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MAREK NAHOTKO1

THEORY OF MENTAL SCHEME IN THE STUDY 
OF THE  EVOLUTION OF BOOK AS A PUBLICATION GENRE

BIBLIOTHECA NOSTRA. 
ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY
NR 2 (48) 2017, S. 10–27

1

Introduction

In scientifi c electronic publishing, after the period of the possibly close 
adjustment to the model of a printed publication2, changes are made which 
can be termed the deconstruction of a traditional document, consisting in 
fundamentally modifying the relationship between research data, the sci-
entifi c publication created on their basis, and the metadata associated with 
both fi les. The up to now existing distinction between research data, pub-
lication based on them, and metadata for publication representation is no 
longer relevant. Copying and emulation of solutions designed for print is 
not enough now. Static model of publication as a closed text in an immu-
table document (e.g. a PDF article or a scanned book) is subject to a gen-
eral change. The changes go towards applying a dynamic publishing model, 
understood as richly contextualized aggregations of electronic objects (tex-
tual, audial, visual and other).

Electronic publications, including e-books, offer more opportunities to 
readers than traditional publications. They may be referred to as proto-pub-
lications, which mean that the electronic text is potential until the person 
who accesses it makes it really substantial or materialized it in a specifi c way 
(Guedon, 1994, p. 20). We can expand this idea by saying that the text does 
not exist without the user, only copying action to disk and displaying on the 
screen (download) of the information retrieved “creates” the cybertext. It is 
composed of constantly changing parts, modules included in the database, 
which can reach the scope of entire Internet. Another reader-user of the 

1 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
2 There are well known models of e-book readers, where visual simulation of the pile of pa-

ges was designed or pages can be turned over like in printed book.
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database, or even the same user at another time, will receive another text. 
Changes in electronic documents based on the contents of dynamic data-
bases may be infl uenced by such factors of the reading context, as outside 
temperature, stock quotes, etc. Document like this, as it is the result of sci-
entifi c or technical progress, should be treated as the scientifi c publication 
(Kircz, 2001, p. 269). It follows that the text of an e-book can be composed of 
any text module, coming from different sources, in a dynamic way, thereby 
becoming indefi nitely extensible. These two features of e-text: modularity 
and extensibility, make it extremely diffi cult to determine its limits.

1. Printed and electronic book: main features

The description and valuation of the changes in the publishing pro-
cesses that is caused by the digitization of this processes, is a frequent 
issue of debates. These discussions can serve as an illustration of the state 
of mind of their authors and the evolution in their perception of physical 
and intellectual objects, such as publications, including e-books. Let’s look 
at the opinions expressed in this regard by several authors, whose views 
were considered representative for scientifi c investigations.

Roger Chartier believes that the changes resulting from the digitization 
of publishing process can be presented in three groups: modifi cations of 
the discourse order, order of reasoning, and order of ownership relations 
(Chartier, 2004, p. 138). First group modifi cations are the reason for the 
strongest break with traditional rules, as the relationships between infor-
mation objects (such as the book), the genres of text, and the ways in which 
they are used are transformed. The discourse order is subject to three kinds 
of discontinuities: it introduces new techniques for fi xing and spreading of 
the writing, inspires the creation of new relationships with the text, and 
introduces new forms of text organization. This is a revolution that, for the 
fi rst time in history, brings together changes in the technologies used to 
reproduce the text, in the medium of writing, and in the use and percep-
tion of the text. The computer screen allows the merged presentation to the 
reader of the different types of texts. All texts, regardless of their genre, are 
created and used with the same medium, taking on a very similar form, 
with the fi nal effect often determined by the reader. As a result, the percep-
tion of separate works is more diffi cult. The reading process becomes dis-
continuous, the reader passes to fragments that for some reason interest 
him/her, omitting the rest of them. The electronic reading environment can 
be compared to the collection (database) of snippets and exceptions, each 
of which could be composed of any whole.

The order of reasoning is understood as the organization of arguments 
and a set of criteria that the reader can use to agree (or not agree) with the 
arguments of the author. In the electronic text environment, the author 
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may use logic of argument that does not need to be linear or deductive. 
This environment allows an open, fragmented, relational articulation of 
inference, supported by an increasing number of hypertext links. The 
reader can judge the value of such argumentation based on many informa-
tion objects (texts, graphics, sound), if only available in electronic version. 
In such a situation, the reader does not have to trust the author and his/
her written words, reader may even repeat his/her research, for example, 
looking at the digitized library, archives and museums objects.

The order of ownership includes both law, in the sense of the regulations, 
namely copyright law, and in the textual sense, as a set of characteristics 
and rules specifi c to each genre of text. Electronic text is much more vari-
able, modifi able and open than traditional. The reader can freely intervene 
in any place without leaving a trace. Consequently, this leads to a reduction 
in the author’s role and his/her responsibility for the text.

The next author, Sebastian Kotuła (2017, p. 151), lists the compo-
nents of the semiotic book scheme, which are both physical and symbolic, 
such as organization, meaning, content. It is about printed book, but from 
the description of these parts we can infer the differences in the schema 
of the electronic book as well. These elements form a system consisting 
of: a cover, consolidating of a one-side jointed cardboard block, optionally 
a dust cover, a lining cover and a head cap. At the semiotic level he distin-
guishes statement of responsibility (mainly the author, but also the other 
responsibilities, like editor, translator, illustrator and others), indication of 
the title, issuing body and imprint, and, perhaps fi rst of all, the main part 
of the book (main text and paratext: informative, auxiliary and supplemen-
tary texts, table of contents, bibliography, indexes, etc.).

The author also points to the concept of “bookness” (Kotuła, 2013, 
p. 62), according to which the book is an object consisting of appropri-
ately structured abstract text, a material medium (a paper card codex) and 
the ability to be read - the sensory perception of a text such understood, 
materialized on such a defi ned medium. The components of these three 
elements imply the presence of further features:

  Organization of the text: its order, title, information and auxiliary 
elements, colophon, method of materialization;

  Materiality: bibliological processes, social circulation, form of codex, 
coherent structure, social context;

  Reception and reading: content (message, meaning), symbolic 
codes, narrative form, social functions, sensory reception (not just appear-
ance, but also touch, smell).

Kotuła believes that in the digital environment borrowing elements of 
printed book culture happened. First came the text and elements like the 
content of books and related methods and tools for information management, 
such as bibliographies and catalogues. Later it was borrowed the way of 
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organizing text and content using relational linking of parts and references, 
which resulted in a hypertext form3. Web pages, created in this form, may 
contain metadata elements that are analogous to the semiotic layer of the 
book. Web pages can also be an interface to textual resources and their con-
tent: books, libraries, catalogues and bibliographies, and anything else (not 
just textual). As a metaphor for the basic element of the book’s text organiza-
tion, it has become the main schema and unit of networked information.

The basis for the distinction of electronic publications in the views 
expressed above is generally the form of publication (printed/electronic); 
the other characteristics are derived from this distinction. The concept of 
“format as a process” (Seeber, 2015, p. 23) is an interesting answer to the 
question on the differences in the characteristics of printed and electronic 
publications. According to it, differences between publications are not due to 
the use of different media (paper/digital), but they arise from the diversity of 
processes that allow the creation and use of information. It is materialized in 
a variety of formats, but the critical issues related to the value of information 
and its potential use, i.e. the communication objective are more important 
than the physical packaging of the information object. What counts is the 
author’s idea and its execution (how, when, by whom and for whom realized), 
as well as the reader’s need and its satisfaction. The processes of information 
creation come from different needs, motivations, values, conventions and 
practices. This means that the correct division into printed and electronic 
publications should result from differences in the purposes of creating and 
internalizing information – achieved by both authors and readers, as well as 
by various types of intermediaries, including librarians.

Changes, described by cited and other authors dealing with similar sub-
jects may indicate transformations in publishing (processes that are part of 
the surrounding reality) leading to the emergence of new text genres (modi-
fi cations of mental schemata). In this way new technologies can simultane-
ously be treated as an effect and cause of changes in the social processes, 
the common actions of people which are always accompanied by communi-
cation activities.

2. Theory of text genres

Gregory Bateson, an American cybernetist, psychologist and cultural 
anthropologist, wrote about a special kind of messages that allows people 
to understand other messages by creating a context for the communication 

3 We can draw attention to hypertextuality as the principal feature of each text, also printed 
(see Aarseth, 2014, p. 13). Intertextual relations occur between texts and within the text also 
in the print environment, for example in the form of bibliographic references and indexes. The 
electronic environment makes possible their multiplication and exposition. So hypertext is 
not a phenomenon typical for e-books only.
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process (Bateson, 1996, p. 155). To the basic message, bearing information 
about the world, the meta-message is added, containing information about 
the message, allowing it to be identifi ed. Understanding the meta-message 
requires taking into account the context of the action, part of which is the 
communication process. Without this context it is not possible to com-
municate effectively because there is no general and adequate access to 
the information communicated and the intentions of participants in the 
process. One of the tools for building meta-messages are the text genres.

The text genre is, according to Charles Bazerman (1988, pp. 6-7), a col-
lection of features which, among the great diversity of literary and func-
tional texts, allow to fi nd their common ground in their functionalities and 
to observe the uniformity of applied solutions. This allows genres to be a tool 
for recognizing similar textual objects among their great diversity. The notion 
of text genre is used from antiquity; the fi rst views on this subject are derived 
from Aristotle. Up until the twentieth century, research in this fi eld was con-
cerned primarily with defi ning genres by presenting a set of repetitive fea-
tures or by building the possibly complete typology of literary genres. It was 
only in the twentieth century that there was a need for a similar approach 
to non-literary texts recognized, which led to the creation of a new fi eld of 
study, namely linguistic genology (Gajda, 2009, p. 135).

A well-known representative of the American school of genology, where 
the text genres are studied as a social phenomenon, is Carolyn Miller, 
a professor of rhetoric at North Carolina State University. She defi nes the 
text genre as „typifi ed rhetorical action, based in recurrent situations” 
(Miller, 1984, p. 159). This way she understands genres as types of actions 
rather than types of forms of texts. The typifi cation of rhetorical activities 
results in the conventionalization of the texts used in these activities and 
the documents materializing them. The resultant genres are characterized 
by the repetition of formal and content elements (features). The recurrence 
of typical social situations (such as writing a book) creates standard tex-
tual forms that support typical activities (e.g., promotion for a degree) in 
a given situation. Hence, the emergence of a new genre is always relevant to 
the existence of a social situation, specifi cally the rhetorical action, which 
helps to give meaning to the circumstances of this rhetorical situation.

Treating a genre as a situation always associated with a specifi c social 
action brings attention to the relationships between the rhetorical action 
and the context in which it is realized. The genre is then treated as a rhe-
torical tool to connect what is private (intent) to what is public (require-
ments). Gathering knowledge on a genre is more than learning the patterns 
of form or methods of achieving one’s own goals; in this way, knowledge 
is gained about available and achievable social goals. This makes us more 
aware of the situations in which we participate, and the potential for mis-
takes and success in cooperation with others (Miller, 1984, p. 165).
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With the emergence of new rhetorical situations new genres are being 
created. These situations can arise in response to the use of new communi-
cation technologies. Nowadays, one of the reasons for activating such pro-
cesses is the transition from traditional publishing to electronic publish-
ing. As a result, electronic texts are being circulated in one of the electronic 
genres (cybergenres). They arise as a result of the evolution of traditional 
genres, over time acquiring more and more distinct characteristics. The 
accumulation of these peculiarities results in the emergence of new gen-
res, with new features not found in print, supporting new communication 
objectives (Shepherd, Watters, 1998, p. 101).

According to Misha Vaughan and Andrew Dillon (Vaughan, Dillon, 
1998, p. 562) experiences is gained in the interaction with textual informa-
tion (written and verbal). A genre is, therefore, an element of knowledge, 
allowing for effective perception of information. Such understanding of the 
text genres and the manner in which they function is connected with the 
problem of mental schemata.

