, 2006)

Kreowanie nowego modelu bibliotekarza (10(80)/2006)

Tytuł artykułu: Książka w wieku XXI?

W artykułe omówiono probłem sytuaeji książki w XXI w.: obeenośei w 

hipermarketaeh, w telewizji, wykorzystania w graeh komputerowyeh, zjawisko Liberatury, 

Liternetu, handel książką w Interneeie, moźliwośei wyszukiwania książek w Interneeie, 

arehiwa i bibłioteki internetowe, e-booki, moźliwośei ezytania książek w tełefonaeh 

komórkowyeh, wpływu Internetu na ozytełnietwo, dołąezania książek, jako dodatków do 

ezasopism oraz przenoszenia łiteratury na ekrany kin. (Kotula, 2006)

Selekeja zbiorów biblioteeznyeh (8(89)/2007)

Tytuł artykułu: Blooki: z sieei na papier.

Tematem artykułu są tzw. blooki -błogi opubłikowane w postaei książek. Omówione 

są następująee zagadnienia: termin blook, powstanie i rozwój tego zjawiska, przyezyny 

powstania, rodzaje błooków, stosunek wydaweów i możłiwość ekranizaeji błooków. 

(Miszezak i Miszezak, 2007)

Nowe kierunki badań bibliotekoznawezyeh (10(91)/2007)

Tytuł artykułu: Rola i znaezenie imprimatur w proeesie wydawniezym książki 

katoliekiej - wybrane problemy.

Tekst poświęeony został książee katoliekiej oraz znaezeniu zezwolenia władz 

kośeiełnyeh na drukowanie imprimatur. (Wróbel, 2007)

Nowe kierunki badań bibliotekoznawezyeh (10(91)/2007)

Tytuł artykułu: O potrzebie filozofieznej refleksji w nauee o książee - fllozoflezne 

inspiraeje Karola Glombiowskiego.
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Artykuł dotyczy związków nauki o książce i filozofii. Omówione są: relacje nauki o 

książce z filozofią, wykorzystanie filozofii na potrzeby nauki o książce oraz filozoficzne 

inspiracje w pracach Karola Głombiowskiego. (Łuszpak, 2007)

Biblioteki bez papieru (3(94)/2008)

Tytuł artykułu: Dostęp do pełny eh tekstów książek w Google Book Sear eh.

Przedmiotem tekstu jest Googłe Book Search. Omówione są następujące zagadnienia: 

wyszukiwanie, udostępnianie, źródła i korzystanie z książek w Googłe Book Search, oferta 

polskich książek w Google Book Search, możliwości ich wyszukiwania i tworzenie własnej 

kolekcji. (Mateusiak, 2008)

Edukacja użytkowników informacji (2(120)/2011)

Tytuł artykułu: Republika Książki i Muzeum Książki Artystyeznej.

Artykuł dotyczy Republiki książki inicjatywy powstałej na rzecz rozwoju czytelnictwa 

i bibliotek. Omówiona jest: koniczność współpracy Republiki książki z miejscami kultu 

książki. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, jako miejscu kultu książki oraz potrzebie 

wsparcia MKA przez Republikę Książki, jako miejscu poświęconemu książce. (Tryzno, 

2011)

Niepełnosprawni w bibłiotekaeh (5(132)/2012)

Tytuł artykułu: Książka w przestrzeni mieszkalnej, ezyli wspólezesny design pólek i 

regałów na książki.

Zagadnieniem omawianym w artykule są sposoby przechowywania książek. 

Przedstawione są oryginalne projekty półek, regałów, stanowisk do czytania oraz stworzenia 

domowej biblioteki o nowoczesnym wzornictwie. (Janiak, 2012)

Nowe teehnologie w edytorstwie (6(133)/2012)

Tytuł artykułu: Książki, jako speeyfiezny ‘materiał’ do urządzania wnętrz.

W artykule przedstawione są moźliwośei wykorzystania książki w projektaeh 

designerskieh: jako materiał do budowy mebli i materiał arehitektoniezny, sprzęt domowy z 

wzornietwem zaezerpniętym z okładek książkowyeh oraz tapety z motywami książkowymi. 

Wymienieni są również twórey tyeh projektów. (Janiak, 2012)
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Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy - stagnacja czy kreacja? (7(134)/2012)

Tytuł artykułu: Książka hybrydowa - kod QR sposobem na koegzystencję książki 

drukowanej z ebookiem,

Tematem artykułu jest książka hybrydowa, ezyłi tradyeyjna książka drukowana 

zaopatrzona w kod QR, na którym zapisano jej wersję ełektroniezną. Przedstawione są 

przykłady tego rodzaju wydawnietw oraz sprzętu do odezytywania książek zapisanyeh w 

kodzie QR. (Bożek, Kamińska-Mazur, 2012)

Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy - stagnacja czy kreacja? (7(134)/2012)

Tytuł artykułu: Książki, jako materiał rzeźbiarski, a także małarski i fotograficzny.

Tekst dotyezy wykorzystania książek, jako materiału do wykonywania prae 

plastyeznyeh np. rzeźb. Przedstawieni sąartyśei oraz ieh praee. (Janiak, 2012)

13.6. Prawo autorskie (wydarzenia i opraeowania dotyeząee prawa własnośei 

intelektualnej i lieeneje obiektów ehronionyeh prawem autorskim)

Książka dla dzieci i młodzieży (3(64)/2005)

Tytuł artykułu: Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój 

wołnej kułtury.

Tematem artykułu jest model lieenejonowania utworów Creative Commons: 

powstanie i istota CC, działania na rzeez arehiwizaeji kultury oraz problem 

rozpowszeehniania w Polsee idei commons. (Hofmokl i Tarkowski, 2005)

Staże zagraniczne bibliotekarzy (5(105)2009)

Tytuł artykułu: Raport o prawie własności intełektuałnej - najnowsze prace, 

dokumenty i inicjatywy.

Tekst jest raportem o prawie własnośei intelektualnej. Przedstawione są wybrane 

wydarzenia i opraeowania dotyeząee prawa własnośei intelektualnej przydatne 

bibliotekarzom. (Szezepańska, 2009)

Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych (6(106)/2009)

Tytuł artykułu: Raport o prawie własności intelektualnej cz. 2.

222



W drugiej ezęśei Raportu o prawie własności intelektualnej przedstawiono 

najważniejsze wydarzenia dotyeząee prawa autorskiego np. Konfereneja IFLA w Mediolanie 

w 2009 r. (tematy omawiane na Konfereneji - min. ugoda Google i dzieła osieroeone). 

(Szezepańska, 2009)

Digitalizaeja w Polsce i Europie (7(107)/2009)

Tytuł artykułu: Rozszerzona licencja zbiorowa. Jak w krajach skandynawskich 

rozwiązywane są problemy dotyczące praw autorskich.

Przedmiotem artykułu jest tzw. rozszerzona lieeneja zbiorowa - skandynawska 

iniejatywa na rzeez oehrony praw autorskieh osób niezrzeszonyeh w organizaejaeh 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Omówiona jest: istota rozszerzonej lieeneji 

zbiorowej, jej założenia, moźliwośei zastosowań, motywy funkejonowania, problem oehrony 

dzieł zagranieznyeh, rozwiązania oehrony dzieł osób niebędąeyeh w organizaejaeh 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z innyeh krajów, zasady lieeneji rozszerzonej 

oraz przykłady i funkejonowanie systemu oehrony praw autorskieh w krajaeh 

skandynawskieh. (Liedes i Wager, 2009)

Biblioteki narodowe (2(111)/2010)

Tytuł artykułu: Raport o prawie własności intełektuałnej cz. 3.

W trzeeiej ezęśei raportu przedstawione są kolejne praee, iniejatywy i wydarzenia 

dotyeząee prawa autorskiego. (Szezepańska, 2010)

13.7. Inne

Standardy i organizacja (4(33)/2002)

Tytuł artykułu: E-printowa rewolucja.

Tekst poświęeony jest e-printom, ezyłi preprintom ełektronieznym. Przedstawiona 

jest: definieja e-printów, motywy rozwoju e-printów (zaehowanie praw autorów do 

publikaeji, koszty, szybkie udostępnianie informaeji zawartej w publikaeji, a także 

zapewnienie jakośei tego rodzaju publikaeji), iniejatywy na rzeez arehiwizaeji e-printów oraz 

moźliwośei ieh wyszukiwania, wybrane największe serwisy preprinów oraz adresy kilku 

pozostałyeh serwisów i wyszukiwarek.

Współczesna sztuka edytorska (10(39)/2002)
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Tytuł artykułu: Narodziny, ewolucja i funkcje komiksu.

W tekście przedstawiono następujące zagadnienia: definicja i charakterystyka 

komiksu, początki w Europie i rozwój w USA, sytuacja komiksu po II wojnie światowej), 

kierunki rozwoju do czasów obecnych, a także rozwój komiksu japońskiego, komiksu o 

tematyce erotycznej i komiksu polskiego, sytuacja komiksu w obecnych czasach oraz komiks, 

jako dzieło artystyczne. (Wołańska, 2002)

Biblioteki a prawo (2(53)/2004)

Tytuł artykułu: Dotacje a rozwój naukowy ATR w Bydgoszczy w łatach 1992-2002.

Artykuł dotyczy finansowania działalności naukowo-badawczej Akademii 

Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w łatach 1992-2002 oraz wpływu finansowania na 

rozwój działalności naukowo-badawczej na podstawie łiczby wypożyczeń 

międzybibliotecznych, łiczby prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i publikacji 

pracowników Uczelni. (Kukurowska, 2004)

Regionalna wspólpraea bibliotek (10(61)/2004)

Tytuł artykułu: Regionałizm książki na Suwałszczyżnie.

Tekst poświęcony jest książkom na temat regionu Suwałk: historii piśmiennictwa o 

tym regionie oraz poszczególnym pracom, w tym także poezji. (Nowacka, 2004)

Teehnika i innowacje dla bibliotek (4(85)/2007)

Tytuł artykułu: Wacław Zygmunt Anczyc (1866-1938) - artysta wśród drukarzy.

W tekście przedstawiona jest sylwetka Wacława Zygmunta Anczyca, a także 

funkcjonowanie drukarni Anczyca, działalność wydawnicza, jego zasługi na rzecz drukarstwa 

i jako działacza społecznego, przyjaźnie z artystami i pasja, jaką były góry. (Rajzer, 2007)

Współpraca zagraniczna bibliotek (5(86)/2007)

Tytuł artykułu: Indeksy.

Artykuł dotyczy problemu niezamieszczania we francuskich wydawnictwach 

indeksów oraz znaczenie i roli indeksu w wydawnictwach. (Witt, 2007)

E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie (9(90)/2007)

Tytuł artykułu: Citizendium - czy powstaje konkurencja dla Wikipedii?
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Przedmiotem artykułu jest internetowa eneyklopedia Citizendium: autorzy, redakeja 

haseł, objęte grupy tematyezne oraz porównanie Citizendium z Wikipedią. (Dankiewiez, 

2007)

Nowe kierunki badań bibliotekoznawezyeh (10(91)/2007)

Tytuł artykułu: Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu niemieekieh polonieów 

prasowyeh.