3. Mental schemata

The rest of the article deals with changes occurring in text genres on 
the example of e-books, as a result of the use of new publishing technolo-
gies. They will be presented from the individual mental processes of com-
municating individuals’ point of view, which means the need to take into 
account the dynamic states of their minds. Studying these processes is 
problematic, because the brain, and in particular its product – the mind, 
still represents a very diffi cult area for researchers to study. There are, 
however, theories about the processing of knowledge in the mind.

According to Richard Anderson (1977, p. 2), knowledge in the human 
mind is incorporated into abstract structures called cognitive schemata. 
They contain general knowledge, that is, they represent what is generally 
considered true for a particular class of things, events or situations, and 
concepts representing them, which specifi c occurrences usually differ in 
details. These structures also serve to represent relationships between 
parts of the schemata (Anderson, Pearson, 1988, p. 10). It is generally 
believed that schemata are hierarchically built, consisting of „compart-
ments” for the components of the coded concept. Its encoding consists in 
fi lling the compartments in the schemata with specifi c features (attrib-
utes) of the concept. Part of the structured knowledge is the self-pro-
claimed limitation of the ability to fi ll individual compartments. These 
constraints must be quite fl exible to allow for the representation of dif-
ferent variants of a concept or event. Schemata are similarly understood 
in cognitive grammar, especially at the semantic level (Taylor, 2007, pp 
145-146).
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Schemata are structured knowledge, because they indicate the typical 
relationship between its components. In addition, they function on differ-
ent levels of abstraction and can build hierarchical structures (Rumelhart, 
Ortony, 1977, p. 102), which means that schemata can consist of sub-
schemata. It is assumed that in the cognitive processes it is possible to 
use the main schemata without taking into account the knowledge con-
tained in the subordinate schemata. On the other hand, when necessary, 
the meaning represented in all sub-schemata can be taken into account, 
which allows for a deeper interpretation.

4. Representation of mental structures using frames

A proper understanding of the evolution of genres, as concepts coded in 
mental schemata, allows for psychological research on the human categori-
zation of concepts conducted from a cognitive-historical perspective. These 
studies are based on the premise that in many cases people do not represent 
concepts by using a set of necessary and suffi cient conditions (as in classi-
cal defi nitions). This view, expressed by Wittgenstein (1972), means that it 
is impossible to defi ne exact limits of the concept. Instead, their representa-
tions are built by using a prototype copy (ideal specimen) and the associated 
bunch of concepts, selected on the basis of similarities and differences (family 
resemblance – Rosch, 1973, p. 330) to the features of the prototype, which 
together form the category. According to Lawrence Barsalou, prototypes are 
built into human working memory, but the information contained in proto-
types is based on knowledge stored in long-term memory (Barsalou, 1987, 
p. 114). The categories, distinguished on the basis of their prototype differ-
ences, form a contrasting set. Concepts have graded structure, from better 
(more similar to prototype) to worse occurrences. Categories have a hierarchi-
cal structure, resulting from the taxonomic properties of concepts.

Empirical studies show that the features of concepts that are the basis 
for determining similarity are organized into complex structures, perhaps 
based on intuitive mental theories created in connection with concepts. 
In those research some types of mental schemata are used, called frames. 
Frame’s creation is based on several important principles:

  They are a hierarchical structure of features, created on the basis of 
attribute-value relationships, where features at the level of value are more 
specifi c than more general attributes;

  Frames retain structural invariants, i.e., the stability of the rela-
tionship between attributes;

  Frames contain constraints, i.e., correlations between values 
expressing different attributes describing reality, in the sense of ontologi-
cal knowledge (about existing things) and knowledge of the regularities 
(nature of things);
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  Frames are recursive; each node in the frame can be expanded to 
form a further frame containing nodes representing concepts. Hence, the 
frame not only represents the concept, but its elements (nodes) are also 
concepts.

Hanne Andersen, Peter Barker and Xiang Chen in their book deal 
with conceptual representations of concepts using “dynamic frames”. 
They are frames which are used to represent concepts (Andersen, Barker, 
Chen, 2006, p. 42). Representation of concepts using prototypes can allow 
description of dynamics of creation and modifi cation of concepts. Creating 
a conceptual frame may require a great deal of knowledge, but in a specifi c 
situation only a small part of it is used to make a prototype. The particular 
part of knowledge that will be used in a particular situation depends on 
people’s cultural and theoretical stereotypes. This means that even people 
with similar knowledge structures (they are never identical) can create 
different prototypes for the same concept because of the use of different 
stereotypes.

Frame is a hierarchical structure of nodes4. Representation of a concept 
in a frame is accomplished by specifying its attributes at a given node level. 
The next, lower level represents the possible values of these attributes. It 
follows that the representation of a concept with a frame always places its 
features on two distinct levels. In any frame, values are always bound to 
a particular attribute, and each attribute must have the appropriate, active 
values, so that not all features in the parent (superior) concepts are equally 
functional. The abstract, full frame of the concept represents all information 
related to this concept in a given community, similar to an encyclopedia 
article. However, individuals are using their own frames, representing their 
individual knowledge, and do not need to know its complete content in order 
to successfully use it.

According to the cited authors, the world fi lled by the objects and 
other elements is ordered by the relation of similarity or lack of similarity 
between the objects. Using the frames we can graphically represent the 
creation of classes of concepts based on the relation of similarity and its 
absence. This implies the possibility of taking into account the concept of 
family resemblance and points to the compatibility of the frames with that 
principle, which is considered a common feature of concepts. This rela-
tionship is not directly represented within the frames; it can be recognized 
by opposing values, which the attribute can take. Two groups of objects 
labeled with concepts are similar if they have the same value for the speci-
fi ed object attribute, and are different if they have different values for the 
same attribute.

4 The described structure of the frames is similar to neural networks, where relations be-
tween objects and their properties are described in the form of triple: object-relation-property, 
or subject-predicate-object like in RDF (McClelland, Rogers, 2003).
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It seems frames correctly model many of the important traits of human 
cognitive processes. They can be considered as cognitive mechanisms used 
by people to obtain information from the environment, to transform it into 
knowledge, to store in memory and to use, among other things, for the exter-
nalization of knowledge in the form of information. As cognitive mechanisms 
allowing presentation of the possibilities of realization processes like transfor-
mation information → knowledge → information in the human cognitive sys-
tem, the frames can be treated as models explaining the conceptual change5.

Frames are dynamic structures, so the mechanisms that allow their evo-
lution play an important role. It is about ways of making changes in con-
ceptual structures. The description of the conceptual change must explain 
the impact of this process on ontological knowledge and the knowledge of 
regularities, implicitly available in the conceptual framework. For this aim 
Andersen, Barker, and Chen distinguish the incommensurability relation-
ship that exists between the existing conceptual structure and the elements 
of reality that force preparation of a new structure to replace the former 
(Andersen, Baker, Chen, 2006, p. 65).

The conceptual structure consists of concepts connected by a hierarchical 
generic relationship. The stable conceptual structure is characterized by the 
following principles, known from the classical logical division: the no-overlap 
of scopes of concepts (there can not be common part, ambiguous places, and 
concepts must be mutually excluded), completeness (sum of partial ranges 
is equal to primary range – empty spaces, undefi ned are forbidden) and the 
inheritance of the principle of division (the concept at the lower level of the 
hierarchy inherits the features of the concept at a higher level). If these 
rules are violated, anomalies in the conceptual structure arise, leading to 
incommensurability.

The anomalies force conclusions discordant with expectations for what 
exists in the surrounding world and the characteristics of existing objects 
and phenomena. These conclusions allow better description of reality, 
more strongly related to experience. It is hard to draw such conclusions 
because of the diffi culty to see a phenomenon or object that we did not 
suspect because of the lack of a category that would allow it to be classi-
fi ed. Only after the category is formulated, an anomaly can be con sidered 
an existing phenomenon or object. Previously, it has been considered as 
a “non-matching element” (Andersen, Barker, Chen, 2006, p. 69). After the 
deviation is considered, the next step is the cognitive process of solving the 
abnormality encompassed the anomaly location and construction of a new 
hypothesis that takes the irregularity into account or removes it, for exam-
ple by creating a new category.

5 Conceptual change is the process by which concepts and relationships between them 
change in the individual’s life or in the course of history.
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Disturbance of the hierarchy rules can be eliminated by changing 
attribute value constraints or by introducing new (sub) concepts. There 
are many ways to choose, because it is possible to limit the value of dif-
ferent attributes based on different views about their importance. In this 
case, a different categorization of the same object implies the existence 
of differences in the conceptual structures of the persons implementing 
the process. The differences arise because of environmental differences, 
in cases where people with different experiences and knowledge differ in 
understanding the scope of the concept. It follows that the understanding 
of concept is not universal, differences must be agreed upon in commu-
nication processes, and the meanings may change with time and place 
(Hjørland, 2015, p. 123).

Frames defi ne taxonomies, structures existing in the conceptual fi eld. 
It follows that revolutionary conceptual changes, which are character-
ized by a loss of commensurability, can be represented as contradictions 
between the pre- and post-transition frames. Taxonomies and frames are 
freely modifi ed, without limitation. Some concepts change their places in 
categories, which are also redefi ned. Other concepts appear or disappear. 
The incommensurability is perceived between conceptual structures, or 
patterns of concepts, rather than individual concepts.

So the extent and scope of changes depends on the status of the conceptual 
structure that changes, and on the pace and completeness of these processes. 
Incommensurability occurs when changes in attribute-value sets cause new 
relationships of similarity and differences (contrast sets) between objects. The 
level of incommensurability depends on the volume of the changes, the place 
occupied by the modifi ed concepts in the conceptual hierarchy, and whether 
the changes require modifi cation or elimination of constraints.

The frame of the superordinate concept determines the conceptual fi eld 
of its subordinate concepts. It defi nes possible combinations of values using 
structural invariance and attribute and value constraints, thereby specifying 
allowed subordinate concepts. Hence removing some of the constraints from 
the frame allows the creation of new value combinations and change sub-
ordinate contrast sets. It is a taxonomic change, of an evolutionary rather 
than a revolutionary nature (Chen, Andersen, Barker, 1998, p. 15). There 
is a new taxonomy come into being, different from the previous, but there 
are no signifi cant differences between them. All objects classifi ed by the old 
taxonomy, in the new taxonomy are still separated by the same boundaries.

We can, however, imagine a larger number of anomalies, for example 
if a new object has common features with one of the previously classifi ed 
objects. This results in some signifi cant changes in the taxonomy. There 
may be, for example, the need to create a new attribute with its values. As 
a result, the need for constraints on attributes and values arise. Concepts 
can be rearranged in terms of similarity and differences (contrast set). Newly 
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grouped concepts form a separate subordinate frame. These changes cause 
a mismatch between the two taxonomies, including the breach of the prin-
ciple of disconnection. This disruption can cause communication problems 
between communities using different taxonomies (old and new).

5. Representation of the evolution of the book genre using frames

From the point of view of the evolution of the text genres, it is important 
to state that they are a kind of specialized structures, cognitive schemata 
or mental patterns (Gajda, 2009, p. 138) used in linguistic communication. 
They are used during knowledge externalization to form of communica-
tive information and during information internalization, resulting in modi-
fi cations of knowledge (cognitive schemata). This conversion, in the fi rst 
case, consists in translating the information sender’s mental schema into 
corresponding textual information conventions, which then complements 
the recipient’s mental schema (Carley, Palmquist, 1992, p. 603). These 
structures perform, therefore, the role of knowledge organization systems 
(Nahotko, 2014, p. 36). The analysis of genres means the study of ways 
of acquiring, codifying and modifying people’s knowledge through com-
munication (Andersen, 2008, p. 350). In this respect, two complementary 
paths of research (analysis) are possible: by examining textual conventions 
(genres) we arrive at knowledge structures, or by analyzing conceptual 
schemata (knowledge) we obtain the ability to describe genres. The frames 
described later represent this second approach.

Some of the mental schemata that function in cognitive processes of 
man refer to the genres of text used by him, treated as any other con-
cepts. As with all mental schemata, they can be represented by frames. For 
describing changes in text genres, it is important to know the mechanisms 
that allow for the evolution of the frames. In this sense, two situations: the 
use of genres within the existing conceptual structure without changing it, 
and the creation of new genres related to the modifi cation of the existing 
conceptual structure should be distinguished. These changes happened 
in second situation may vary from small changes in conceptual structure 
to deep, revolutionary changes, due to fundamental modifi cations that 
affect large areas of these structures. The nature and extent of the change 
depends on whether the categories represented have been modifi ed in 
a way requiring reclassifi cation of existing entities in a previously impos-
sible way. As has already been stated, revolutionary changes always break 
the rules of hierarchical relations represented in the conceptual structure.

Let’s imagine the situation before the emergence of new genres of elec-
tronic documents. Figure 1 shows a partial representation6 of the “book” 

6 The representations shown in Figures 1, 2 and 3 are partial, since they do not contain all the 
possible attributes and values of the concepts explained because of the readability of the drawings.
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concept using the frame model. Attributes of the concept have been chosen 
in such a way that they may constitute a criterion of division based on con-
tent and form, ie the main characteristics of the genres, distinguished in the 
literature discussed in the previous sections of the article. Genre features 
in the frame are divided into two groups: attributes and their values. Each 
of the attributes is bound inextricably with the specifi ed values. Between 
the attributes, structured constants refl ecting various types of relation-
ships (for example, part-whole) between them were assigned, pointing to 
the actual (existing in reality) limitations of these attributes. For example, 
every document is fi xed on some carrier, which results in the use of the 
appropriate medium of information. Between the values of different attri-
butes, there are also constraints that defi ne relationships between them. For 
example, if a document is a literary one, it is fi xed on a paper carrier. Due 
to the different values of the presented attributes, the subordinate concepts 
“printed book” and “audio book” are distinguished. This change was consi-
dered a relatively non-disruptive, evolutionary change.

Even at this point, the problem of prototypes and the different degree 
of similarity to the prototype of the objects belonging to the genre is evi-
dent. We can imagine literary (text) documents, fi xed on a carrier different 

Fig. 1. Partial frame of “book” concept. Source: own study
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than paper, but such a document will be distinctly different from the pro-
totype text printed document. Likewise, at least some of the non-literary 
documents may be preserved on paper in the form of a codex (e.g., photo 
albums), which are therefore considered books.

Fig. 2. Partial frame of “book” concept after revolutionary change. Source: own study

Figure 2 also shows the use of conceptual frames; this time it is a rep-
resentation of revolutionary changes in science resulting from the emer-
gence of a new electronic genre (electronic book). In this case, it turned out 
that the new genres have common attributes with audial genres (audio-
book), but they have no common attributes with printable genres. This 
anomaly causes several important taxonomic changes. In order to express 
the changes, several attributes have been added to the “book” frame with 
the corresponding values. This has led to the need to modify structural 
invariants and attributes and their values constraints. Due to common 
attributes, non-printed genres were separated and placed together, which 
means they are treated as one class of similarity. A new class of “non-
printed book” was introduced, which together with the “printed book” class 
creates a new contrast set. In order to indicate the differences between the 
audiobook and the electronic book genres, a new subordinate layer, cor-
responding to the “unprinted” frame, was created.

These changes cause a mismatch between two taxonomies. After the 
described changes, the concept “audiobook” of old taxonomy refers to 
objects “non-printed” in the new taxonomy, applied to both analogue audi-
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obooks and e-books. This can cause communication problems between 
people using different taxonomies.

After a revolutionary change there will come another transitions, more 
evolutionary in their nature, to better utilize the features of the new com-
munication medium. One of the manifestations of these changes is the 
creation of the so-called enhanced publication. It is defi ned as dynamic, 
versionable, identifi able compound object that combine electronic publi-
cation text (narration part) with remotely enabled or embedded research 
data, supplemental materials, post-publication data, database records, 
and metadata (Bardi, Manghi, 2014, p. 242). The enhanced book is there-
fore a complex electronic object, described by an identifi er and descriptive 
metadata. The components are: a mandatory narrative part, containing 
a textual description of the research and a set of related auxiliary parts. 
The latter are different in each application, both for the implementation 
type and method. They may be:

  Embedded parts, such as expanding the publication to include 
additional audial and / or visual materials;

  Parts of the structured text, e.g., expanding the publication with 
structured text components, prepared by the publisher;

  Reference sections, such as an enhancing publication with a set of 
URL references to external objects;

  Executable parts, e.g., enhancing the publication with parts con-
taining software and data, enabling the described experiment to be carried 
out again by a reader;

  Generated parts, such as enhancing the publication with tables, 
that can be dynamically modifi ed in response to changes in the research 
data provided.

The use of Linked Open Data (LOD) technology in developed publica-
tions causes fading of the differences between research data, publication 
text that contains the data and the metadata created on the basis of that 
writing.

Figure 3 shows the partial frame of the term “electronic book” in the 
course of further evolution. As a result of the increased use of possibilities 
offered by electronic publishing technologies, the term “electronic tradi-
tional book” (named “scanned”) and “electronic enhanced book” have been 
distinguished. The latter was distinguished on the basis of the attributes 
and their values described in the literature of the subject. They point to the 
main features of the newly created electronic publication.

Conclusions

The frames model allows for observation of the trends of continuous 
change, in terms of concept scopes, that can be treated as a pattern of 
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change in specifi c areas of science. Genres of publication (information) in 
the article were treated as a kind of concepts with its own frames. This 
model also provides the possibility of creating different types of discon-
tinuities (anomalies) in the conceptual system. These anomalies are the 
result of detecting changes in reality that are not compatible with existing 
mental schemata. In the case of weak constraints for concepts, a single 
anomaly is not capable of causing instantaneous taxonomic change. At 
this point, making a conceptual change in science requires the accumu-
lation of anomalies (Chen, Andersen, Barker, 1998, p. 17). In a situation 
of revolutionary change, which causes the emergence of a new paradigm 
of scientifi c publishing, modifi cations of mental schemata can be much 
deeper. As a result, at the beginning of the process of change, early elec-
tronic text genres emulate the behavior of pre-existing genres in the new 
electronic environment. In consequence, as a result of better matching to 
new environmental conditions, new genres are distinguished, which do not 
have their counterparts in the world of print. These genres better refl ect the 

Fig. 3. Partial frame of “electronic book” concept during evolution. Source: own study



25ARTYKUŁY

communication objectives of the new information exchange environment. 
Simultaneously, the semantic distance between the concepts is increased 
and new boundaries arise between them.
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Marek Nahotko
Theory of mental schemata in the study of the evolution of book 

as a publication genre

Abstract

In recent years, electronic publishing has been rapidly expanding. Most genres of 
publications, including books, become digital genres (cybergenres). This raises questions 
about the future of publishing, in particular, the question of whether new cybergenres will 
replace traditional genres, or rather hybridization of publishing will take place; they are 
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questions about relations between old and new genres. In the paper the theory of publication 
genres has been used to fi nd answers to these questions. Genres are treated as mental 
schemata which conceptual content can be represented by a frame. By applying the frames 
model it is possible to present a concept representation in the mind, including the concept of 
a book. The mechanisms that allow for the evolution of schemata are important because they 
are used to make changes in the genres of texts. In this article it is dealt with the changes 
that occur in text genres, mostly books, as a result of the use of new publishing technologies. 
They are described from the side of individual mental processes taking place in the minds of 
communicating persons.

Key words: mental schemata, text genres, electronic books, frames theory

Marek Nahotko
Teoria schematów mentalnych w badaniu ewolucji książki jako gatunku publikacji

Streszczenie

W ostatnich latach szybko rozwija się publikowanie elektroniczne. Kolejne gatunki 
publikacji, w tym książki, stają się gatunkami cyfrowymi (cybergatunkami). To powoduje 
pytania o przyszłość publikowania, w szczególności, pytanie o to, czy nowe cybergatunki 
zastąpią gatunki tradycyjne, czy też nastąpi hybrydyzacja publikowania, a więc o relacje 
pomiędzy gatunkami starymi i nowymi. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania w artykule 
wykorzystana została teoria gatunków publikacji. Gatunki traktowane są jako schematy 
mentalne, których zawartość pojęciowa może być reprezentowana przy pomocy ram. Stosując 
ramy możliwe jest przedstawienie reprezentacji pojęcia w umyśle, w tym pojęcia książki. Ważne 
są mechanizmy pozwalające na ewolucję schematów, gdyż one właśnie służą tworzeniu zmian 
w gatunkach tekstów. W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w gatunkach tekstów, 
głównie książek, w wyniku stosowania nowych technologii publikowania. Są one opisane od 
strony indywidualnych procesów mentalnych odbywających się w umysłach komunikujących 
się jednostek.

Słowa kluczowe: schematy mentalne, gatunki tekstu, książka elektroniczna, teoria ram
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1  
W ciągu zaledwie jednego pokolenia Internet i media cyfrowe zmody-

fi kowały niemal każdy aspekt funkcjonowania współczesnego społeczeń-
stwa i kultury (Juszczyk, 2000; Wojciechowski, 2011; Hetmański, 2015). 
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić pracę, naukę i komunikowanie się bez 
wykorzystania Internetu. Cyfrowe media i współczesne technologie infor-
macyjno-komunikacyjne oraz teleinformatyczne stały się narzędziami 
osiągania postawionych celów i odnoszenia spektakularnych sukcesów. 
Istnienie równoległych przestrzeni realnego i cyfrowego świata, w któ-
rych odbywa się uczenie się i zdobywanie umiejętności oraz kształtowa-
nie wyobraźni całych społeczności ma swoje konsekwencje i niesie duże 
zmiany w jej odbiorze i organizacji (Babik, Warzybok, 2008; Begley, 2012; 
Ledzińska, 2005). 

Dotychczasowe teorie naukowo-fi lozofi czne nie tłumaczą wystarcza-
jąco funkcjonowania wyobraźni jako działania umysłowego generującego 
wyobrażenie przyszłości. Łączenie wyobraźni z percepcją, pamięcią i świa-
domością zaledwie przybliża problem wystarczającego rozumienia tego 
procesu i fenomenu. Istotą wyobraźni jest zdolność do tworzenia wyobra-
żeń twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność 
przedstawiania sobie zgodnie z własnym wyobrażeniem sytuacji, osób, 
przedmiotów, zjawisk niewidzialnych (Small, Vorgan, 2011). Sprawne 
włączanie percepcji, pamięci czy świadomości w proces wspomagający 
wszechstronny odbiór informacji z otoczenia jest istotnym elementem 
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka (Spitzer, 2013; Cza-
jowski, 2012).

1 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
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Ekologia informacji to nauka o środowisku informacyjnym człowieka

Środowisko informacyjne jest przestrzenią, w której człowiek fi zycz-
nie funkcjonuje. Zdaniem Wojciecha Biernackiego „W świadomości czło-
wieka środowisko występuje jako zbiór informacji odbieranych zmysłowo, 
informacji gromadzonych w wyniku dawnych doświadczeń człowieka (wie-
dza) oraz pochodzących od innych osób lub ze środków masowego prze-
kazu. Człowiek ustosunkowuje się wewnętrznie do odbieranych informacji 
poprzez tworzenie wyobrażeń, ocen, odczuć. Podejmuje on określone decy-
zje i dąży do odpowiedniego przystosowania się do środowiska lub prze-
kształcenia go w taki sposób, aby lepiej zaspokajało jego potrzeby” (Bier-
nacki, 2010, s. 15).

„Korzystanie z informacji jest nieodzownym warunkiem życia i dzia-
łania we współczesnym świecie. Każdy człowiek, spełniając określone role 
społeczne poddawany jest gęstemu strumieniowi różnorodnych informacji, 
które są stale obecne w naszym życiu, kształtują jego przebieg i jakość” 
(Tomaszuk, 2005, s. 357). W tym kontekście podejście/perspektywa eko-
logiczna oznacza: 

1. Eksponowanie relacji człowieka z jego środowiskiem informacyjnym 
(antropoinfosferą).

2. Poszukiwanie i akcentowanie wpływu/oddziaływania na człowieka 
środowiskowych czynników informacyjnych i odwrotnie.

3. Ochronę człowieka przed niekorzystnym oddziaływaniem informacji 
oraz ochrona samej informacji przed niszczycielskim działaniem człowieka 
(Babik, 2014).