Tematem artykułu jest niemieeka prasa połonijna. Przedstawione są wyniki anałizy 

zasobów internetowyeh, głównie stron WWW ezasopism (ieh zawartośei i budowy) oraz 

ełektronieznyeh wersji ezasopism. (Łakomy, 2007)
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Zakończenie

W latach 1999-2012 ukazało się 136 numerów Biuletynu EBIB. W tym okresie 

opublikowano 942 artykuły w działach Artykuły i Badania, teorie, opinie... Biuletynu.

Najwięcej numerów ukazało się w 2000 r. (12 numerów). Rok, w którym opublikowano 

najwięcej artykułów to 2006. Poniżej, w tabelach podano liczbę wydanych numerów i 

artykułów w poszczególnych latach.

Tabela 13
Liczba numerów opublikowanych w poszczególnych latach

Rok Liczba numerów Biułetynu EBIB
2000 12
2001 11
2002 11
2003 11
2006 11
2004 10
2007 10
2005 9
2008 9
2009 9
2010 9
2011 9
2012 9
1999 8

Tabela 14
Liczna artykułów opublikowanych w poszczególnych latach
Rok Liczba artykułów Biułetynu EBIB

2006 87
2004 85
2005 81
2003 79
2000 72
2002 69
2008 68
2012 67
2011 63
2009 62
2010 60
2001 51
2010 50
1999 48

Tabela 15
Tematy przewodnie numerów, ilość numerów i ilość artykułów Biułetynu opubłikowanych w łatach 1999-2012

Nr główne

L. tekstów
Nr w L. tekstów w dziale

obrębie w dziale Badania,
roku Artykuły teorie.

opinie

Tematy przewodnie

1 1 6
1999______________________________

I Czy istnieje środowisko bibliotekarzy ?
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cd. tab. 15
2 2 Я - Internet w bibliotekach

3 3 - Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem 
bibliotek

4 4 9 - Multimedia
5 5 4 - Edukacja bibliotekarzy
6 6 6 - Bazy biblioteczne
7 7 6 - Serwisy WWW
8 8 4 - Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe...

49 -
2000

9 1 5 - Biblioteki u progu XXI wieku
10 2 4 - Systemy biblioteczne
11 3 8 - Biblioteki fachowe
12 4 8 - Numer jubileuszowy
13 5 6 - Granty dla bibliotek
14 6 6 - Elektroniczne dokumenty
15 7 5 - Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne

si 1 5 - Numer Specjalny 1 Gromadzenie Zbiorów - Sztuka 
Integracji

16 8 5 - Zarządzanie biblioteką
s2 2 6 - Numer Specjalny 2 MTK Frankfurt
17 9 4 - Prawo w bibliotekach
18 10 10 - Bibliotekarz dziedzinowy

12 -
2001

19 1 5 - Czasopisma elektroniczne
20 2 5 - Polityka państwa a biblioteki
21 3 3 - Projekty menedżerskie dla bibliotek
22 4 3 - Architektura bibliotek
23 5 3 - Biblioteki lokalne, jako ośrodki informacji regionalnej
24 6 5 - Zabezpieczenie i ochrona zbiorów

25 7 5 2 Biblioteki polskie po wejściu do UE szanse i 
zagrożenia

26 8 3 2 Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?
27 9 3 1 Biblioteki pedagogiczne i szkolne
28 10 2 2 Rynek książki
29 11 6 1 Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece

43 8
2002

30 1 6 - Jakość w bibliotekarstwie I Teorie - projekty - 
kształcenie

31 1 6 1 Jakość w bibliotekarstwie II Konferencje praktyczne
32 3 7 - Reklama usług bibliotecznych
33 4 4 2 Standardy i organizacja
34 5 4 1 Eicencje dla bibliotek
35 6 6 1 Biblioteki kościelne i teologiczne
36 J 6 1 Konsorcja i współpraca bibliotek
37 8 1 - Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
38 9 3 1 Użytkownicy systemów sieciowych
39 10 3 1 Współczesna sztuka edytorska
40 11 7 2 Informacja biznesowa

59 10
2003

41 1 1 - Biblioteki publiczne wielkich miast

42 2 5 - Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - 
projekty i strategie

43 3 1 1 Dzieci, książka, biblioteka

227



cd. tab. 15
44 4 6 2 Organizacje bibliotekarskie

45 5 6 1 Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i 
nowe rozwiązania organizacyjne

46 6 5 1 Internet i copyright
47 7 8 5 Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?
48 8 4 2 Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek
49 9 5 1 Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji
50 10 8 1 Mniejszości narodowe a biblioteki
51 11 3 1 Czytelnik czy klient?

64 15
2004

52 1 4 2 Niepełnosprawni w bibliotece
53 2 3 Biblioteki a prawo
54 3 5 3 Czytelnictwo dzieci i młodzieży
55 4 J - Alternatywnie i wesoło
56 5 J 4 Public relations w bibliotekach
57 6 5 1 Informacja w sieci
58 7 5 5 Jednoosobowe zarządzanie biblioteką
59 8 5 1 Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów
60 9 4 1 Biblioteki i sponsorzy
61 10 11 1 Regionalna współpraca bibliotek

60 15
2005

62 1 5 1 Szkolenia dla użytkowników
63 2 10 3 Dostęp do informacji
64 3 7 1 Książka dla dzieci i młodzieży
65 4 5 5 Bibliotekarze na językach
66 5 6 3 Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci
67 6 8 3 Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy
68 7 4 1 Dwa kroki do przodu
69 8 6 1 Informacja w ochronie zdrowia
70 9 6 3 Fundusze UE w bibliotekach przegląd projektów

51 24
2006

71 1 1 1 Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości
72 2 7 1 Y our library
73 3 6 1 Open Access i inicjatywy pokrewne
74 4 1 Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski
75 5 8 3 Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa
76 6 6 0 W drodze do biblioteki
77 7 6 2 Technologie informacyjne
78 8 4 1 Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej
79 9 5 1 Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży
80 10 7 1 Kreowanie nowego modelu bibliotekarza

81 11 5 1 Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w 
Internecie

68 20
2007

82 1 5 2 Historyczne szpargały

83 2 5 - Kolory niemożności, bariery w rozwoju bibliotekarstwa 
Polsce

84 3 6 1 Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania
85 4 6 1 Technika i innowacje dla bibliotek
86 5 3 4 Współpraca zagraniczna bibliotek
87 6 3 - Młodzi piszą
88 7 6 2 Bogactwo sieci
89 8 6 1 Selekcja zbiorów bibliotecznych

228



cd. tab. 15
90 9 5 3 E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie
91 10 3 5 Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych

48 20
2008

92 1 5 4 Kultura konwergencji - idzie nowe
93 2 3 1 Księgarnie a biblioteki
94 3 5 1 Biblioteki bez papieru
95 4 5 1 Aktywna prowincja
96 5 2 1 Wydawcy a biblioteki - problemy
97 6 5 1 Alternatywnie o Open Access
98 7 5 3 Seniorzy w bibliotekach - projekty
99 8 5 1 Mierniki oceny czasopism i naukowców
100 9 5 ъ EBIB-czasopismo otwarte

40 11
2009

101 1 5 1 Wolna kultura i edukacja
102 2 4 1 Open source a biblioteki
103 3 6 - Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach
104 4 6 3 E-learning - doświadczenia polskich bibliotekarzy
105 5 5 3 Staże zagraniczne bibliotekarzy
106 6 5 2 Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych
107 7 6 1 Digitalizacja w Polsce i Europie
108 8 5 - Finanse w bibliotece
109 9 4 1 Biblioteka - partner w biznesie

46 14
2010

ПО 1 3 - Bariery i informacja
111 2 4 2 Biblioteki narodowe

112 3 3 - Moda, antymoda, design w bibliotekach - festiwal 
pięknych życzeń

113 4 5 1 Cyberkłopoty i pułapki sieci
114 5 4 3 Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy
115 6 4 1 Nowy wymiar zabezpieczania zasobów
116 7 5 1 Ewidencja i opracowanie zbiorów
117 8 4 1 Kultura organizacyjna bibliotek
118 9 1 Książki i sztuka

39 11
2011

119 1 6 1 Serwisy i usługi informacyjne
120 2 6 3 Edukacja użytkowników informacji
121 3 5 1 Bagaż z powrotnej podróży
122 4 5 1 Czy młodzi na pewno nie czytają?
123 5 5 2 Innowacje w bibliotekach publicznych
124 6 5 - Magazyn studencki
125 7 3 3 Otwarta nauka i edukacja
126 8 3 4 Finanse w kulturze
127 9 8 1 Wolontariat - drugi etat

46
2012

128 1 5 3 Archiwizacja Internetu
129 2 7 3 Koniec 2.0?
130 3 6 1 Bibliometria w bibliotekach
131 4 7 3 Biblioteki w literaturze i filmie
132 5 5 2 Niepełnosprawni w bibliotekach - usługi i oferta
133 6 1 Nowe technologie w edytorstwie

134 7 4 2 Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — 
stagnacja czy kreacja?
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cd. tab. 15
135 8 5 1 e-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich
136 9 4 1 Małe biblioteki w globalnej wiosce

50 17

Poniżej, w tabeli znajdują się kategorie wyodrębnione z tematyki omawianej w 

artykułaeh działów Artykuły, Badania, teorie, opinie Biuletynu EBIB. Przedstawiona jest 

również ilość numerów należąeyeh do poszezególnyeh kategorii oraz ilość tekstów działu 

Artykuły i Badania, teorie, opinie..., a także ląezna liezba artykułów w danyeh kategoriaeh.

Tabela 16
Liczba numerów i artykułów w poszczególnych kategoriach tematycznych

L.p. Kategoria tematu

Liczba 
poświęconych 
numerów danej 

kategorii 
tematycznej

Liczba 
tekstów z 

danej kategorii 
w dziale 
Artykuły

Liczba tekstów z 
danej kategorii w 
dziale Badania, 

teorie, opinie

Łącznie 
liczba 

tekstów z 
danej 

kategorii

1.
Zarządzanie biblioteką i 
procesami 
bibliotecznymi

35 184 30 214

1.1. Funkcj onowanie 
bibliotek 14 72 10 82

1.2. W spółpraca bibliotek 4 24 2 26
1.3. Budynek biblioteki 2 9 - 9
1.4. Procesy zarządzania 10 52 4 56
1.5. Jakość bibliotek 4 21 1 22
1.6. Inne 1 6 13 19

2. Information Literacy w 
bibliotekach 3 17 6 23

3. Zbiory 13 70 25 95

4.
Zagadnienia dotyczące 
bibliotek określonych 
typów

15 77 19 96

5. Bibliotekarze 16 93 30 123
6. Użytkownicy 5 24 8 32
7. Biblioteki cyfrowe 2 9 8 17
8. Digitalizacja zbiorów 3 18 1 19

9. Usługi informacyjne 
bibliotek 4 24 1 25

10.