Obecnie dużym problemem jest ogromna ilość informacji; zresztą 
będzie jej coraz więcej. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić. W procesie 
odbioru informacji możemy z zalewem informacji jednak próbować jakoś 
sobie radzić, próbować zapanować nad informacją. „[…] możliwość ogarnię-
cia wielokrotnie większej ilości informacji spowodowała, że ludzie przestają 
ją szanować. Ponieważ jest tania, więc mamy skłonność do rozrzutności. 
Tymczasem informacja jest bezlitosna. Zapełnia każdą lukę, w którą może 
się wcisnąć, wykorzystuje każdy moment nieuwagi, żeby wtargnąć i zająć 
miejsce tam, gdzie tylko zdoła znaleźć choć trochę wolnej przestrzeni” 
(Chrząstowski, 1997). „W dzisiejszym świecie dociera do nas coraz więcej 
informacji ale wiemy coraz mniej. Brakuje nam czasu na zdobycie wie-
dzy uporządkowanej, pogłębionej, kompleksowej. […] Szybko docieramy do 
faktów, odkrywamy przyczyny zdarzeń, aby przekazać sprawdzoną wiedzę, 
bo tylko taka wiedza daje bezpieczeństwo i pewność działania” (Reklama 
medialna w Radio RMF FM). 

Internet nie oferuje całościowej wiedzy, fragmentaryzuje i rozbija ją. 
Internet to  raczej źródło informacji niż źródło wiedzy. Myślenie liniowe jest 
zastępowane w nim przez myślenie węzłowe. Wszystko pojawia się naraz. 
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Nie ma początku, rozwinięcia, zakończenia. Powstaje mentalność systemów 
marnie połączonych. Można wiedzieć nawet bardzo dużo, ale ta wiedza jest 
proszkiem, zbiorem fragmentów, które się ze sobą nie wiążą (Tadeusiewicz, 
1999; Krzysztofek, 2006; Szynkiewicz, 2014). W tzw. psychologii ekologicz-
nej funkcjonuje ogólna charakterystyka percepcji zaproponowana przez 
Jamesa Jerome’a Gibsona, wedle której organizm wydobywa z otoczenia te 
informacje o obiektach, które są istotne dla jego przetrwania. Obecnie nie 
sposób funkcjonować bez aktualnych informacji. Jednocześnie ich nad-
miar sprawia poważne trudności, szczególnie w ocenie ich wartości i przy-
datności (a więc selekcji) oraz w przekształcaniu ich w wiedzę. Do tego 
typu  transformacji niezbędny jest osobisty wysiłek, czas i odpowiednie 
umiejętności.

Idea głosząca, że informacji jest „zbyt dużo” (too much information) 
doprowadziła do stworzenia koncepcji przeciążenia informacyjnego, któ-
rego konsekwencjami są m.in. unikanie informacji i niepokój informacyjny, 
co jest określane paradoksem wyboru. Towarzyszy mu syndrom wyparcia 
informacji: „zasadniczą sztuką jest chronienie się przed 99,99% oferowa-
nych informacji, których nie chcemy (i oczywiście bezlitosne wykorzystywa-
nie tej ostatniej 0,01%)” (Eriksen, 2003).

Zachowania informacyjne i towarzyszące im zjawiska w sytuacji 
odbioru informacji

W literaturze przedmiotu można znaleźć opisy różnorodnych zachowań 
informacyjnych i towarzyszących im zjawisk w sytuacji odbioru informacji. 
Są to m. in. zagubienie informacyjne, przeoczenie informacyjne (information 
overlook), dysonans poznawczy, nadmierne przywiązanie do przypadkowej 
informacji (continous partial attentation (CPA)), frustracja informacyjna,  
niepokój informacyjny (information anxiety), stres informacyjny (infostres),  
przeciążenie poznawcze (cognitive overload), chomikowanie informacji, 
wycofanie informacyjne (information withdrawal), bulimia informacyjna, 
zespół defi cytu uwagi (attention defi cit trait (ADT)), zmęczenie informacją, 
psychoza informacyjna (Ledzińska, 2001; Ledzińska, 2005; Babik, 2006; 
Babik, Warzybok, 2008; Ledzińska, 2009). Na podstawie wyników analizy 
i krytyki istniejącego piśmiennictwa na ten temat w dalszym ciągu zostaną 
omówione wymienione (aczkolwiek wybrane) rodzaje zachowań informa-
cyjnych, występujących nie tylko w środowisku informacji elektronicznej, 
które obecnie mocno przenika się z tradycyjnym (pozainternetowym) śro-
dowiskiem informacyjnym.

Sytuacja zagubienia informacyjnego jest porównywalna do powodzi. 
Wiąże się z mocno odczuwalnym poczuciem utraty kontroli nad sytuacją, 
w której monstrualna ilość informacji nie tylko nie daje się cała poznać, ale 
nawet sklasyfi kować. Użytkownik staje więc wobec zadania, które przera-
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sta jego siły. Brak kontroli skutkuje poczuciem przytłoczenia informacyj-
nego i wprowadza zamęt poznawczy. Zwykle towarzyszy temu przeocze-
nie informacyjne. Unikanie informacji/przeoczenie informacyjne to rodzaj 
taktyki w sytuacji nadmiaru informacji. Świadome pomijanie informacji 
relewantnych jest sposobem radzenia sobie z nadmiarem informacji, któ-
rej nie jesteśmy w stanie przetworzyć. Polega na odrzucaniu i ignorowa-
niu pewnych informacji, gdyż – zdaniem jednostki – jest ich za dużo, aby 
sobie z nimi poradzić. Typowe zachowanie użytkowników wyszukiwarek, 
jakim jest wykorzystywanie tylko kilku pierwszych wyników przedstawia-
nych przez wyszukiwarki internetowe można uznać za przejaw unikania 
informacji. Dysonans poznawczy z kolei polega na świadomym niezagłębia-
niu się w treść informacji, unikaniu jej, zmniejszaniu jej wagi w odniesie-
niu do własnych potrzeb. Klasycznym przykładem może być picie herbaty 
z cytryną, podczas którego wydziela się wchłaniany przez organizm czło-
wieka cytrynian glinu, który odkłada się w tkankach, uszkadza je, co po 
pewnym czasie może przyczynić się do choroby Alzheimera.

Pożywką, na gruncie której pojawiają się zachowania związane z nad-
miernym przywiązaniem do przypadkowej informacji są serwisy społeczno-
ściowe. Masa informacji, która wyświetla się na stronach serwisów społecz-
nościowych (tzw. ściana) domaga się chociażby przeglądnięcia „na szybko”. 
Liczba informacji, z którymi „warto” się zapoznać, chociaż przykuwa 
uwagę, z czasem zaczyna potwornie męczyć. Wtedy pojawia się frustracja 
informacyjna. Jest ona powodowana niemożliwością znalezienia potrzeb-
nej/relewantnej informacji, a przez to zaspokojenia potrzeby informacyjnej. 
Tego rodzaju stres informacyjny łączy się zwykle z dużym ładunkiem emo-
cjonalnym i zniechęceniem (a nawet paraliżem) do dalszego poszukiwania 
potrzebnych informacji.

Niepokój informacyjny jest zespołem nieprzyjemnych odczuć,  takich 
jak napięcie psychiczne, bezradność, zagubienie, niepewność, dezorgani-
zacja umysłowa, których jednostka doświadcza w sytuacji nadmiaru infor-
macji. Niepokój informacyjny może być spowodowany również przez bariery 
informacyjne, a także przez narzucony przymus pracy z informacją w sytu-
acji, gdy dana osoba czuje się niepewnie w temacie lub miejscu, w którym 
musi wykonać zadanie. Niepokój informacyjny może doprowadzić do nega-
tywnego stanu wyuczonej bezradności. 

Stres informacyjny to rodzaj stresu poznawczego, który zdaniem psy-
cholog Marii  Ledzińskiej jest „określoną relacją pomiędzy osobą a otocze-
niem, ocenianą przez człowieka jako obciążająca lub przekraczająca moż-
liwości sprostania jej” lub to „zespół doznań towarzyszących niemożliwości 
bieżącego opracowania informacji oraz integrowania ich z dotychczasową 
wiedzą jednostki” (Ledzińska 2002, s. 27). Negatywne skutki stresu to:

  wydłużenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie informacji,
  zwiększenie kosztów przekazywania informacji,
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  wzrost niespójności informacji,
  obniżenie motywacji użytkownika,
  utrata „jasności umysłu”,
  trudności w przekształcaniu informacji w wiedzę.

Przeciążenie poznawcze jest stanem, w którym nadmiar informacji 
powoduje u użytkownika informacji wielozadaniowość i przerywanie aktyw-
ności. Przedstawiciele gatunku ludzkiego mają określoną pojemność uwagi, 
a w konsekwencji  ograniczoną zdolność do jednoczesnego przetwarzania 
informacji. Gdy informacji jest za dużo, mózg użytkownika informacji ma  
tendencję do dekoncentracji, która powoduje, że nie potrafi  się zmobilizo-
wać. Zarówno wielozadaniowość, jak i przerywanie wykonywanej aktywno-
ści mają niekorzystny wpływ na pracę z informacją. Zwłaszcza silne pobu-
dzenie prowadzi do uruchomienia procesu tzw. hamowania obronnego.

Chomikowanie informacji to rodzaj nadmiernej aktywności w zbiera-
niu informacji, który przejawia się poprzez zbieranie informacji „na wszelki 
wypadek”, takiej, która może się kiedyś przydać. Sytuacja ta występuje, 
gdy jednostka pragnąc zrozumieć swój niepewny świat zaczyna czuć się 
zmuszona do gromadzenia informacji, niezależnie od tego, czy jest ona 
relewantna czy nie. W praktyce natłok informacji dominuje nad takimi 
użytkownikami, którzy starają się być na bieżąco z informacjami i zwykle 
odraczają w czasie wykorzystanie zgromadzonych „przy okazji” informacji. 
Tymczasem informacja gromadzona dla samego gromadzenia nie ma żad-
nej wartości. Można to porównać do zamkniętej na klucz szufl ady z waż-
nymi dokumentami.

Kolejnym rodzajem zachowania informacyjnego jest wycofanie infor-
macyjne (information withdrawal). Polega ono na samoograniczeniu przez 
użytkownika docierających do niego informacji i korzystaniu z jak naj-
mniejszej liczby źródeł informacji. Użytkownik nie stosuje strategii poma-
gających mu fi ltrować docierające informacje, ocenić je i wybrać przydatne. 
Zamiast tego całkowicie odcina się od jakiejkolwiek dawki informacji, negu-
jąc ich wartość merytoryczną. Zwykle przejawia się to w postaci zachowań 
chaotycznych, do których należy m.in. gwałtowne eliminowanie informacji. 
Ograniczanie się do tylko i wyłącznie określonej liczby znanych i wciąż uży-
wanych źródeł informacji może prowadzić do zamknięcia się na inne prze-
kazy informacyjne i stworzenia sobie „małego świata”, w obrębie którego 
pojawia się jedynie taki a nie inny rodzaj  informacji. Dodatkowo zostaje 
ograniczona perspektywa, przez pryzmat której można oceniać wiarygod-
ność informacji.

Bulimia informacyjna, podobnie jak otyłość informacyjna, obniża 
aktywność informacyjną użytkownika informacji, który chłonie informa-
cje dla samej przyjemności, w pewnym sensie zatapiając się w ich treści 
i bezpowrotnie tracąc czas. Bezmyślne przyjmowanie informacji o niewiel-
kim znaczeniu to tak, jak przyjmowanie pokarmu pozbawionego wartości 
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odżywczych tylko dla samego przyjmowania i sprawiania sobie przyjem-
ności. Można to robić. Pytanie tylko po co i czy jest to zdrowe zachowanie.

Zespół defi cytu uwagi jest związany z sytuacją, gdy w czasie przecią-
żenia informacyjnego przednie płaty mózgu wytracają swoje zdolności do 
przeprowadzania wysublimowanych procesów myślowych, skutkiem czego 
myślenie staje się czarno-białe. Użytkownicy doświadczający tego syn-
dromu mają problem ze zorganizowaniem siebie, ustalaniem priorytetów 
i zarządzaniem czasem. Pracują mniej efektywnie i odczuwają stały, choć 
niski poziom paniki i poczucia winy.

Zmęczenie informacją to skutek ekstremalnego przeciążenia informa-
cją. Syndrom ten objawia się paraliżem zdolności analitycznych i prowadzi 
do nieustannego poszukiwania informacji przy jednoczesnej utracie wiary 
w podejmowanie właściwych decyzji, i co za tym idzie, dochodzi do wycią-
gania niewłaściwych wniosków. Spada poczucie pewności siebie i pojawiają 
się obawy o swoje umiejętności. Stan ten może objawiać się również prze-
rzucaniem odpowiedzialności za swoje błędy na innych. Użytkownik infor-
macji jest dosłownie przygnieciony niemożliwą do ogarnięcia ilością infor-
macji. Im więcej otrzymuje informacji, tym bardziej czuje się zagubiony 
i jego efektywność intelektualna maleje.

Psychoza informacyjna pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik infor-
macji „zatapia się” w interaktywnej rzeczywistości wirtualnej, kompensując 
sobie tym braki w życiu rzeczywistym. W ciągłym „byciu na bieżąco” odre-
agowuje pewne kompleksy. Często służy zamaskowaniu poczucia samotno-
ści. Według badaczy takie zachowania z jednej strony wynikają z niezdro-
wego podejścia do zastępowania uczuć i potrzeb informacją, zaś z drugiej 
strony mogą wypływać z nadmiernej psychicznej chęci bycia potrzebnym. 
Jest to przebywanie w stanie ciągłego pobudzenia i bycie na bieżąco z nad-
miarem pojawiających się informacji. Charakterystycznymi zachowaniami 
w tym przypadku jest na przykład ciągłe zmienianie kanałów telewizyjnych 
lub częste przeglądanie serwisów informacyjnych bez ustalonego porządku 
i celu. W skrajnych przypadkach pojawia się nerwica informacyjna i/lub 
natręctwa na tle informacji.

Intuicyjne strategie radzenia sobie w sytuacjach nadmiaru i defi cytu 
informacji

Najczęściej stosowane strategie radzenia sobie w sytuacji nadmiaru 
i defi cytu informacji to strategia minimalnego zaspokajania (satisfi cing) oraz 
wielozadaniowość (multitasting). Strategia minimalnego zaspokojenia polega 
na posługiwaniu się jedynie minimalną ilością informacji, aby zaspokoić 
daną potrzebę informacyjną. W wypadku nadmiaru informacji strategię tę 
stosuje się w celu zapobieżenia przytłoczeniu informacją. Wielozadaniowość 
jest jednym ze sposobów radzenia sobie z natłokiem informacji. Polega na 
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fragmentaryzacji uwagi prowadzącej jednak m.in. do rozproszenia uwagi 
i podejmowanie decyzji o mniejszej efektywności. To jedna z dominujących 
cech nowych generacji użytkowników informacji (pokolenia Y). Badania 
wskazują jednak, że mózg człowieka jest tak zaprojektowany, aby skupiać 
się tylko na jednym zadaniu. Wielozadaniowość, czyli jednoczesne skupianie 
się na kilku zadaniach prowadzi do mniejszej produktywności, kreatywno-
ści i podejmowania mniej efektywnych decyzji. Faktycznie jest to szybkie 
przeskakiwanie z wykonywania jednej czynności na drugą. „Gdy występuje 
nadmiar informacji, stopień ich zrozumienia maleje wprost proporcjonalnie 
do wzrostu informacji – mając tę świadomość, należy więc do zdobywania 
informacji podchodzić rozsądnie” (Tomaszuk, 2005, s. 362).

Środki zaradcze to higiena informacyjna/profi laktyka informacyjna, 
kultura informacyjna, edukacja informacyjna, zaufanie do informacji, 
selekcja informacji, wartościowanie informacji, terapia informacyjna, 
zarządzanie informacją. Inne to: selekcja (na poziomie odbioru i kodowa-
nia), wartościowanie informacji, akredytacja informacji, wypieranie infor-
macji, unikanie informacji, blokowanie informacji, zapamiętywanie infor-
macji (Babik, 2010; 2014). 

Podsumowanie

W artykule zajęto się informacją i wybranymi produktami informa-
cyjnymi w środowisku cyfrowym przenikającym się z tradycyjnym środo-
wiskiem informacyjnym w aspekcie ich organizacji i odbioru. Zostały one 
przedstawione w świetle ekologii informacji, która pozwala uwzględnić 
inne nie zawsze dostrzegane aspekty tego zagadnienia. Takie spojrzenie 
pozwoliło ujawnić istotne środowiskowe determinanty/czynniki organiza-
cji i recepcji informacji w świecie cyfrowym. Nadmiar informacji i będące 
jego skutkiem przeciążenie informacyjne w pełni uzasadnia przydatność 
takiego ujęcia  organizacji i odbioru informacji w środowisku cyfrowym. 
Opisane zachowania i strategie nie występują wyłącznie w środowisku 
informacji elektronicznej, gdyż jest ono tylko „częścią” środowiska informa-
cyjnego (antropoinfosfery) człowieka jako takiego.

Zakodowane w ludzkich mózgach sposoby reakcji na nadmiar informa-
cji z jednej strony nas chronią, zaś z drugiej strony uświadamiają jak bar-
dzo człowiek odchodzi od naturalnych potrzeb i sposobów reakcji na infor-
macje (Babik, 2001; 2002; 2014). Nie jesteśmy do końca świadomi tego, co 
dzieje się z nami na skutek zmasowanego działania informacji dostarcza-
nej w nadmiarze, której nasze ciała i umysły nie są w stanie przetworzyć 
i odpowiednio „zmetabolizować”. Nasz mózg zaczyna podświadomie bro-
nić się przed niemożliwą do przetworzenia ilością informacji (Carr, 2013; 
Spitzer, 2013). Trudno określić jakie jeszcze inne skutki-rodzaje zacho-
wań niesie praca z nadmierną ilością informacji, taka której zasady prze-
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czą ekologii informacji. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się 
być nauka „ekologicznej” pracy z informacją prowadząca do wypracowania 
umiejętności ekologicznego zarządzania informacją (Davenport, Prusak, 
1997; Eryomin, 1998; Fazlagic, 2010).
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Wiesław Babik
Information Organisation and Reception in the Digital Environment, 

in the Context of Information Ecology

Abstract

This paper deals with information and selected information products in the digital 
environment, in the aspects of information organisation and reception. Information and 
information products are presented in the context of information ecology that throws new 
light to the issues under discussion. Such a context allowed the author to reveal the essential 
environmental factors that determine information organisation and reception in the digital 
world. Excessive information and consequential information overload fully justify the usability 
of such an approach to information organisation and reception in the digital environment. 

Key words: information, information products, information ecology, information organisation, 
reception of information, digital environment 

Wiesław Babik
Organizacja i recepcja informacji w środowisku cyfrowym

w świetle ekologii informacji

Streszczenie

W artykule zajęto się informacją i wybranymi produktami informacyjnymi w środowisku 
cyfrowym w aspekcie jej organizacji i odbioru. Zostały one przedstawione w świetle ekologii 
informacji, która rzuca na nie nowe światło. Pozwoliło to ujawnić istotne środowiskowe 
determinanty/czynniki organizacji i recepcji informacji w świecie cyfrowym. Nadmiar 
informacji i będące jego skutkiem przeciążenie informacyjne w pełni uzasadnia przydatność 
takiego spojrzenia na organizację i odbiór informacji w środowisku cyfrowym.

Słowa kluczowe: informacja, produkty informacyjne, ekologia informacji, organizacja 
informacji, recepcja informacji, środowisko cyfrowe
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ВЫБРАННЫХ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ
(О СОСЕДСКИХ КОНФЛИКТАХ С ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИНГВИСТА)
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1

Предлагаемые рассуждения будут посвящены вопросу, связанному 
с характером представления реальных событий в виртуальном про-
странстве2. Принимая во внимание доступность технологий, благодаря 
которой новые новые медиа (термин П. Левинсона) предоставляют воз-
можность обычному пользователю интернета участвовать в создании 
контента, стоит задуматься над интенциями, которыми руководству-
ется генерирующий сообщение, а затем и другие лица, имеющие дело 
с помещённой информацией. Предлагаемый анализ был порожден 
размышлениями над собираемыми автором текстами, которые будут 
использованы в качестве источника материала для экспликации моде-
лей повседневных конфликтных ситуаций. Необходимым условием 
такого исследования видится определение специфики и достоверности 
самой материальной базы.

Обзор способов обмена знаниями о реальной действительности 
в интернете, в разбираемом случае (как это заявлено нами в заглавии) 
о соседских конфликтах, будет производиться в порядке от информа-
ции о конкретном конфликте (фото- и аудиовизуальные материалы), 
через тексты, включающие разностороннее обсуждение конфликтных 
ситуаций подобного рода (дискуссии о проблемных соседях на интер-
нет-форумах, анализ недобрососедских отношений в блогах), до обоб-
щённых значений, представляющих типичную для соседского про-
странства конфликтогенность (интернет-мемы). Необходимо отметить, 
что названные форумы, блоги и мемы являются текстами, характер-

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 
2 С тем, что представление это делают непрофессионалы (т.е. лица, не связанные 

профессионально с созданием текстов и их публикацией). В связи с чем интернет-сайты 
локальных СМИ, полиции и т.д., сообщения на которых по теме соседских конфликтов 
готовит специально предназначенный для этого персонал, нас интересовать не будут.
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ными для интернет-коммуникации, в то время как помещаемые в сети 
фотографии и фильмы создаются вне её. Анализируемые примеры 
были отобраны из русско- и польскоязычных интернет-ресурсов.3 

1) На примере проблем с парковкой машин в жилых кварталах для 
начала рассмотрим, какие данные можно получить из размещаемых 
в сети записей и фотографий, а также сопровождающей их авторской 
информации.

В настоящее время возможность снимать на фото- и видеокамеру 
«интересные» события, свидетелем которых нам приходится быть, 
стала общедоступной. В случае их публичной презентации мы имеем 
дело с так называемой партиципарной журналистикой (participatory 
journalism). В понимании Ш. Боуман и К. Уиллиса, целью партиципа-
ции граждан в сборе, конструировании, анализе и распространении 
фактов является «обеспечение независимой, актуальной, разнообраз-
ной и существенной информации, которая является условием суще-
ствования демократии». (Цит. по: Zwiefka-Chwałek, 2009, s. 12, перев. 
мой – А.Б.-Ш.).

Рассмотрим три связанных с парковкой примера.

На первой из девяти фотографий в материале под заглавием Месть 
за неправильную парковку представлен припаркованный двумя колё-
сами на газоне белый Ниссан Кашкай. Большие прописные буквы аэро-
зольной краской составляют надпись ГАЗОН и занимают немалую часть 
правого бока кузова кроссовера, умышленно, как следует предполагать, 
охватывая по мере возможности как можно большее количество элемен-
тов, в том числе крышку у бензобака и ручки обеих дверей. Неодобрение 
соседей, связанное с уничтожением общей зелени, имеет характер эска-

3 В приводимом в последующем материале сохраняется оригинальное написание.

Ил. 1. Месть за неправильную парковку (Президент, 2008)
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лации спора, поскольку повреждению подвергается частное имущество 
соседа-виновника. Владелец машины «информируется» о своём непри-
емлемом поведении при помощи упомянутого слова-ключа.