Strony internetowe 
bibliotek, serwisy 
bibliotekarskie i 
przydatne bibliotekarzom

3 16 5 21

11. Bibliotekoznawstwo 1 3 3 6

12. Organizacje 
bibliotekarskie 1 6 2 8

13. Bibliometria 3 17 - 17
14. Informacja 6 30 11 41

15. Społeczeństwo 
informacyjne 1 8 - 8

16. Technologie 3 22 1 23
17. Bibliografia - - 8 8
18. Pozostałe 24 121 45 166
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18.1. Księgarstwo i edytorstwo 6 24 1 25
18.2. Open Access 4 19 1 20
18.3.
18.4. Czytelnictwo 2 10 5 15
18.5. Internet 4 21 7 28

18.6. Książki i czasopisma dla 
dzieci 2 12 - 12

18.7. Książka - - 18 18
18.8. Prawo autorskie - - 5 5
18.9. Inne 6 35 8 43

Najwięcej tematów przewodnich Biuletynu należy do zarządzania biblioteką i 

procesami bibliotecznymi (35 numerów), w tym zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania 

bibliotek (14). Wszystkie kategorie tematyczne oraz liczba należących do nich numerów 

przedstawione zostały w zamieszczonej niżej tabeli oraz na wykresach.

Rysunek 1 Liczba poświęconych numerów poszczególnym kategoriom tematycznym.
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Rysunek 13 Liczba poświęconych numerów kategorii Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi.

Rysunek 14 Liczba poświęconych numerów kategorii Pozostałe.

Tabela 17
Liczba poświęconych numerów poszczególnym kategoriom tematycznym

L.p. Kategoria tematu Liczba poświęconych numerów danej 
kategorii tematycznej

1. Zarządzanie biblioteką i 
procesami bibliotecznymi 35

1.1. Funkcjonowanie bibliotek 14
1.2. Procesy zarządzania 10
1.3. W spółpraca bibliotek 4
1.4. Jakość bibliotek 4
1.5. Budynek biblioteki 2
1.6. Inne 1

2. Bibliotekarze 16
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3. Zagadnienia dotyczące 
bibliotek określonych typów 15

4. Zbiory 13
5. Informacja 6
6. Użytkownicy 5

7. Usługi informacyjne 
bibliotek 4

8. Information Literacy w 
bibliotekach 3

9. Digitalizacja zbiorów 3

10.

Strony internetowe 
bibliotek, serwisy 
bibliotekarskie i przydatne 
bibliotekarzom

3

11. Bibliometria 3
12. Technologie 3
13. Biblioteki cyfrowe 2
14. Bibliotekoznawstwo 1
15. Organizacje bibliotekarskie 1

16. Społeczeństwo informacyjne 1

17. Bibliografia -
18. Pozostałe 24

18.1. Księgarstwo i edytorstwo 6
18.2. Inne 6
18.3. Open Access 4
18.4. Internet 4
18.5. Czytelnictwo 2

18.6. Książki i czasopisma dla 
dzieci 2

18.7. Książka -
18.8. Prawo autorskie -

Poniżej podane są i omówione kategorie tematyki artykułów żarnieszezonyeh w 

działaeh Artykuły, Badania, teorie, opinie... oraz liezba tekstów. Artykuły z działu Badania, 

teorie, opinie... nie są związane z tematami przewodnimi numerów.

1. Zarządzanie biblioteką i proeesami biblioteeznymi.

1.1. Funkejonowanie bibliotek.

Największą ilość tekstów dotyezy zarządzania biblioteką i proeesami biblioteeznymi 

(214 artykułów, stanowi 23% wszystkieh tekstów), w tym problematyki funkejonowania 

bibliotek (82 teksty, 38% wszystkieh tekstów z tej kategorii). Artykuły poświęeone są 

następująeym zagadnieniom: badania nad funkejonowaniem bibliotek (analizy dotyeząee 

badań studentów na temat bibliotek, pozyskiwanie finansów dla bibliotek od sponsorów, 

współpraea bibliotek szkolnyeh i publieznyeh, efektywność kosztowa bibliotek akademiekieh, 

sytuaeja polskieh bibliotek akademiekieh, ekonomiezne aspekty funkejonowania bibliotek 
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naukowych oraz badania na temat polskich bibliotek naukowych); prawne aspekty 

funkcjonowania bibliotek (kradzież zbiorów, sytuacja prawna bibliotek publicznych po 

reformie administracyjnej po 1999 r., informacja o publikacjach naukowych uczelni na 

własnych stronach WWW, internetowe źródła dotyczące prawa, zakupy dokumentów 

elektronicznych dla bibliotek poprzez umowy licencyjne, polskie prawo a umowy licencyjne, 

projekt elFL-Electronic Information for Libraries, konsorcjum Elsevier, przepisy prawa 

dotyczące zawodu bibliotekarza, regulacje prawne określające funkcjonowanie bibliotek 

akademickich, prawo własności intelektualnej a działalność bibliotek, model finansowania 

czasopism naukowych, projekt ustawy o działalności lobbingowej oraz zarządzanie prawami 

do dziedzictwa cyfrowego); sytuacja bibliotek na przełomie XX/XXI w. (wspomnienia o prof. 

W. Bieńkowskim, sytuacja zawodu bibliotekarza i pracownika informacji, sytuacja bibliotek 

publicznych, kształt i rola bibliotek pedagogicznych w systemie edukacji oraz prognoza dla 

bibliotek akademickich); sytuacja bibliotek po wejściu Polski do UE (polskie biblioteki po 

integracji Polski z UE oraz udział polskich bibliotek w programie Global Information 

Higyvayf sytuacja bibliotekarstwa w krajach Europy Środkowej (ochrona zbiorów 

dźwiękowych poprzez digitalizację w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, 

internetowe źródła informacji na temat czeskiego bibliotekarstwa, słowacki portal InfoEib 

dotyczący bibliotekarstwa oraz czeskie czasopismo elektroniczne Ikarosf polityka państwa 

wobec bibliotek w Polsce (polityka państwa wobec bibliotek publicznych, polityka państwa 

wobec budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, sytuacja bibliotek publicznych po 

reformie administracyjnej oraz zasoby internetowe bibliotek akademii medycznych dla 

lekarzy); trudności w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce (świadomość zawodowa 

bibliotekarzy, publikacje naukowe i fachowe z dziedziny bibliotekoznawstwa, sytuacja 

bibliotekarstwa w Polsce oraz mobbing w bibliotece); kultura konwergencji i biblioteki 

(kultura konwergencji, biblioteki w Second Eife, książka konwergencyjna, Eibrary 2.0 oraz 

wpływ nowych mediów i konwergencji mediów na prasę); wykorzystanie Internetu w 

bibliotekach (do wykonywania zadań w pracy w bibliotece, obecność książki w zasobach 

Internetowych, przewodnik internetowy poświęcony ekonomii, dostęp do pornografii w 

Internecie, wykorzystanie zasobów internetowych w edukacji, czasopisma elektroniczne, 

zagrożenia płynące z dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży); systemy biblioteczne 

(omówiono wybrane systemy stosowane w bibliotekach); techniki i innowacje dla bibliotek 

(koncepcja Web 2.0, zastosowanie w bibliotece narzędzi systemowych, komunikatory w 

polskich bibliotekach, komunikator Skype oraz serwis You Tube); otwarte oprogramowania 

w bibliotekach (systemy zarządzania treścią, Wikipedia, formy wykorzystania wolonych
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oprogramowań w bibliotece oraz oprogramowanie open souree, które można zastosować do 

publikacji czasopism), a także moduł zamawiania systemu komputerowego, model 

technologiczny systemu obsługi katalogu narodowego, bibliotekarstwo w Egipcie, 

organizacja Czytelni Niemieckich w byłych krajach socjalistycznych, prawo polskie 

dotyczące normalizacji, modernizacja bibliotek i innowacje w bibliotece.

1.2. Procesy zarządzania.

Następnie, najczęściej omawiano zagadnienia dotyczące procesów zarządzania 

bibliotekami (56 artykułów, 26%) : finansowanie bibliotek (źródła pozyskiwania środków na 

działalność bibliotek: programy polskie, zagraniczne, w tym także UE, organizacje 

pozarządowe i in., mecenat kultury w Polsce, sponsoring, jako współpraca biznesu i sztuki, 

sponsoring inicjatyw kulturalnych, finansowanie bibliotek publicznych, bibliotek uczelni 

państwowych, bibliotek pedagogicznych, sponsoring i fundrasing w bibliotekach, polityka 

biblioteczna i finansowanie polskich bibliotek publicznych, biblioteka, jako instytucja kultury 

oraz sytuacja bibliotek na rynku pracy); projekty menedżerskie dla bibliotek (opracowanie 

biznesplanu, projekt digitalizacji dokumentów bibliotecznych oraz szkoleń dla bibliotekarzy); 

reklama usług bibliotecznych (promocja biblioteki, kreowanie rynku bibliotek, prezentacja 

biblioteki w Internecie, marketing wewnętrzny, sponsoring w bibliotekach, benchmarking, 

strategia marketingowa); standardy i organizacja (standardy opisu dokumentu 

elektronicznego, standardy dla bibliotek szkolnych, finansowania działalności bibliotek 

naukowych zmiany 

bibliotekach (PR w 

instytucji non-profit, 

wizerunku biblioteki, 

biblioteki, wykorzystanie stron WWW w PR bibliotek oraz promowanie pozytywnego 

wizerunku bibliotek i bibliotekarzy), a także norma dotycząca systemu zarządzania jakością w 

organizacji i zarządzanie wiedzą w bibliotece.

organizacyjno-funkcjonalne w bibliotekach publicznych); PR w 

instytucjach non-profit, znaczenie wydawnictw firmowych w PR 

jednolita identyfikacja wizualna, zastosowanie PR do tworzenia 

stereotypy na temat bibliotek i bibliotekarzy, kampanie promujące

1.3. Współpraca bibliotek.

Współpracy bibliotek poświęconych jest 26 tekstów (stanowi to 12%). Problematyka 

tych artykułów jest następująca: konsorcja i współpraca bibliotek (konsorcja zawiązywane 

przez polskie biblioteki); współpraca regionalna i zagraniczna (regionalna współpraca 

międzybiblioteczna, przykłady tego rodzaju współpracy, współpraca bibliotek w ramach
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euroregionów oraz zagraniezne przykłady współpraey bibliotek); współpraea bibliotek z 

sektorem biznesu (współpraea bibliotek z przedsiębiorstwami, przykłady tego rodzaju 

współpraey oraz bibliotekarstwo uozestnieząee), a także opraeowanie rzeezowe druków 

zwartyeh w katalogu Nukat i wymiana publikaeji w bibliotekaoh.

1.4. Jakość bibliotek.

Na temat jakośei bibliotek opublikowano 22 teksty (10%). Dotyozą one: zarządzania 

biblioteką, jakośei w bibliotekarstwie oraz standardów i oeeny funkojonowania bibliotek.

1.5. Budynek biblioteki.

Kolejnym omawianym zagadnieniem, w tej kategorii jest budowniotwo biblioteozne (9 

artykułów, 4%): arohitektura i wystrój wnętrz (współozesne budowniotwo biblioteozne, 

przykłady obiektów bibłioteeznyeh, budynki bibliotek omawiane w ozasopiśmie Architektura 

Murator, wpływ arohitektury na zarządzanie biblioteką, arohitektura wnętrz bibliotek 

publieznyeh, arohitektura dużyoh gmaohów bibłioteeznyeh, design i nowe teohnologie 

zastosowane w bibliotekaoh).

1.6. Inne.

Pozostałe tematy z tej kategorii omówione są w 19. tekstaoh (9%). Artykuły te zostały 

przygotowane na Międzynarodowe Targi Książki we Frankfuroie w 2000 r. Dotyozą one 

następująeyeh aspektów: budynków bibłioteeznyeh w Polsee, współpraey polsko-niemieokiej 

przy mikrofilmowaniu zbiorów, dostępu do informaeji na UW, dostępu do światowyeh 

zasobów informaeji w polskieh bibliotekaoh. Centrów Dokumentnej i Europejskiej w Polsee 

oraz programu DEDICATE. Zamieszozone w tej kategorii zostały także teksty studentów na 

temat badań studenokioh dotyoząoyoh: kursu komputerowego dla słuohaozy Uniwersytetu 

Trzeoiego Wieku UŁ, wykorzystania przez studentów łódzkioh bibliotek akademiokioh oraz 

wizerunku bibliotekarza i praoownika informaeji wśród studentów bibliotekoznawstwa. W 

pozostałyoh artykułaoh omówione są także następująee zagadnienia: historia, działalność 

wydawnioza wybranyoh polskieh bibliotek akademiokioh i kośoielnyoh, żyoie i działalność 

osób zasłużonyoh dla bibliotekarstwa, polskie ozasopisma z dziedziny bibliotekarstwa i 

informaeji naukowej, wystawy biblioteozne oraz rola bibliotekarzy i praoowników informaeji 

naukowej w rozpowszeohnianiu etyki w Interneoie oraz Biblioteka Narodowa Austrii.

2. Bibliotekarze.
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Kolejną kategorią tematów najczęściej omawianą w Biuletynie są problemy związane 

z zawodem bibliotekarza (123 teksty, stanowi to 13%): środowisko bibliotekarzy 

(komunikacja wśród pracowników bibliotek, podziały w środowisku bibliotekarzy, praca w 

bibliotece oraz zawód bibliotekarza); edukacja bibliotekarzy (doświadczenia z kursów dla 

bibliotekarzy, rola bibliotekarzy w szkoleniu użytkowników, komputeryzacja bibliotek a 

konieczność doszkalania bibliotekarzy i użytkowników w zakresie technik komputerowych, 

studia podyplomowe dla bibliotekarzy, czynniki wpływające na kształcenie pracowników 

INiB, organizacja szkoleń w bibliotekach dla pracowników, formy kształcenia oraz 

przyszłość zawodów związanych z informacją); oferta edukacyjna dla bibliotekarzy w Polsce 

(studia podyplomowe dla bibliotekarzy i pracowników informacji, e-learning, oferta 

edukacyjna ośrodków kształcących w zakresie bibliotekoznawstwa oraz edukacja 

informacyjna u użytkowników polskich bibliotek uczelni technicznych); kariera i rozwój 

bibliotekarzy (egzamin na bibliotekarza dyplomowanego, motywacje w rozwoju zawodowym 

bibliotekarzy, oferta kursów dla bibliotekarzy szkół wyższych oraz metody aktywne w 

szkoleniu bibliotekarzy); bibliotekarz dziedzinowy (stanowisko bibliotekarza dziedzinowego 

w polskich i 

akademickich 

zagranicznych bibliotekach, rola bibliotekarzy dziedzinowych z bibliotek 

w edukacji, zadania i przyszłość bibliotekarzy dziedzinowych oraz wpływ 

dziedzinowych na proces gromadzenia w bibliotekach akademickich);bibliotekarzy

znajomość języków obcych wśród bibliotekarzy (przydatność języka rosyjskiego w pracy w 

bibliotece, nauka języka obcego, komunikacja bibliotekarza z użytkownikiem, terminologia 

używana w pracy bibliotekarza oraz leksyka jhp KABA i jhp BN); pozazawodowe 

zainteresowania bibliotekarzy (pasje i sposoby spędzania wolnego czasu pracowników 

bibliotek, wspomnienia z podróży pracowników bibliotek); wrocławskie bibliotekoznawstwo 

(zmiany w systemie i programie nauczania w IlNiB UWr, wrocławscy bibliolodzy, 

wspomnienia z okresu studiów absolwentów IlNiB oraz prace studentów IINiB UWr na temat 

książki); praktyki zagraniczne bibliotekarzy (staże zagraniczne i doświadczenia z odbytych 

praktyk zagranicznych); kreowanie nowego modelu bibliotekarza (stereotypy dotyczące 

zawodu bibliotekarza, postrzeganie bibliotekarzy w społeczeństwie, wpływ pracowników 

biblioteki na jej rozwój, wzorzec pracownika biblioteki, rola komunikacji interpersonalnej w 

postrzeganiu bibliotekarza oraz postrzeganie zawodu bibliotekarza przez studentów 

bibliotekoznawstwa); moda w bibliotece (wizerunek bibliotekarzy na podstawie skeczy 

kabaretowych, tatuaże u pracowników bibliotek oraz obuwie do pracy w bibliotece); kultura 

organizacyjna bibliotek (równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym 

bibliotekarzy, kultura organizacyjna a motywacja pracowników, analiza kultury 
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organizacyjnej biblioteki akademickiej oraz współpraca bibliotek w organizacji imprezy); 

wolontariat (sylwetka wolontariusza, e-wolontariat, wolontariat w Polsce na podstawie badań, 

doświadczenia z pracy wolontariackiej bibliotekarzy lub w bibliotekach); droga bibliotekarzy 

do bibliotek (droga do pracy, wycieczki szkoleniowo-turystyczne dla bibliotekarzy, biblioteki, 

które odegrały istotną rolę w życiu pracownika biblioteki), a także szkolenie bibliotekarzy w 

zakresie opisu przedmiotowego, kursy dotyczące bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i 

ich znaczenie w budowaniu SI, kurs internetowy dla bibliotekarzy, szkolenia pracowników w 

bibliotece akademickiej, przyszłość zawodu bibliotekarza i roli w SI, rola bibliotekarzy i 

pracowników informacji w nauczaniu Ranganathana, wpływ obrazu w komunikacji i kulturze 

organizacji w opinii bibliotekarzy, uprawnienia bibliotekarzy w regulacjach prawnych, 

funkcja bibliotekarza systemowego, lęk u pracowników przed innowacjami w bibliotece, 

konflikty w pracy, zatrudnianie studentów bibliotekoznawstwa w bibliotekach, praktyki 

zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa, zarządzanie pracownikami wiedzy w 

bibliotekach, tzw. zawód net-bibliotekarz, bibliotekarz kliniczny, sytuacja zawodu 

bibliotekarza, etyka w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji, pracownicy bibliotek 

powyżej 50. r.ż., przygotowanie pracowników bibliotek do prowadzenia szkoleń online, 

zatrudnianie kadry bibliotecznej, oferty pracy dla bibliotekarzy, motywy wybory tego 

zawodu, funkcja bibliotekarza dziedzinowego w bibliotekach akademickich, wypalenie 

zawodowe u bibliotekarzy oraz obraz bibliotekarzy w przedstawieniach kabaretowych.

3. Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów.

W Biuletynie tekstów poświęconych tej tematyce jest 96 (10%). Omówione są w nich 

problemy bibliotek: fachowych (biblioteki prawnicze, biblioteka muzealna, archiwum 

poświęcone tematyce społeczności żydowskiej Ottawy oraz serwis informacyjny dla 

pracowników Microsoft i kształcenie techników bibliotecznych w kanadyjskich bibliotekach 

specjalnych); publicznych (sytuacja bibliotek publicznych po reformie administracyjnej, 

zastosowanie sytemu MAK do obsługi khw, biblioteki publiczne w wielkich miastach, ich 

przyszłość, zarządzanie, organizacja i standardy, biblioteki na prowincji oraz ich działalność, 

portal społeczności internetowej pracowników bibliotek, sytuacja bibliotek publicznych za 

granicą, program na rzecz rozwoju SI, który może wspomóc rozwój bibliotek publicznych, 

obsługa czytelników, dostosowanie się biblioteki do zmian w otoczeniu, funkcjonalność 

bibliotek, a także projekty dla bibliotek, finansowanie); pedagogicznych (funkcja 

bibliotekarza szkolnego, kwalifikacje absolwentów podyplomowych studiów w zakresie 

technologii informacyjnej, edukacji medialnej, czytelniczej i bibliotekarskiej oraz edukacja
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ezytelnieza i medialna w szkolaeh średnieh, biblioteki pedagogiezne, jako eentra informaeji 

edukaeyjnej dla lokalnyeh środowisk oświatowyeh, działanie edukaeyjne tego typu bibliotek, 

elektroniezne bazy bibliografiezne bibliotek pedagogieznyeh, funkejonalność bibliotek oraz 

digitalizaeja w bibliotekaeh pedagogieznyeh); kośeielnyeh i teologieznyeh (publikaeja 

poświęeona zbiorom polskieh bibliotek i muzeów, wybrane biblioteki kośeielne i ieh zbiory); 

wyższyeh szkól niepublieznyeh (organizaeja stanowisk praey, zarządzanie personelem, 

wspólpraea z bibliotekami uezelni państwowyeh, rola edukaeyjna bibliotek szkól wyższyeh, 

internetowy kurs dla bibliotek, polskie biblioteki wyższyeh szkól niepublieznyeh oraz szara 

literatura); dla mniejszośei narodowyeh (mniejszośei na Węgrzeeh, biblioteki dla mniejszośei 

narodowyeh w Polsee, polskie biblioteki w Londynie oraz biblioteka w Niemezeeh dla 

mniejszośei tureekiej); bibliotek prowadzonyeh przez jednego praeownika (sytuaeja tego typu 

bibliotek, praea w nieh i zarządzanie); bibliotek narodowyeh (ieh funkejonowanie); bibliotek 

akademiekieh (przyszłość 

amerykańskieh bibliotekaeh 

bibliotekaeh akademiekieh, 

bibliotek akademiekieh i 

bibliotek akademiekieh i ieh praeowników, trendy w 

akademiekieh, wykorzystanie kreatywnośei praeowników w 

biblioteka akademii sztuk pięknyeh, repozytoria zbiorów 

naukowyeh, wspieranie komunikaeji naukowej poprzez

publikowanie wolnodostępnyeh e-podręezników akademiekieh, gromadzenie i udostępnianie 

surowyeh danyeh badawezyeh, projekt mająey na eelu budowę miejsea dla sieeiowyeh 

zasobów wiedzy, tzw. ehmury, slużąee wirtualizaeji usług informatyeznyeh, finansowanie, 

zagraniezne biblioteki akademiekie oraz modele organizaeyjne bibliotek); malyeh bibliotek 

(nowoezesny model biblioteki publieznej, wykorzystanie Internetu do działań biblioteki 

publieznej oraz funkejonowanie jednoosobowej biblioteki naukowej) oraz bibliotek szkolnyeh 

(zastosowanie teehnologii informaoyjnyeh, edukaeja regionalna w biblioteee szkolnej), a 

także bibliotek naukowyeh, bibliotek wiejskieh (funkejonowanie, eyfryzaeja) oraz mediatek.