Ил. 2. List od sąsiada znaleziony za wycieraczką samochodu… (List od sąsiada, 2013)

Еще один тип конфликта, связанного с парковкой у дома, пред-
ставляет написанное от руки письмо и вставленное (что сообщается 
в сопровождающем фотографию описании) за дворник лобового 
стекла машины. Конфликтогенным становится одно из мест на сто-
янке, на исключительное пользование которым претендует автор кор-
респонденции (To miejsce jest zajęte od paru lat. = Это место занято уже 
несколько лет.). В приведённом письме соседке (Szanowna Pani! = Ува-
жаемая госпожа!) вербализуется одновременно и просьба (Proszę nie 
parkować, obojętnie o której godzinie. = Прошу не парковаться, неважно 
в какое время.), и угроза (Jak prośba nie zostanie spełniona, to będziemy 
się bardzo gniewać. A w najgorszym wypadku ten samochód wyciągnę 
w krzaki. = Если просьба не будет исполнена, будем крайне раздра-
жены. А в наихудшем случае эту машину я передвину в кусты.)

Третий пример представляет помещённый в сервисе YouTube 
фильм, где картину охваченной пламенем, одной из припаркованных 
в ряду вдоль жилого корпуса, машины сопровождают высказывания 
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того, кто снимает видео, и владельца, стоящего рядом с подожжённым 
Фиатом Панда, относительно потенциальной опасности взрыва бензо-
бака (– Nie wybuchnie? = Не взорвётся?) и доступности огнетушителя 
(– Gaśnicę pan masz? = Огнетушитель у вас есть?). Из названия (Zemsta 
zawistnego sąsiada za parkowanie na jego miejscu = Месть соседа за пар-
ковку на его месте) и описания видеозаписи следует, что тот, кто поме-
стил фильм об этом мало приятном событии, хорошо ориентируется 
в проблеме (Youtube.com).

Специфику и достоверность фото- и аудиовизуальных материалов 
как источника для лингвистического исследования можно представить 
следующим образом:

a) фотография, видеозапись конфликтогенных действий и/или их 
последствий:

 – фиксируют определённый этап конфликта (подвергающееся 
повреждению или уже повреждённое имущество частного лица), вклю-
чая иногда также непосредственную интеракцию конфликтующих 
соседей (имеются записи ссор между соседями, неадекватного поведе-
ния пьяных жильцов по отношению к ним и пр.), 

 – об источнике спора информирует как сам материал (в первом 
примере – надпись на кузове и заснятый способ неправильно припар-
кованной машины), так и сопровождающие его заглавие и описание 
(Zemsta zawistnego sąsiada za parkowanie na jego miejscu и др.),

 – желание быть «репортёром» и поделиться интересной фотогра-
фией или записью может сопровождаться намерением рассмешить 
зрителей (часть собранного материала была помещена на сайтах или 
в разделах, предназначенных для развлекательного контента),

 – ситуационное использование средств языка: объектом анализа 
становятся (как перед этим), с одной стороны, надписи на личной соб-
ственности, с другой, записи сообщений соседей в определённой фазе 
конфликта;

б) фотокопии помещённых в публичном месте (в том числе на 
лестничной клетке или за дворником соседской машины) писем 
с обращением к проблемным соседям:

− соседская переписка (иногда отправитель получает также пись-
менный ответ на своё письмо), как опосредствованное вербально ком-
муникативное взаимодействие конфликтующих жильцов (см. обраще-
ние к соседке в приведённом примере),

− то же самое может указывать на источник проблемы (напр., 
содержать информацию о причине присвоения места парковки) 
и представлять направление конфликта (просьбы и угрозы),

− само помещение в публичном месте письма соседу и зачастую 
его курёзность в глазах «репортёра» побуждает желание поделиться 
вызывающим смех материалом с другими,
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− лингвистический аспект исследования представляет собой 
попытку выделить признаки, характерные для поджанра соседской 
переписки.

2) Способы документирования повседневных отношений между 
соседями в текстах блогов и форумов в интернете будут представлены 
на примере конфликтов, касающихся выставления на всеобщее обозре-
ние (чаще всего на лестничной клетке) мусора, прежде чем он окажется 
вынесенным на мусорники.

П. Левинсон замечает, что поскольку редакцией блога занимается 
сам автор, блоговые заметки, в отличие от газет или журналов, могут 
быть посвящены любому вопросу, волнующему блогера (Levinson, 2010, 
s. 39). В выбранной теме межсоседских конфликтов им может быть, 
напр., текст под заглавием Про унитаз с глазами или как я чуть не пере-
шел на сторону зла (starshinazapasa, 2013).  Заметка посвящена борьбе 
с двумя соседками, оставляющими мусор в подъезде. Обширное введение 
представляет собой рассуждения на тему всевозможного рода причин 
межсоседских споров. Кульминационным моментом становится появле-
ние на лестничной клетке не только мешков с бытовыми отходами, но 
ещё и использованного голубого унитаза с глазами-наклейками на бачке 
и освежителем, прикреплённым к его ободку. Предмет этот (или, скорее, 
его появление в данном месте) произвёл на автора такое впечатление, что 
он решил подробно описать его внешний вид и, как пишет далее, По пер-
вому порыву хотел даже пойти сфотографировать, но вовремя понял, 
что это уже я совсем башкой поехал. Если я еще и смеющиеся унитазы 
в подъезде начну фотографировать и в инстаграм выкладывать...

Специфику и достоверность блогов как источника материала для 
лингвистических исследований можно представить следующим образом:

− это субъективный, что очевидно, анализ более или менее типич-
ной конфликтной ситуации в общесоседском пространстве, который 
может учитывать происхождение и важные, с точки зрения автора, 
аспекты проблемы (в данном случае это описание «выражения лица» 
унитаза: совсем уж восторженно-идиотское. Не несет их унитаз 
печати интеллекта на своем челе.),

− документация конфликта дополняется эмоциями пишущего (Но 
у нас в подъезде так не принято. Этот диссонанс разрушает гармо-
нию моего мира и страшно меня огорчает.),

− заметка может включать в себя дополнительные визуальные 
материалы, ссылки и пр. (рассматриваемый пример включает в себя 
фотографию унитаза с глазами, но не того, который был поводом напи-
сать заметку),

− «репортаж» о соседской  жизни содержит и мотив развлекательный, 
− автор сам в последних строках выражает надежду на поднятое 

с утра настроение у читателей,
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− важным признаком для лингвистического описания необхо-
димо считать индивидуальный характер языка блогов. Авторам блог-
дневников часто приходится выбирать: «между автобиографично-
стью и фикциональностью (вымышленностью) содержания и между 
спонтанностью, естественностью, непосредственностью изложения 
и его литературной „выделанностью”, стилистической обработанно-
стью, желанием „писать красиво”». (Гермашева, 2010, c. 153).

Инициирующие на интернет-форуме дискуссию о конкретном кон-
фликте присваивают ей соответственное название, описывая при этом 
проблему с разной степенью детализации. Зачастую вербализуется 
также просьба к участникам дискуссии поделиться своим опытом и/или 
дать совет, примерно так, как это делается в следующем примере: 

Sąsiedzi i śmieci na klatce schodowej
Mam problem z sąsiadami którzy mają nawyk zostawiania śmieci na 
klatce. Mieszkam w nowo wybudowanym bloku, gdzie klatki są dzielone, 
czyli część mieszkalna jest oddzielona od schodów windy itd. oszkloną 
ścianka, czasami gdy naprawdę śmierdzą te śmieci nie ma nawet gdzie 
ten smród uciec. Nie wiem skąd ludzie mają takie nawyki i jak można 
być takim egoistycznym burakiem. Wczoraj wracajac z pracy juz sie zde-
nerwowalam i zostawilam karteczke cytuje ‚Prosze nie zostawiac smieci 
na klatce! To okropnie śmierdzi Dziekuje.’ Jakie bylo moje zdziwienie gdy 
dzisiaj wychodząc do sklepu zobaczyłam tę sama kartkę przyklejoną na 
moich drzwiach! Dodam, że ja nie wiem który to sasiąd zostawia te śmieci 
(mam ich dwóch) wiec wolalam zostawic kartke, a nie osobiscie wyskoczyc 
oczerniajac kogos, stwierdzilam ze napisanie uprzejmej prośby załatwi 
sprawe, po prostu komuś zrobi sie głupio i przemyśli sobie, że faktycznie 
to było złe i tyle, ale to ich zachowanie mnie zdziwiło i wkurzyło. Widać 
człowiek ze wsi wyjdzie ale wieś z człowieka nie... Nie wiem czy to tak 
zostawic czy wybrac sie i po prostu zapytac sie który to z nich i powiedziec 
w twarz co o tym mysle, z drugiej strony nie chce wprowadac niepotrzeb-
nych ‚wojen’. Myśle też że jesli sytuacja sie nie zmieni zgłosić to do admi-
nistracji. Mieliscie podobną sytuacje? Co radzicie? (Zielona 1111, 2013).

«По структурно-смысловой организации форум представляет 
собой один из примеров письменного асинхронного полилога» (Патру-
шева, 2013, c. 128). Лица, заинтересованные темой, помещают на 
нем свои собственные высказывания. Так, на рассматриваемый нами 
веб-форум поступило 15 таких сообщений. Как замечает К. Вырвас, 
участники дискуссии желают «высказать свое мнение и подейство-
вать на модификацию мнения собеседника, скорее, они не стремятся 
к консенсусу» (Wyrwas 2003, s. 54). Рассмотрим в качестве примера 
два сообщения:



44  BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 2 (48) 2017

u mnie ludzie w bloku robią dokładnie to samo, na szczęście w części 
oddalonej od moich nozdrzy, ale bierze mnie na wymioty jak idę do scho-
dów, a w tle obok drzwi widzę trzy wory śmieci, które leżą tam tydzień i na 
bank walą na sto dwa. gdyby ta sytuacja dotyczyła bezpośrednio mnie to 
ja bym w końcu nie wytrzymała, poszła i zwróciła uwagę, ale nie liczyła na 
to, że cokolwiek to zmieni. 

В приводимом ответе содержится описание аналогичной ситуации с ука-
занием на степень её раздражающей неприятности и рассуждениями 
о том, как поступил бы пишущий, будучи на месте автора заданной темы.

Wieś tu nie ma nic do rzeczy. ...ludzie to świnie....wystarczy znaleźć 
w śmieciach nazwisko lub numer mieszkania i wezwać policję. ...krecia 
robota u mnie pomogło. 

Формулируется причина проблемы (не деревенское происхождение, 
а человеческая природа порождает подобные ситуации). Содержится 
также совет, как поступать с такими соседями, автор сообщения ссы-
лается на собственный опыт, сопровождая его утверждением относи-
тельно эффективности произведенных им действий.

Специфику и достоверность форумов в интернете как источника 
материала для лингвистических исследований подтверждают 
следующие соображения:

−  в них можно увидеть довольно подробное представление 
проблемы благодаря дополняющим инициирующее описание похожим 
историям межсоседских конфликтов, 

− полилог обеспечивает представление опыта и субъективных 
ощущений многих лиц, столкнувшихся с данной проблемой (ситуация 
может восприниматься по-разному, неодинаковой может быть также 
оценка степени её конфликтогенности),

− материал включает в себя обзор советов и способов разрешения 
проблемы (сценариев развития ситуации), с вербализацией эффектив-
ности (или неэффективности) предпринимаемых действий,

− с точки зрения языкового анализа существенными являются 
такие особенности интернет-коммуникации, как спонтанность, кото-
рая «проявляется не только через типичные для неё языковые признаки 
(напр. стирание границ предложений, неполные конструкции, синтак-
сические потоки), но и в написании» (Grzenia, 2006, s. 100), а также 
связанное с ней наличие разговорно-сниженных форм и «необычное их 
смешение с характерными для письменной формы оборотами и даже 
книжными выражениями» (Grzenia, 2006, s.107). 