4. Zbiory.

Dziewięćdziesiąt pięć artykułów (10%) dotyezy problematyki zbiorów. W tekstaeh 

tyeh omówione są następująee zagadnienia: prezentowanie i informowanie o zasobaeh 

biblioteeznyeh (usługi informaeyjne dostarezane elektronieznie użytkownikom, zastosowanie 

ehatu w dostarezeniu informaeji użytkownikom, baza dotyeząea polskieh naukowyeh i 

faehowyeh ezasopism, bibliografia naukowyeh publikaeji praeowników uezelni, prezentaeja 

użytkownikom dzialalnośei biblioteki, funkejonowanie bibliotek państwowyeh wyższyeh 

szkól zawodowyeh oraz działania skierowane do użytkowników dzieeięeyeh); zabytkowe
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zbiory (wybrane cenne zbiory oraz źródła do badań nad rynkiem wydawniczym i 

księgarskim); elektroniczne dokumenty (metadane, opis bibliograficzny dokumentów 

elektronicznych, źródła dotyczące opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych, 

udostępnianie kopii dokumentów drukowanych w postaci elektronicznej, bazy danych na 

dyskach optycznych, rozwój czasopism naukowych, konsorcja biblioteczne, badania źródeł 

informacji elektronicznej, zakup zagranicznych książek elektronicznych, ocena internetowej 

informacji medycznej oraz jakość baz open content); czasopisma elektroniczne (standard 

Dublin Core, czasopisma elektroniczne w zbiorach biblioteki, ich gromadzenie, cyfrowa 

biblioteka czasopism oraz źródła internetowe dotyczące sieci neuronowych); gromadzenie 

zbiorów (moduł gromadzenia systemu bibliotecznego, generowanie informacji przy 

wykorzystaniu modułów gromadzenia i wyszukiwania sytemu bibliotecznego, program 

zastosowany do organizacji wymiany publikacji, uzupełnianie zbiorów poprzez pozyskiwanie 

dokumentów od użytkowników w zamian za zagubione książki oraz system gromadzenia 

zborów); ochrona zbiorów (metody ochrony przed kradzieżą, zgubieniem i zniszczeniem, 

ochrona poprzez archiwizację wersji elektronicznych, tworzenie klasyfikacji opartej na UKD 

dla bibliotek technicznych, ochrona w przypadku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych. 

Międzynarodowy Komitet Błękitnej Traczy, konserwacja zapobiegawcza oraz technologia 

RFID); ochrona zasobów elektronicznych (ochrona archiwizowanych zasobów 

elektronicznych, zabezpieczanie tego rodzaju zasobów. Usługa Powszechnej Archiwizacji 

oraz przechowywanie danych dla bibliotek cyfrowych); selekcja zbiorów (proces selekcji, 

selekcja wtórna i retrospektywna oraz selekcja w malej bibliotece); opracowanie zbiorów 

(współpraca bibliotek w zakresie opracowania zbiorów, katalog komputerowy, pozyskiwanie 

dokumentów drogą wymiany, opracowanie dokumentów elektronicznych, gromadzenie i 

opracowanie dokumentów życia społecznego); bazy biblioteczne (opracowanie dokumentów, 

opracowanie rzeczowe, wdrażanie systemów komputerowych, udostępnianie baz, system do 

katalogowania zbiorów fotograficznych oraz baza dotycząca czasopism technicznych), a 

także organizacja specjalnej kolekcji skierowanej do rodziców w bibliotece publicznej, 

wykorzystanie zbiorów, poszczególne typy zbiorów bibliotecznych, kartoteki autorytatywne i 

wzorcowe, egzemplarz obowiązkowy, baza rejestracyjna w oddziale gromadzenia biblioteki 

akademickiej, opis bibliograficzny dla filmu, jednostka opisu bibliograficznego, informatory 

o zbiorach starych druków w polskich bibliotekach, rejestracja i katalogowanie zabytkowych 

opraw książkowych, języki haseł przedmiotowych i klasyfikacje, zbiory w wolnym dostępie 

w bibliotece akademickiej, prace konserwatorskie nad zabytkowymi zbiorami oraz oferta 

rynku książki elektronicznej a potrzeby bibliotek akademickich.
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5. Informaeja.

biblioteczno-informacyjnego, zabezpieczenia sieci 

teleinformatycznych); bariery i informacja (polskie 

z Europeaną, metody audiodeskrypcji pomagającej

Zagadnień związanych z informacją dotyczy 41 artykułów (4%). Przedstawiona jest w 

nich następująca tematyka: użytkownicy systemów sieciowych (strony WWW bibliotek, jako 

źródło informacji, badania Internetu w Polsce, biblioteczne bazy i serwisy informacyjne); 

informacja w sieci (system komunikacji naukowej, obecność BIP w serwisach bibliotek 

samorządowych, znaczenie bibliotek akademickich w rozpowszechnianiu informacji o UE na 

własnych stronach WWW oraz sposób ich prezentacji. Biblioteka Europejska oraz serwisy 

tematyczne); filtrowanie, kontrola i ochrona sieci (system bezpieczeństwa danych osobowych 

gromadzonych w bibliotekach, norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, licencja chroniąca elektroniczne źródła informacji, wdrażanie koncepcji ochrony 

sieci i informacji dla systemu 

komputerowej oraz monitoring sieci 

biblioteki cyfrowe i ich współpraca 

osobom niewidomym odbiór sztuki teatralnej i filmu oraz bariery informacyjne); informacja 

biznesowa (użytkowanie informacji biznesowej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, szara 

literatura, jako źródło informacji biznesowej, istota informacji biznesowej, narzędzia do 

wyszukiwania informacji z czasopism INFOR-u, internetowe serwisy informacyjne, jako 

źródło informacji biznesowej, organizacja ośrodka informacji gospodarczej i prawnej w 

bibliotece oraz wywiad gospodarczy); informacja w ochronie zdrowia (dostęp do informacji o 

ochronie zdrowia w bibliotekach, polskie biblioteki medyczne, informacja o ochronie zdrowia 

na stronach internetowych bibliotek medycznych i publicznych, informacja o zdrowiu 

dostępna dla pacjentów w Internecie, Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej 

oraz biblioteki szpitalne w Trójmieście), a także architektura informacji, zawód i kształcenie 

brokera informacji, informacja, jako zasób produkcyjny, informacja naukowa, informacja na 

temat integracji europejskiej, procesy informacyjne w kulturze w UE, internetowa informacja 

dotycząca kultury celtyckiej, internetowa informacja z dziedziny rolnictwa, medycyny, jakość 

informacji elektronicznej.

6. Użytkownicy.

Artykułów poświęconych tematyce użytkowników zamieszczonych jest w Biuletynie 

32 (3%). Dotyczą one aspektów: użytkownik dziecięcy (oferta biblioteki publicznej 

skierowana do dzieci i młodzieży, polskie biblioteki publiczne dla dzieci, współpraca 

bibliotek szkolnych i publicznych w ramach edukacji czytelniczej i medialnej oraz praca z 
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użytkownikiem dziecięcym w bibliotece publicznej); starsi użytkownicy bibliotek (aktywność 

w społeczeństwie starszych osób, działania biblioteki publicznej skierowane do starszych 

użytkowników); niepełnosprawni użytkownicy (usługi biblioteczno-informacyjne dla 

niepełnosprawnych, wspomaganie edukacji niepełnosprawnych studentów przez biblioteki, 

architektura bibliotecznych baz danych a gromadzenie informacji przez studentów z 

problemami odczytu druku, działania bibliotek skierowane do niepełnosprawnych u 

użytkowników, dostępność serwisów internetowych dla niepełnosprawnych); termin 

określający odbiorców usług bibliotecznych (określenie terminu odbiorców usług 

bibliotecznych, źródła polskie i zagraniczne poświęcone badaniom nad użytkownikami, 

informacja internetowa dla niepełnosprawnych, biblioterapia oraz dostosowanie budownictwa 

bibliotecznego do potrzeb niepełnosprawnych), a także podwyższanie standardu usług 

biblioteki akademickiej 

akademickiej, 

akademickiej, 

bibliotek dla

stres u

poprzez badania potrzeb użytkowników, usługi biblioteki 

użytkowników, wypożyczenia krótkoterminowe 

użytkowników biblioteki akademickiej, oferta

w bibliotece

potrzeby

użytkowników, projekt biblioteki publicznej skierowany 

użytkowników oraz potrzeby informacyjne polskich bibliotek cyfrowych.

zagranicznych

do młodych

7. Usługi informacyjne bibliotek.

Dalszą kategorią tematów omawianych w Biuletynie są usługi informacyjne bibliotek. 

Temu zagadnieniu poświęconych jest 25 tekstów (3%). Omówione są w nich następujące 

aspekty: informacja regionalna w bibliotekach publicznych (rola bibliotek publicznych 

małych miast w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przepływ informacji w samorządach 

wojewódzkich oraz bibliografia regionalna opracowywana w bibliotece); internetowe systemy 

wymiany i przesyłania informacji (semantyczny Web, bazy danych EBSCO, Katalog 

Centralny Nukat, wdrażanie systemu ALEPH w bibliotece, międzynarodowy system 

informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS); dostęp do informacji (wolnodostępne 

publikacje naukowe oraz archiwa z dziedziny medycyny, Google Scholar, Polskie Normy, 

wolny dostęp do informacji i wiedzy w Polsce i na świecie, bezpłatne publikacje i archiwa 

naukowe dotyczące medycyny, dostęp do informacji o czasopismach elektronicznych na 

stronach polskich bibliotek naukowych, wpływ wymiany publikacji w bibliotekach 

naukowych na gromadzone zbiory, ochrona wolnodostępnych metadanych, ochrona prawna 

oprogramowań Open Source oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 r.); 

serwisy i usługi informacyjne (usługi informacyjne w zagranicznych bibliotekach, usługa Ask
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a librarian w polskich bibliotekach i zagranicznych, przewodnik po polskich zasobach 

internetowych poświęconych naukom technicznym oraz platforma internetowa służąca do 

komunikacji z użytkownikami), a także działalność informacyjna bibliotek naukowych i 

technicznych a kultura organizacyjna instytucji.

8. Information Literacy w bibliotekach.

Temat Information Literacy przedstawiony jest w 23. artykułach (2%). Dotyczą one 

zagadnień: szkolenia użytkowników (szkolenia z zakresu IL na uczelniach polskich i 

zagranicznych); e-learning (kształcenie w zakresie IL poprzez e-learning w bibliotekach 

polskich i zagranicznych); edukacja użytkowników informacji (użytkownicy bibliotek 

cyfrowych i Internetu, projekty propagujące IL, e-learning, szkolenie bibliotekarzy 

prowadzących kursy IL dla użytkowników, szkolenia użytkowników w bibliotekach 

akademickich); szkolenie blended learning oraz wirtualne centrum edukacyjne zastosowane w 

bibliotece akademickiej.

9. Technologie.

W 23. tekstach (2%) przedstawiono temat technologii: serwis służący do budowy 

zestawień bibliograficznych dokumentów elektronicznych, oprogramowanie służące m.in. do 

tworzenia bibliotek elektronicznych i baz, proces budowy biblioteki cyfrowej, wizualizacja 

informacji w Internecie, polityka prywatności stron WWW polskich bibliotek, zawartość 

stron WWW bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych. Zamieszczone są w tej 

kategorii także teksty dotyczące multimediów (rosnącej popularności multimediów, 

kształcenie bibliotekarzy szkolnych w zakresie technologii informacyjnej, wykorzystania 

multimediów w kształceniu kandydatów na nauczycieli, szkolenie bibliotekarzy w zakresie 

prowadzenia kursów internetowych dla użytkowników, kształcenie u uczniów umiejętności 

wyszukiwania i wykorzystywania informacji, komunikator internetowy Netmeeting, 

zastosowanie multimediów procesie kształcenia oraz ranking encyklopedii multimedialnych), 

a także podejście użytkowników do technologii.

10. Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom.

Artykułów o tematyce bibliotekarskich zasobów internetowych jest 21 (2%). 

Przedstawiona jest w nich tematyka: serwisy WWW (zawartość stron internetowych polskich 

bibliotek, budowa dynamicznych i interaktywnych stron WWW, hipermedialny podręcznik o 
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tematyce historii książki i bibliotek, program służący automatyzacji pracy webmastera); 

polskie serwisy ogólne i specjalne (zastosowanie źródeł internetowych w prowadzeniu usług 

informacyjnych bibliotek, strona internetowa czasopisma poświęconego informatyce, 

wyszukiwanie informacji w Internecie, praca nad katalogiem portalu Onet.pl, serwis Lista 

dotyczący polskich czasopism elektronicznych); e-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w 

Europie (zagraniczne portale o tematyce bibliotekarskiej, biblioteki cyfrowe i inne zasoby 

internetowe, w tym także polskie, przydatne bibliotekarzom), a także użyteczność stron 

internetowych bibliotek akademickich, metody oceny jakości zasobów internetowych, 

zastosowanie serwisów typu social bookmarking w bibliotekach akademickich oraz 

wzorcowe strony WWW polskich bibliotek akademickich.

11. Digitalizacja zbiorów.

Zagadnieniu digitalizacji zbiorów poświęconych jest 19. tekstów (2%). Tematyka 

artykułów jest następująca: projekty i strategie digitalizacji (narodowa strategia digitalizacji 

dziedzictwa dokumentarnego, holenderskie archiwum cyfrowe, biblioteczne przedsięwzięcia 

digitalizacji, pomoc polskiej Biblioteki Narodowej czeskim bibliotekom, dotkniętym 

powodzią w ratowaniu zbiorów m.in. poprzez digitalizację); digitalizacja w Europie i Polsce 

(wpływ nowych technologii na współczesne biblioteki, budowa bibliotek cyfrowych, system 

rozproszonych bibliotek cyfrowych, projekty digitalizacji czasopism w bibliotekach 

europejskich oraz wybrane polskie biblioteki cyfrowe), a także proces digitalizacji katalogu 

kartkowego w bibliotece akademickiej.

12. Biblioteki cyfrowe.

Temat bibliotek cyfrowych omówiono w 17. tekstach (2%). Dotyczą one 

następujących zagadnień: biblioteki cyfrowe (definicja biblioteki wirtualnej i cyfrowej, 

katalogi centralne, biblioteczne bazy danych); stan i perspektywy polskich zasobów 

internetowych (digitalizacja w bibliotekach polskich różnych typów, tworzenie i 

funkcjonowanie polskich bibliotek cyfrowych, biblioteczne wystawy wirtualne), a także 

aspekty prawne digitalizacji, zamieszczania i udostępniania zbiorów w bibliotekach 

cyfrowych, zastosowanie bibliotek cyfrowych w edukacji, sposoby korzystania z bibliotek 

cyfrowych przez użytkowników oraz biblioteki cyfrowe i in. zasoby cyfrowe dla osób 

niewidomych i niedowidzących.
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13. Bibliometria.

Siedemnaście tekstów (2%) dotyczy bibliometrii: wykorzystania bibliometrii w 

bibliotece (budowa indeksów cytowań na potrzeby analizy nauk społecznych, ocena 

prenumeraty czasopism w celu dokonania wyboru do zbiorów bibliotecznych, zastosowanie 

wydawnictw Institute for Scientific Information w Filadelfii do analizy cytowań prac 

naukowych w bibliotece, działania biblioteki na rzecz oceny pracy naukowej uczelni, analiza 

naukometryczna, bibliometria w programie nauczania bibliotekoznawstwa, metody 

bibliograficzne stosowane do oceny polskiej nauki, dokumentowanie i ocena dorobku 

naukowego uczelni w bibliotekach akademickich, wskaźniki oceny publikacji, narzędzia do 

oceny bibliometrycznej); mierników oceny czasopism i naukowców (mierniki 

czasopism i naukowców, serwis Index Copernicus, narzędzia bazy SCOPUS, do 

czasopism, serwis służący do analizy bibliometrycznej czasopism naukowych, 

internetowe i drukowane poświęcone ocenie czasopism i naukowców).

oceny

oceny 

źródła

14. Organizaeje bibliotekarskie.

Organizacjom bibliotekarskim poświęcono 8 tekstów (1%). Aspekty omawiane w nich 

to: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, toruński oddział Towarzystwa Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, organizacje i 

stowarzyszenia bibliotekarskie amerykańskie i brytyjskie, międzynarodowe sympozjum 

BOBCATSSS oraz uczestnictwo w konferencjach IFEA.

15. Społeczeństwo informacyjne.

Na temat społeczeństwa informacyjnego opublikowanych w Biuletynie jest także 8 

tekstów (1%). Poświęcone są one następującym zagadnieniom: SI jako nowa formacja 

cywilizacyjna, wykluczenie w SI, działania UE na rzecz rozwoju SI, obecność bibliotek w 

strategii ePolska i ich rola w rozwoju SI, Polska Biblioteka Internetowa, sytuacja bibliotek po 

wejściu Polski do UE, funkcjonowanie bibliotek w SI.

16. Bibliografia

Osiem tekstów (1%) dotyczy zagadnienia bibliografii: bibliografii narodowej, sytuacji 

bibliografii na początku XXI w., internetowego spisu polskich bibliografii i informatorów, 

bibliografii regionalnej, polskiej bibliografii poświęconej kulturze japońskiej oraz Polskiej 

Bibliografii Eiterackiej.
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17. Bibliotekoznawstwo.

Bibliotekoznawstwu poświeeonyeh jest 6 artykułów (1%). Przedstawione w nieh 

aspekty to: badania bibliotekoznaweze (działalność naukowo-badaweza doktorantów IINiB 

UWr, studia doktoranekie z zakresu bibliologii na US, zainteresowania naukowe doktorantów 

Wydziału Nauk Historyeznyeh UMK), a także badania bibliotekoznaweze, literatura, jako 

źródło do badań nad książką i biblioteką oraz dzieło G. Naudć na temat organizaeji bibliotek.

18. Pozostałe.

18.1. Internet.

Tematowi Internetu poświęeonyeh jest 28 artykułów (stanowi to 17% wszystkieh 

tekstów z tej kategorii). Omówione są w nieh następująee aspekty: Internet i eopyright 

(regulaeje prawne dotyeząee własnośei intelektualnej w UE, aspekty prawne elektronieznego 

udostępniania informaeji, rozpowszeehnianie naukowyeh publikaeji, ehronionyeh prawem 

autorskim w Interneeie, EBLIDA); zasoby internetowe (biblioteki eyfrowe i idea Web 2.0, 

błogi, weblogi, kanały RSS, dziennikarstwo obywatelskie, historia i kształtowanie się stron 

internetowyeh); zagrożenia w Interneeie (łamanie prawa w Interneeie, tagowanie, łańeuszki 

internetowe oraz zjawiska epoyfraud i phishing); arehiwizaeja Internetu (istota arehiwizaeji 

Internetu, polskie iniejatywy arehiwizaeji, doświadezenia z arehiwizaeji w innyeh krajaeh, 

arehiwizaeja polskieh zasobów z perspektywy bibliotekarzy oraz zagraniezne arehiwa tego 

typu), a także Internet, jako spełnienie utopijnej Liber mundi, przyszłość Internetu, Ukryty 

Internet, sytuaeja informatyzaeji w Polsee, zabezpieezenia systemu komputerowego oraz test 

wyszukiwarek internetowyeh.

3.1. Księgarstwo i edytorstwo.

Zagadnienia księgarstwa i edytorstwa dotyezy 25 tekstów (15%). Omówiona jest w 

nieh następująea tematyka: rynek książki w Polsee, sztuka edytorska (wpływ sztuki 

edytorskiej na zmysły, polska książka edytorska oraz twórezość ilustratora książek M. 

Mrożewskiego, ilustraeje książkowe A. Dürera, konserwaeja opraw artystyeznyeh, typografia 

i zdobnietwo XVIII w. druków o.o. paulinów z Jasnej Góry, ilustraeja książkowa, japońska 

manga, muzeum i fundaeja poświeeone książee artystyeznej oraz prezentaeja eennyeh 

wydawnietw w biblioteee); księgarnie i biblioteki (przykłady interesująeyeh, nietypowyeh 

księgarni oraz księgarnie internetowe); wydawey i biblioteki (prawa autorów i wydaweów do 

publikaeji, książka tradyeyjna i e-booki), teehnologie w edytorstwie (studia podyplomowe
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poświecone technologiom w edytorstwie, self-publishing - samodzielne publikowanie, 

publikowanie w Internecie, praca typografa, rola Internetu w funkcjonowaniu wydawnictw, 

problematyka przekładu tekstów oraz katalogi księgarskie z VIII w.).

3.2. Open Access.

Na temat O A opublikowanych jest 20 tekstów (12%): O A i inicjatywy pokrewne 

(terminologia dotycząca OA, repozytorium E-LIS, Wikipedia, publikowanie w Internecie i 

archiwizacja czasopism elektronicznych, prawa autorskie w krajach afrykańskich oraz projekt 

biblioteki cyfrowej Open Content Alliance); krytyka OA (recenzowanie prac naukowych a 

OA, OA a biblioteki, mity na temat OA, negatywne strony OA oraz koszty publikowania w 

OA); wolna i otwarta kultura i edukacja (otwarte zasoby edukacyjne, Wikipedia, dostęp do 

informacji, domena publiczna, dostęp do materiałów konferencyjnych akademickie 

repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych oraz promocja edukacji i badań w ramach 

inicjatyw zgodnych z OA), a także prawa społeczeństwa w zakresie nowych technologii, 

kultury, mediów i wolności informacji, nauki, otwartego dostępu do wiedzy, edukacji itd.