3) Рассмотрим теперь интернет-мемы, то есть такого рода «ано-
нимное сетевое творчество, которое не только конденсирует и транс-
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лирует коллективные представления, но и обладает суггестивной силой, 
подразумевающей влияние коллективных представлений на формиро-
вание личных установок реципиента, включенного в сетевую комму-
никацию» (Беловодская, 2016, с. 121). В большинстве своём это тексты 
креолизованные, состоящие из визуального и вербального элемента 
и требующие двойного декодирования заложенной в них информации 
(Ворошилова, 2007, с. 78). Этот конститутивный для данного жанра4 
признак – поликодовая организация содержания, послужит анализу 
четырёх примеров документации повседневности в интернет-мемах5.

Демотиватор с фотографией двух немолодых женщин, сидящих на 
скамейке, и, согласно с форматом данного типа интернет-мемов, под-
писью внизу черной рамки Sąsiadki z ławki przed blokiem (= Соседки на 
скамейке у подъезда) и далее меньшим размером шрифта Prędzej ode 
mnie wiedziały że jestem w ciąży (= Раньше меня знали, что я беременна) 
обращает внимание на проблему сплетен и чрезмерной заинтересо-
ванности личной жизнью соседей. Такого рода конфликтогенное пове-
дение стереотипно приписывается соседкам-пенсионеркам, которые 
таким образом очень часто проводят своё свободное время. 

4 O других признаках жанра см. (Банашек-Шаповалова, 2015).
5 Мы не будем сосредоточиваться здесь на типологии мемов и описании каждой из 

групп, стремясь показать значение такого типа текстов как источника информации 
о межсоседских конфликтах.

Ил. 3. Sąsiadki z ławki przed blokiem (Sąsiadki z ławki, 2010)
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Гиперболизация проблемы наличия экскрементов в общесоседском 
пространстве представлена в форме комикса с известным представи-
телем политической элиты России. Четыре кадра, изображающие эмо-
циональные жесты В. Жириновского во время его выступления в Госу-
дарственной Думе РФ, дополнены повествованием от первого лица 
о проблеме, с которой якобы столкнулся политик в подъезде своего дома.

Ил. 4. Комикс «Жирик в шоке хватается за голову» (Cмешные комиксы, b.d.)

Ил. 5. Nienormalny, czy co?! (Nienormalny, czy co?, b.d.)

О проблеме шума, который мешает жильцам, мы узнаем из слов 
человека, производящего громкие звуки в своей квартире. В приво-
димом примере именно он, а не соседи, оказывается потерпевшим, 
поскольку, как следует из описания ситуации, JEST TRZECIA W NOCY, 
A TU NAGLE SĄSIAD WALI DO DRZWI | TAK SIĘ PRZESTRASZYŁEM, ŻE AŻ 
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MI WIERTARKA Z RĘKI WYPADŁA. (= Три часа ночи, а тут вдруг сосед 
ломится в дверь, я так испугался, что аж дрель из рук полетела.) Вер-
бальную составляющую мема иллюстрирует фотография, на которой 
изображена стучащая в дверь рука.

Ил. 6. Мем Нельзя просто так взять и / Боромир мем (Боромир мем, b.d.)

Пространственную обусловленность соседской жизни в многоквар-
тирном доме вербализует известный персонаж поп-культуры (визуаль-
ный компонент мема представляет кадр из фильма). Опираясь на дан-
ные сайта fabrykamemów.pl, можно узнать, что «всё началось во время 
совета у Элронда, когда Боромир констатировал, что нельзя просто так 
проникнуть во вражеский, охраняемый орками, Мордор и избавиться 
там от Кольца Всевластия. С этого времени данный герой Властелина 
колец констатирует и другие очевидные вещи…» Аналогичную поль-
скую серию мемов сопровождает эквивалентная фраза NIE DA SIĘ TAK 
PO PROSTU…

Специфика и достоверность интернет-мемов как источника мате-
риала для лингвистических исследований подтверждается следую-
щими соображениями:

− конституирующая для мема шутка использует одно из проявле-
ний конфликта (соседские сплетни, шум в квартире соседа, отходы на 
лестничной клетке и пр.), обращая, тем самым, внимание на проблему 
как на типичную. «Интернет-мемы по своей природе имеют характер 
развлекательный, потому что таков характер и интернет-культуры, 
и современной культуры вообще» – пишет В. Коловецки, замечая далее, 
что «…мемы служат критике, автокритике, мировоззренческим дис-
куссиям и т.п. Так выглядит современная форма экспрессии мнений 
– через шутку, анекдот, доходчивый лозунг» (Kołowiecki, 2012).

− в аспекте лингвистического исследования существенной пред-
ставляется типология вербальной составляющей мемов (с учётом визу-
ального компонента) по отношению к систематизации межсоседских 
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конфликтов, а также модификации языковых средств выражения 
в сериях мемов.

Представленную работу необходимо рассматривать как попытку 
ответить на вопрос, какое отображение находят действительные собы-
тия в виртуальном пространстве, передаваемые в нем пользовате-
лями интернета (в разбиравшихся случаях ими были конфликтующие 
соседи, непосредственные свидетели конфликта, а также носители той 
же этнокультуры, имеющие стереотипное представление о жильцах 
многоквартирных домов). Среди способов документации межсоседских 
конфликтов выделялись как вербальные, так и визуальные составляю-
щие. Специфику и достоверность рассмотренных текстов как источ-
ника материала для лингвистических исследований иллюстрируют три 
тенденции:

− помещение материалов, документирующих происходящие ситу-
ации (фотографии и видеозаписи с сопровождающим их описанием),

− обмен с другими своими знаниями и представлениями (личный 
опыт, вербализуемый на форумах и в блогах),

− отображение имеющихся в сознании пользователей стереоти-
пов мышления на тему конфликтогенности соседского пространства 
(существующие общие знания, оформляемые в виде интернет-мемов).

Дальнейший лингвистический анализ будет предполагать выявле-
ние тематических линий, характерных для каждого из названных трёх 
типов источников, с учетом способов их языкового оформления. 
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Aneta Banaszek-Szapowałowa
Every-day reality registration in the selected internet resources in the context 

of disputes between neighbors (from linguistic perspective)

Abstract

The article is an attempt to answer the question how regular users of the Internet 
express, from linguistic perspective, the real life incidents in the web resources. Specifi cally 
in this article three general examples are discussed: publishing photos and videos of real-life 
incidents, sharing subjective knowledge in blogs and internet forums, and a generalization of 
stereotypical thinking about disputes between neighbors in the internet memes.

Key words: disputes between neighbors, every-day reality, internet resources
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Aneta Banaszek-Szapowałowa
Dokumentacja codzienności w wybranych zasobach internetowych

(z perspektywy językoznawcy o sąsiedzkich konfl iktach)

Streszczenie

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zdarzenia realne są prezentowane 
w przestrzeni wirtualnej przez zwykłych użytkowników Internetu. Specyfi kę sposobów 
dokumentacji codzienności w omówionych przykładach ilustrują trzy tendencje: zamieszczanie 
materiałów dokumentujących prawdziwe sytuacje (zdjęcia i fi lmy), dzielenie się wiedzą 
subiektywną (fora dyskusyjne i blogi), upowszechnianie stereotypowego myślenia na temat 
konfl iktogenności sąsiedzkiej (obrazkowe memy internetowe).
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1

Wprowadzenie

Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, dalej CMS) 
należą obecnie do głównych technologii informacyjnych w środowisku siecio-
wym. Opublikowanie tekstu i multimediów za pomocą narzędzi CMS stało 
się intuicyjne i przede wszystkim odbywa się szybko (Jarocki, 2015, s. 148-
171; Kotuła, 2014, s. 121-127). Użytkownikiem systemu zarządzania treścią 
może być każdy, a powszechny dostęp do tych rozwiązań gwarantuje pręż-
nie rozwijający się od 1997 r. ruch Open Source (Open Source Movement) 
(Jarocki, 2015, s. 27-28). Społeczność Open Source intensywnie pracuje 
nad poszczególnymi projektami i zapewnia możliwość korzystania nie tylko 
z głównej aplikacji, ale także z bazy dodatków (choć nie zawsze darmowych). 

Publikowanie treści w Internecie zakłada, że powinny one być moż-
liwe do odczytania przez wszystkich nimi zainteresowanych. W tej kwestii 
istotne jest, by stworzyć lub wybrać szablon nie tylko ładnie wyglądający, 
ale także mający odpowiednie cechy. Wśród celów projektowania motywów 
w ostatnim czasie zdecydowanie najbardziej znana jest responsywność 
(Responsive Web Design). Zakłada ona wykonane takiego szablonu strony 
domowej, który potrafi  wyświetlać poprawnie informacje bez względu na 
wykorzystywany system operacyjny i parametry techniczne urządze-
nia (Marzec, 2016, s. 217). Nie mniej istotne wydaje się przystosowanie 
stron dla osób z dysfunkcjami, które zagrożone są wykluczeniem cyfro-
wym. Wśród nich największe trudności z wykorzystaniem zasobów Sieci 
mają m.in. osoby niewidome, niedowidzące i niesłyszące2. Aby ułatwić im 

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
2 Należy zaznaczyć, że nie są to jedyne grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i dostępem 

do zasobów Sieci. Kompleksową analizę tego zagadnienia przestawiono w publikacji Media w śro-
dowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Fedorowicz-Kruszewska, Cyrklaff, 2016).
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korzystanie ze stron WWW, zaleca się by projektować je według stosownych 
wytycznych, m.in. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Z badań 
wynika, że niestety większość serwisów się do nich nie stosuje (Fedorowicz-
-Kruszewska, Cyrklaff, 2016, s. 127-128). 

Powszechność stosowania systemów CMS nie oznacza, że wszyscy 
publikujący za ich pomocą potrafi ą sprostać zadaniu samodzielnego stwo-
rzenia poprawnie działającego motywu. W tym kontekście ważne wydaje się 
więc zbadanie, jak wiele ze znajdujących się na rynku szablonów wyglądu 
jest responsywnych (responsive) oraz spełnia warunki dostępności (acces-
sibility). 

Metodologia

Podstawowym problemem metodologicznym w przeprowadzonym 
badaniu było wyselekcjonowanie grupy systemów zarządzania treścią, 
dla której została przeprowadzona procedura poszukiwania szablonów 
wyglądu. Ze względu na dużą liczbę systemów CMS wyodrębniono tylko 
najczęściej wykorzystywane. Ich popularność sprawdzono na podstawie 
danych z takich serwisów, jak: 

− Byet Internet Services – świadczy usługi hostingowe, ma w panelu 
kontrolnym zakładkę Softanaculus, umożliwiającą zautomatyzowane 
wgrywanie skryptów CMS oraz wskazującą, które z nich są najczęściej 
instalowane, 

− W3Techs Web Technology Surveys – serwis od 2009 r. badający 
wykorzystanie technologii wspierających proces publikowania informacji 
w Sieci, m.in. monitorujący popularność systemów zarządzania treścią, 

− BuiltWith – portal od 2007 r. badający trendy związane z technolo-
giami projektowania stron WWW, 

− Wappalyzer – serwis związany z narzędziem o tej samej nazwie, 
które zbiera dane o rozwiązaniach wykorzystanych w budowie serwisów 
internetowych.

Statystyki otrzymane z wymienionych źródeł zestawiono w jedną listę, 
z której odrzucono aplikacje nie będące systemami zarządzania treścią, 
a także nie należące do nurtu oprogramowania Open Source. W dalszych 
testach uwzględniono tylko to oprogramowanie, które co najmniej dwa razy 
powtórzyło się na sporządzonej liście. 