3.3. Książka.

Książce poświęcono 18. artykułów (11%). Przedstawione są w nich zagadnienia: 

książka i biblioteka w literaturze utopijnej XVI-XX w., średniowieczne rękopisy należące do 

Izabeli Czartoryskiej, tekst w książce tradycyjnej i drukowanej, miejsce książki w kulturze na 

przełomie XX/XXI w., sytuacja książki w XXI w. książka online, reklama książki naukowej, 

rola biblioterapii w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ewolucja tradycyjnej książki do 

książki elektronicznej, tzw. blooki - błogi w postaci książek, Google Book Search, związki 

nauki o książce i filozofii, książka katolicka, inicjatywa na rzecz rozwoju czytelnictwa i 

biblioteki, przechowywanie książek, zastosowanie książki w projektach designerskich, 

książka hybrydowa - drukowana opatrzona kodem QR, na którym znajduje się wersja 

elektroniczna oraz książka, jako materiał do prac plastycznych.

3.4. Czytelnictwo.

W 15. tekstach (9%) omówiono tematykę czytelnictwa. Przedstawiono w nich 

młodzieży (badania czytelnictwa dzieci i młodzieży, 

gimnazjalistów, czytelnictwo młodych użytkowników 

modelowe dla użytkowników w wieku 13-25 lat, sieć 

problem czytelnictwa dzieci i 

czytelnictwo przedszkolaków, 

biblioteki publicznej, biblioteki
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bibliotek publicznych dla dzieci w Polsce, inicjacja czytelnicza, rola biblioteki szkolnej w 

rozwoju czytelnictwa oraz czytelnictwo studentów), a także czytelnictwo dzieci 

niepełnosprawnych umysłowo, wpływ czytania na sprawność umysłu, czytelnictwo 

pracowników naukowych i doktorantów oraz tzw. zjawisko nie-czytania.

3.5. Książki i czasopisma dla dzieci.

Tematyce książki i czasopism dla dzieci poświęcono 12 tekstów (7%). Omówione są 

w nich następujące zagadnienia: współczesna polska fantastyka dla dzieci i młodzieży, motyw 

dziadka w literaturze dziecięcej, seria wydawnicza Poezytaj mi mamo, powieści młodzieżowe 

E. Nowackiej, bibliografia za lata 2001-2004 dotycząca literatury, książek i bibliotek dla 

dzieci, czytelnictwo uczniów drugiej klasy podstawowej, XIX i XX w. czasopisma dziecięce, 

polska prasa dla dzieci i młodzieży, czytelnictwo prasy przez dwunastolatków, katolicka prasa 

dziecięca i młodzieżowa oraz wartości przekazywane w polskiej prasie).

3.6. Prawo autorskie.

Problemom prawa autorskiego dotyczy 5 tekstów (3%). Przedstawione są w nich 

następujące aspekty: model licencjonowania utworów Creative Commons, raporty na temat 

prawa własności intelektualnej, tzw. licencja rozszerzona.

3.7. Inne.

Pozostałym tematom poświęconych jest 43. artykułów (26%). W tej kategorii znajdują 

się głównie numery jubileuszowe Biuletynu. Dotyczą one takich zagadnień jak: 

funkcjonowanie EBIB-u, początki i rozwój, praca nad serwisem, analiza cytowań Biuletynu 

EBIB, cytowane czasopisma w Biuletynie, autorzy Biuletynu, wykorzystanie artykułów w 

nauczaniu studentów bibliotekoznawstwa, fora EBIB-u oraz obecność polskich bibliotek w 

Internecie, postawa studentów wobec biblioteki akademickiej, studenci bibliotekoznawstwa, 

średniowieczne rękopisy. Biblioteka Narodowa Singapuru, pornografia w Internecie, 

multimedia oraz literatura, film, humor, błogi, fora internetowe i in. materiały o tematyce 

bibliotekarskiej i wizerunek bibliotekarza i bibliotek przedstawiony w tych dokumentach. W 

tej kategorii zamieszczone zostały również teksty studentów na temat: digitalizacji polskich 

judaików, czytników dokumentów elektronicznych, wpływu rozwoju technologii, nauki i 

kultury na działalność bibliograficzną i informacyjną, XIX i XX w. polska książka 

artystyczna i fotografia reportażowa. W artykułach przedstawiono także zagadnienia: e-printy.
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historia komiksu, działalność naukowo-badawcza uczelni wyższej, piśmiennictwo na temat 

regionu Suwałk, indeksy we francuskich wydawnictwach, internetowa encyklopedia 

Citizendium, niemiecka prasa polonijna.

Podsumowując, najczęściej w Biuletynie omawiane są zagadnienia dotyczące 

zarządzania bibliotekami i procesami bibliotecznymi. W tym obszarze tematycznym znajdują 

się głównie problemy związane z funkcjonowaniem bibliotek, badania nad funkcjonowaniem 

bibliotek, prawne aspekty funkcjonowania bibliotek, sytuacja współczesnych bibliotek, 

polityka państwa wobec bibliotek, rozwój bibliotek, systemy biblioteczne, techniki i 

innowacje dla bibliotek oraz modernizacja bibliotek. Następną grupą tematów w tej kategorii 

są procesy zarządzania w bibliotece, finansowanie bibliotek, PR w bibliotekach, reklama 

usług bibliotecznych, standardy dla bibliotek, organizacja bibliotek i zarządzanie wiedzą w 

bibliotece i in. Często omawianym tematem jest współpraca bibliotek, w ramach konsorcjów, 

współpraca regionalna i zagraniczna, współpraca bibliotek z sektorem biznesu, w ramach 

katalogów centralnych oraz wymiany publikacji. Dalszymi podkategoriami tematycznymi są: 

jakość w bibliotekach i budownictwo biblioteczne.

Kolejnymi kategoriami tematów najczęściej pojawiającymi się w Biuletynie jest 

zawód bibliotekarza, biblioteki różnych typów oraz zbiory. Odnośnie zawodu bibliotekarza 

przedstawione są następujące problemy: środowisko bibliotekarzy, edukacja bibliotekarzy, 

praktyki zagraniczne dla bibliotekarzy, kariera i rozwój bibliotekarzy, znajomość języków 

obcych wśród bibliotekarzy, pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy, kreowanie 

nowego modelu bibliotekarza, kultura organizacyjna bibliotek, przyszłość zawodu 

bibliotekarza i roli w SI, rola bibliotekarzy i pracowników informacji, uprawnienia 

bibliotekarzy w regulacjach prawnych, lęk u pracowników przed innowacjami w bibliotece, 

konflikty w pracy, zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotekach, sytuacja zawodu 

bibliotekarza, etyka w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji, zatrudnianie kadry 

bibliotecznej, oferty pracy dla bibliotekarzy, motywy wybory tego zawodu, wypalenie 

zawodowe u bibliotekarzy oraz wizerunek bibliotekarzy, zagadnienia dotyczące 

poszczególnych stanowisk bibliotekarskich i in. Przedstawione są problemy bibliotek: 

fachowych, publicznych, pedagogicznych, kościelnych i teologicznych, wyższych szkół 

niepublicznych, dla mniejszości narodowych, bibliotek prowadzonych przez jednego 

pracownika, bibliotek narodowych, bibliotek akademickich, małych bibliotek oraz bibliotek 

szkolnych, a także bibliotek naukowych, bibliotek wiejskich i mediatek. Na temat zbiorów 

omówione są aspekty: gromadzenie zbiorów, ochrona zbiorów, selekcja zbiorów, 

opracowanie zbiorów, bazy biblioteczne, wykorzystanie zbiorów przez użytkowników.
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poszczególne typy zbiorów bibliotecznych, egzemplarz obowiązkowy, udostępnianie 

zbiorów, konserwacja zabytkowych zbiorów oraz prezentacja i informacja o zasobach 

bibliotecznych.

Ponadto dość szeroko omawiana jest także problematyka informacji. Pojawiają się 

takie zagadnienia jak: użytkownicy systemów sieciowych, informacja w sieci, filtrowanie, 

kontrola i ochrona sieci, bariery i informacja, informacja specjalistyczna, architektura 

informacji, zawód i kształcenie brokera informacji, informacja, jako zasób produkcyjny oraz 

jakość informacji elektronicznej.

Dalszymi tematami omawianymi w Biuletynie są: użytkownicy bibliotek (użytkownik 

dziecięcy, starsi użytkownicy bibliotek, niepełnosprawni, termin określający odbiorców usług 

bibliotecznych, stres u użytkowników, potrzeby użytkowników oraz usługi skierowane do 

użytkowników i in.); usługi informacyjne bibliotek (informacja regionalna, wymiana i 

przesyłanie informacji, dostęp do informacji, serwisy oraz usługi informacyjne i in.); 

Information Literacy w bibliotekach (edukacja użytkowników w tym zakresie oraz różne 

metody szkoleń); strony internetowe bibliotek i serwisów dla bibliotekarzy (polskie serwisy 

ogólne i specjalne, e-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie, a także użyteczność 

stron internetowych bibliotek akademickich, metody oceny jakości zasobów internetowych 

oraz wzorcowe strony WWW polskich bibliotek akademickich i in.); digitalizacji zbiorów 

(projekty i strategie digitalizacji oraz digitalizacja w Europie i Polsce); bibliometria 

(wykorzystanie bibliometrii w bibliotece oraz mierniki oceny czasopism i naukowców); 

biblioteki cyfrowe (biblioteki cyfrowe, polskie zasoby internetowe, prawne aspekty 

digitalizacji, zamieszczania i udostępniania zbiorów w bibliotekach cyfrowych, zastosowanie 

bibliotek cyfrowych w edukacji, korzystanie z bibliotek cyfrowych przez użytkowników oraz 

biblioteki cyfrowe i in. zasoby cyfrowe dla osób niewidomych i niedowidzących); 

technologie; bibliografia (bibliografia narodowa, sytuacja bibliografii na początku XXI w., 

internetowy spis polskich bibliografii i informatorów oraz bibliografia specjalna); organizacje 

bibliotekarskie (polskie i zagraniczne); społeczeństwo informacyjne (SI, jako nowa formacja 

cywilizacyjna, wykluczenia w SI, działania UE na rzecz rozwoju SI, obecność bibliotek w 

strategii ePolska i ich rola w rozwoju SI oraz funkcjonowanie bibliotek w SI i in.); 

bibliotekoznawstwo (badania bibliotekoznawcze, literatura, jako źródło do badań nad książką 

i biblioteką oraz dzieło G. Naudć na temat organizacji bibliotek).

Do pozostałych zagadnień pojawiających się w Biuletynie należy Internet, księgarstwo 

i edytorstwo. Open Access, książka, czytelnictwo, książki i czasopisma dla dzieci oraz prawo 

autorskie.
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Biuletyn EBIB jest periodykiem poświęeonym głównie bibliotekarstwu. Omawiana 

tematyka dotyezy w szezególnośei działania bibliotek, w dalszej kolejnośei poświeeona jest 

zawodowi bibliotekarza, a także bibliotekom róźnyeh typów i zbiorom biblioteeznym. Innym 

zagadnieniem ezesto pojawiająeym się w Biuletynie jest informaeja.

Zamieszezone poniżej tabele oraz wykresy ilustrują wyodrębnione kategorie z tekstów 

opublikowanyeh w Biuletynie oraz ieh ilość.
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Poszczególne kategorie tematyczne

в Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi

В Bibliotekarze 

□Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów

В Zbiory

H Informacja

HUżytkownicy

DUsługi informacyjne bibliotek

Binformation Literacy w bibliotekach 

□ Technologie

в Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne 
bibliotekarzom

□Digitalizacja zbiorów 

□Biblioteki cyfrowe 

□Bibliometria 

□ Organizacje bibliotekarskie 

□ Społeczeństwo informacyjne 

□Bibliografia 

□Bibliotekoznawstwo

□Pozostałe

18% 23%

3%___3% 3%
3% 10% 10% 13%

18% j

Rysunek 15 Liczba artykułów poszczególnych kategorii tematycznych.
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Rysunek 16 Liczba artykułów w kategorii Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi.

Tabela 18
Liczba artykułów w poszczególnych kategoriach tematycznych

L.p. Kategoria tematu Liczba tekstów w 
poszczególnych kategoriach

1.
Zarządzanie biblioteką 
i procesami 
bibliotecznymi

214

1.1. Funkcj onowanie 
bibliotek 82
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1.2. Procesy zarządzania 56
1.3. W spółpraca bibliotek 26
1.4. Jakość bibliotek 22
1.5. Inne 19
1.6. Budynek biblioteki 9

2. Bibliotekarze 123

3.
Zagadnienia dotyczące 
bibliotek określonych 
typów

96

4. Zbiory 95
5. Informacja 41
6. Użytkownicy 32

7. Usługi informacyjne 
bibliotek 25

8. Information Literacy w 
bibliotekach 23

9. Technologie 23

10.

Strony internetowe 
bibliotek, serwisy 
bibliotekarskie i 
przydatne 
bibliotekarzom

21

11. Digitalizacja zbiorów 19
12. Biblioteki cyfrowe 17
13. Bibliometria 17

14. Organizacje 
bibliotekarskie 8

15. Społeczeństwo 
informacyjne 8

16. Bibliografia 8
17. Bibliotekoznawstwo 6
18. Pozostałe 166

18.1. Inne 43
18.2. Internet 28

18.3. Księgarstwo i 
edytorstwo 25

18.4. Open Access 20
18.5. Książka 18
18.6. Czytelnictwo 15

18.7. Książki i czasopisma 
dla dzieci 12

18.8. Prawo autorskie 5

Poniżej przedstawiono tematykę najezęśeiej omawianą w Biuletynie w 

poszezególnyeh lataeh. W 1999 r. są to zagadnienia z zakresu funkejonowania bibliotek. 

Następnie kolejno: w 2001 r., opróez zagadnień dotyeząeyeh funkejonowania bibliotek, 

najezęśeiej pojawiają się w artykułaeh problemy z zakresu zbiorów biblioteeznyeh; w 2002 r. 

dotyezą jakośei bibliotek i informaeji; w 2003 r. są to biblioteki róźnyeh typów; w 2004 r. 

najbardziej popularna jest współpraea bibliotek; w następnym roku najezęśeiej pojawiały się 

w artykułaeh zagadnienia dotyeząee zawodu bibliotekarza; w 2006 r. również dominuje 

tematyka z zakresu zawodu bibliotekarza; w 2007 r. zbiorów; w 2008 r. bibliotek różnyeh
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typów oraz zbiorów; w 2009 r. Information Literacy w bibliotekach, zbiorów i bibliotek

różnych typów; w 2010 r. zawodu bibliotekarza; w 2011 r. również zawodu bibliotekarza oraz

w 2012 r. bibliotek różnych typów.

Kategorie tematów omawianych w poszczególnych latach w 
Biuletynie EBIB

Rysunek 18 Kategorie tematów omawianych w poszczególnych latach w Biuletynie EBIB. 
Zarządzanie biblioteką i 
procesami bibliotecznymi. 
Funkcjonowanie bibliotek 
Zarządzanie biblioteką i 
procesami bibliotecznymi. 
Funkcjonowanie bibliotek 
Zbiory 
Zarządzanie biblioteką i 
procesami bibliotecznymi. 
Funkcjonowanie bibliotek 
Zarządzanie biblioteką i 
procesami bibliotecznymi. 
Jakość bibliotek 
Informacja 
Zagadnienia dotyczące 
bibliotek określonych typów 
Zarządzanie biblioteką i 
procesami bibliotecznymi. 
Współpraca bibliotek 
Bibliotekarze 
Bibliotekarze 
Zbiory 
Zagadnienia dotyczące 
bibliotek określonych typów 
Zbiory 
Information Literacy w 
bibliotekach 
Bibliotekarze 
Zagadnienia dotyczące

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
2006
2007

2008

2009
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14

13

10

10

12

12

16

12

18
21
20

7

7
7



2010
2011

2012

bibliotek określonych typów
Bibliotekarze
Bibliotekarze
Zagadnienia dotyczące 
bibliotek określonych typów

11
16

11

Tabela 19
Kategorie tematów omawianych w poszczególnych latach w Biuletynie EBIB

Kategorie tematów omawianych w poszczególnych latach w Biuletynie EBIB
1999

Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 14 14
Bibliotekarze 10 10
Technologie 9 9
Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 6 6
Zbiory 6 6
Biblioteki cyfrowe 4 4

2000
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 13 13
Zbiory 11 11
Bibliotekarze 10 10
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 8 8
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 6 6
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 6 6
Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 5 5
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Jakość bibliotek 5 5
Pozostałe. Inne 4 4

2001
Zbiory 10 10
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 10 10
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 6 6
Bibliometria 6 6
Pozostałe. Książka 4 4
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 3 3
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Budynek biblioteki 3 3
Usługi informacyjne bibliotek 3 3
Pozostałe. Księgarstwo i edytorstwo 2 1 3
Pozostałe. Internet 2 2
Bibliotekoznawstwo 1 1

2002
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Jakość bibliotek 12 12
Informacja 10 2 12
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 11 11
Informacja 10 10
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 6 2 8
Bibliotekarze 7 7
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Współpraca bibliotek 6 6
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 4 1 5
Pozostałe. Księgarstwo i edytorstwo 3 3
Pozostałe. Inne 2 2
Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 1 1
Bibliotekoznawstwo 1 1
Organizacje bibliotekarskie 1 1

2003
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 15 2 17
Użytkownicy 10 1 11
Społeczeństwo informacyjne 8 8
Organizacje bibliotekarskie 6 1 7
Digitalizacja zbiorów 5 5
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cd. tab. 19
Pozostałe. Internet 5 5
Usługi informacyjne bibłiotek 5 5
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Jakość bibliotek 4 4
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 3 3
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 2 2
Bibliografia 2 2
Zbiory 2 2
Pozostałe. Książka 1 1

2004
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Współpraca bibliotek 11 1 12
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 11 11
Zbiory 5 4 9
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 5 4 9
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 7 2 9
Informacja 5 3 8
Pozostałe. Inne 7 1 8
Pozostałe. Czytelnictwo 5 1 6
Informacja 5 5
Użytkownicy 4 2 6
Bibliotekarze 3 3
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 1 1
Pozostałe. Internet 2 2
Pozostałe. Książka 1 1

2005
Bibliotekarze 13 5 18
Informacja 12 1 13
Usługi informacyjne bibliotek 10 10
Pozostałe. Książki i czasopisma dla dzieci 7 7
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 6 6
Information Literacy w bibliotekach 5 1 6
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 4 1 5
Zbiory 5 5
Biblioteki cyfrowe 3 3
Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 2 2
Pozostałe. Prawo autorskie 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Współpraca bibliotek 1 1
Bibliografia 1 1
Pozostałe. Internet 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 1 1
Pozostałe. Książka 1 1

2006
Bibliotekarze 21 6 21
Zbiory 7 2 9
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 7 7
Digitalizacja zbiorów 7 7
Pozostałe. Open Access 6 6
Technologie 6 6
Biblioteki cyfrowe 5 5
Pozostałe. Książki i czasopisma dla dzieci 5 5
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 4 4
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 2 2
Pozostałe. Książka 2 2
Bibliotekoznawstwo 1 1
Użytkownicy 1 1
Bibliografia 1 1
Pozostałe. Czytelnictwo 1 1
Informacja 1 1
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cd. tab. 19
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Jakość bibliotek 1 1
Pozostałe. Internet 1 1
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 1 1

2007
Zbiory 17 3 20
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 11 1 12
Pozostałe. Inne 3 4 7
Pozostałe. Internet 6 6
Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 6 6
Bibliotekoznawstwo 3 3
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Współpraca bibliotek 3 3
Pozostałe. Książka 3 3
Bibliotekarze 2 2
Usługi informacyjne bibliotek 1 1
Bibliografia 1 1
Information Literacy w bibliotekach 1 1
Użytkownicy 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 1 1
Informacja 1 1

2008
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 5 4 9
Zbiory 5 4 9
Użytkownicy 5 1 6
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 5 1 6
Bibliometria 5 5
Pozostałe. Inne 5 5
Pozostałe. Księgarstwo i edytorstwo 5 5
Pozostałe. Open Access 5 5
Bibliotekarze 4 4
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 3 3
Informacja 2 2
Bibliografia 1 1
Pozostałe. Książka 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 1 1

2009
Information Literacy w bibliotekach 6 1 7
Bibliotekarze 5 2 7
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 5 2 7
Digitalizacja zbiorów 6 6
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Budynek biblioteki 6 6
Pozostałe. Open Access 5 1 6
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 5 5
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 4 4
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Współpraca bibliotek 4 4
Pozostałe. Prawo autorskie 3 3
Biblioteki cyfrowe 2 2
Zbiory 2 2
Bibliografia 1 1

2010
Bibliotekarze 11 2 11
Zbiory 9 1 10
Pozostałe. Księgarstwo i edytorstwo 7 7
Pozostałe. Internet 5 1 6
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 4 1 5
Informacja 3 3
Information Literacy w bibliotekach 1 1
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cd. tab. 19
Pozostałe. Czytelnictwo 1 1
Pozostałe. Prawo autorskie 1 1
Strony internetowe bibłiotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 1 1
Użytkownicy 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 1 1

2011
Bibliotekarze 13 3 16
Information Literacy w bibliotekach 6 1 7
Pozostałe. Czytelnictwo 5 2 7
Usługi informacyjne bibliotek 6 6
Pozostałe. Inne 5 5
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 3 1 4
Pozostałe. Open Access 3 3
Biblioteki cyfrowe 2 2
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Inne 2 2
Bibliografia 1 1
Digitalizacja zbiorów 1 1
Pozostałe. Książka 1 1
Użytkownicy 1 1
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 5 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 1 1

2012
Zagadnienia dotyczące bibliotek określonych typów 9 2 11
Technologie 7 1 8
Pozostałe. Księgarstwo i edytorstwo 7 7
Pozostałe. Inne 7 7
Bibliotekarze 4 3 7
Bibliometria 6 6
Pozostałe. Internet 5 5
Użytkownicy 5 5
Pozostałe. Książka 4 4
Zbiory 2 2
Biblioteki cyfrowe 1 1
Information Literacy w bibliotekach 1 1
Strony internetowe bibliotek, serwisy bibliotekarskie i przydatne bibliotekarzom 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Funkcjonowanie bibliotek 1 1
Zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi. Procesy zarządzania 1 1
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