Założono, że wśród wyselekcjonowanych systemów CMS podstawo-
wym poddanym badaniu zbiorem szablonów wyglądu będzie zawsze strona 
domowa projektu. Należało jednak przyjąć dość oczywistą tezę, że nie są 
to jedyne dostępne źródła rozszerzeń dla tych systemów i nie mniejszą ich 
liczbę będzie można odnaleźć w serwisach zewnętrznych (często o charakte-
rze komercyjnym). Aby wskazać najpopularniejsze serwisy w tym zakresie, 
dla każdego oprogramowania poddanego badaniu przeprowadzono dodat-
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kowo kwerendę z wykorzystaniem wyszukiwarki Google. Zadano zapyta-
nie w formie templates uzupełnione o nazwę konkretnego projektu (prze-
analizowano pierwsze 10 wyników). Poprawnych wyników takiej kwerendy 
dla najpopularniejszych serwisów CMS mogło być o wiele więcej, dlatego 
wprowadzono dodatkowe ograniczenie i dopuszczono maksymalnie tylko 
pięć dodatkowych serwisów. Każdy z nich musiał mieć w swojej ofercie nie 
mniej niż 100 szablonów wyglądu.

Dla wyodrębnionych serwisów przeprowadzono poszukiwanie cech 
szablonów wyglądu takich jak responsywność lub dostępność. Aby odna-
leźć szablony o wskazanych właściwościach, zastosowano dla wyszukiwa-
rek zapytania w języku angielskim: „responsive” lub „accessibility”. Gdy 
w serwisie nie było systemu wyszukiwawczego, a występowały np. zdefi nio-
wane odgórnie fasety czy kategorie, wtedy poszukiwano zwrotów najbliżej 
oddających znaczenie poszukiwanych cech.

Wyniki przeprowadzonych badań

Wśród wyselekcjonowanych zgodnie z przyjętą metodologią systemów 
zarządzania treścią znalazło się sześć platform. Dwie z nich to systemy 
CMS wyszczególnione we wszystkich zestawieniach statystycznych: Word-
Press i Joomla!. Pozostałe oprogramowanie objęte badaniem stanowiły: 
Drupal (wymieniony w trzech zestawieniach), a także PrestaShop, Con-
certe5 i phpBB (które w analizowanych statystykach wystąpiły po dwa 
razy). Zgodnie z przyjętymi zasadami odrzucono m.in. tak popularne roz-
wiązania, jak: Blogger, Weebly, Wix, Squarespace czy Jimdo.

Zdecydowanym „liderem” wśród narzędzi CMS okazał się WordPress, 
system obecny na rynku od 2003 r., który obecnie obsługuje około 60% 
wszystkich stron WWW. Początkowo był wykorzystywany głównie jak 
platforma do prowadzenia blogów, obecnie jest równie popularny jako 
system ogólnoinformacyjny. Podstawowymi źródłami szablonów wyglądu 
są w tym przypadku: strona domowa projektu3 oraz dwa serwisy zewnę-
trze, oferujące szablony komercyjnie (zob. tab. 1). W serwisie wordpress.
org istnieją dwie możliwości pozwalające na zapoznanie się z ofertą sza-
blonów. W przypadku posłużenia się systemem fi ltrującym można odna-
leźć 1 272 motywy responsywne i 131 szablonów spełniających warunki 
dostępności. Stanowi to odpowiednio 25,84% i 2,66% wszystkich dostęp-
nych rozwiązań tego rodzaju. Posłużenie się systemem wyszukiwawczym 
(zob. il. 1) daje odmienne wyniki, czyli 1 568 (31,85% liczby szablonów) dla 
słowa kluczowego responsive oraz 23 dla zapytania accessibility (0,47% 
liczby szablonów). 

3 W przypadku strony domowej WordPressa problemem jest brak możliwości zweryfi kowa-
nia całkowitej liczby znajdujących się tam szablonów. Dostępne w systemie wyszukiwawczym 
informacje wskazują, że jest ich nie więcej niż 5 tys.
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Pozostałe badane serwisy oferują podobny poziom wsparcia obu poszu-
kiwanych właściwości. W serwisie TemplateMonster na uwagę zasługuje 
fakt, że niemal wszystkie dostępne motywy są responsywne (98,28%), nie-
stety żaden z dostępnych szablonów nie został w tym portalu oznaczony 
jako przyjazny dla osób z dysfunkcjami. W serwisie themeforest, prowadzo-
nym przez fi rmę Envato, dostępnych było ponad 10 tys. szablonów, gdzie 
27,35% opisano jako responsywne i tylko 1,83% jako spełniające wymogi 
dostępności.

Na podstawie przedstawionych wyników administratorzy WordPressa 
nie mieli większego problemu z odszukaniem szablonów wyglądu dostoso-
wujących publikowane przez nich treści do potrzeb technologicznych róż-
nych urządzeń. Problemem wydaje się natomiast odnalezienie motywów 
proponujących wsparcie dla użytkowników z dysfunkcjami.

Kolejnym ze zbadanych projektów jest sięgający genezą do 1999 r. 
Drupal. Początkowo była to tablica wiadomości, obecnie stanowi jeden 
z trzech najczęściej instalowanych CMS, służących do tworzenia serwisów 
o charakterze ogólnoinformacyjnym. Na stronie domowej projektu znaj-
duje się zaawansowany system wyszukiwawczy (zob. il. 2), pozwalający na 
szczegółowe formułowanie zapytań, m.in. na wyodrębnienie szablonów dla 
poszczególnych wersji Drupala (zob. tab. 2). Jest to ważne, bo wiele wersji 
systemu istnieje równolegle (wraz z pojawieniem się nowszych wersji plat-
formy, starsze są nadal rozwijane przez społeczność). Obecnie najczęściej 
wykorzystywane są wersje Drupala 6, 7 i 8.

Analiza informacji zebranych na podstawie zrealizowanej kwerendy 
wskazuje, że najmniejsze wsparcie dla responsywności i dostępności oferuje 
Drupal w wersji 6 (odpowiednio 6,72% i 7,68% oferowanych szablonów). 
Wsparcie dla badanych właściwości szablonów rośnie wraz z pojawianiem 
się nowszych wersji systemu. Dla Drupala 7 jest to 34,94% (responsyw-

Adres serwisu Wszystkie dostępne 
szablony

Szablony odnale-
zione dla słowa 

kluczowego 
responsive

Szablony odnale-
zione dla słowa 

kluczowego 
accessibility

wordpress.org 4 923 1 272 / 1 568 131 / 23

templatemonster.org 1 541 1 514 0

themeforest.net 10 301 2 817 189

Tabela 1. Wyniki poszukiwania responsywnych i dostępnych szablonów wyglądu dla systemu 
WordPress

Źródło: opracowanie własne
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Il. 1. System wyszukiwawczy oraz fi ltrujący dla motywów systemu WordPress – strona główna 
projektu (https://wordpress.org/themes/, ostatni dostęp: 22 maja 2017 r.)

ność) oraz 8,84% (dostępność), a dla Drupala 8 odpowiednio 49,24% 
i 9,69%. Widoczny przyrost uwidacznia się szczególnie dla responsywności 
szablonów wyglądu, która pozwala na wygodne przeglądanie stron WWW 
m.in. na urządzeniach mobilnych.

Uzupełnienie badania nad szablonami wyglądu dla CMS Drupal stano-
wiły analizy przeprowadzone dla identycznych serwisów zewnętrznych, jak 
w przypadku WordPressa, co przedstawiono w tab. 3. Można zauważyć, że 
i w tym przypadku stosunkowo wysokie jest wsparcie dla responsywności 
(TemplateMonster – 32,92% oraz themeforest – 73,33%) i minimalne dla 
dostępności (TemplateMonster – brak wsparcia, themeforest – 0,71%).

Joomla! to CMS obecny na rynku IT od 2005 r. W tym przypadku 
zastosowano odstępstwo od początkowego założenia, odnoszącego się do 
analizy szablonów wyglądu pochodzących ze strony domowej projektu. 
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Główna witryna systemu ma zaawansowaną wyszukiwarkę dodatków, 
modułów i komponentów, ale nie umożliwia odnajdywania motywów. 
W tym przypadku badaniu zostaną poddane więc tylko serwisy zewnętrzne 
(zob. tab. 4).

Brak bazy szablonów stwierdzony w serwisie joomla.org miał prawdo-
podobnie wpływ na odnalezienie większej liczby serwisów zewnętrznych, 
spełniających wstępne ustalenia metodologiczne. Otrzymane wyniki wska-
zują, że Joomla! ma zaimplementowaną w motywach obsługę responsyw-

Drupal 6 Drupal 7 Drupal 8

Wszystkie dostępne szablony 625 724 227

Szablony odnalezione dla słowa kluczowego 
responsive 42 253 112

Szablony odnalezione dla słowa kluczowego 
accessbility 48 64 22

Tabela 2. Wyniki kwerend wyszukiwawczych dla systemu Drupal (strona domowa projektu)

Źródło: opracowanie własne

Il. 2. System wyszukiwawczy szablonów wyglądu dla systemu Drupal – strona główna projektu 
(https://www.drupal.org/project/project_theme, ostatni dostęp: 22 maja 2017 r.)
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ności, kształtującą się na podobnym poziomie jak w przypadku poprzed-
nich systemów zarządzania treścią: templatki.com (29,22%), joomlart.
com (24,29%), themeforest.net (78,54%) i templatemonster.com (82,81%). 
W odpowiedzi na poszukiwanie szablonów wyglądu obsługujących dostęp-
ność dla osób z dysfunkcjami, tylko jeden serwis wskazał kilka takich 
motywów – themeforest.net (0,64%). Obsługę tej cechy szablonów systemu 
Joomla! udostępnianych na łamach analizowanych serwisów można uznać 
więc za szczątkową.

PrestaShop to stworzona w 2007 r. inicjatywa z zakresu e-commerce. 
W ramach przeprowadzonego testu zweryfi kowano właściwości szablonów 
dla: serwera domowego projektu i wykorzystywanych we wcześniejszych 
poszukiwaniach serwisów themeforest oraz TemplateMonster (zob. tab. 5).

Tabela 3. Wyniki poszukiwania responsywnych i dostępnych szablonów wyglądu dla systemu 
Drupal (serwisy zewnętrzne)

Źródło: opracowanie własne

Adres serwisu
Wszystkie 
dostępne 
szablony

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
responsive

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
accessibility

templatemonster.com 480 158 0

themeforest.net 705 517 5

Adres serwisu
Wszystkie 
dostępne 
szablony

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
responsive

Szablony
 odnalezione dla 

słowa kluczowego 
accessibility

templatki.com 1 256 367 0

joomlart.com 177 43 0

themeforest.net 1 398 1 098 9

templatemonster.com 1 127 962 0

Tabela 4. Wyniki poszukiwania responsywnych i dostępnych szablonów wyglądu dla systemu 
Joomla! (serwisy zewnętrzne)

Źródło: opracowanie własne
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Dla wszystkich analizowanych serwisów otrzymano wysoką zwrot-
ność odpowiedzi potwierdzających responsywność dostępnych szablonów: 
prestashop.com (78,75%), themeforest.net (92,30%) i templatemonster 
(82,81%). Tak wysokich i jednoznacznych wyników nie osiągnął żaden 
inny poddany badaniu system CMS. Niestety, druga z poszukiwanych cech 
ponownie nie została odnotowana lub liczba wspierających ją motywów 
okazała się marginalna.

Pozostałe dwa systemy wyselekcjonowane do przeprowadzenia testów to 
Concrete5 (system ogólnoinformacyjny, wydany po raz pierwszy w 2006 r.) 
oraz phpBB (system wspierający tworzenie forów dyskusyjnych, utworzony 
w 2002 r.). W obu przypadkach analiza dotyczyła wyłącznie zasobów znajdu-
jących się na stronach domowych projektów (zob. tab. 6), pozostałe odnale-
zione w sieci witryny nie spełniły wstępnych założeń metodologicznych.

Dla systemu zarządzania treścią Concerte5 odnotowano wysoki współ-
czynnik odnalezionych motywów responsywnych: kształtuje się na pozio-

Adres serwisu
Wszystkie 
dostępne 
szablony

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
responsive

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
accessibility

prestashop.com 2 847 2 242 0

themeforest.net 831 767 12

templatemonster.com 925 766 0

Tabela 5. Wyniki poszukiwania responsywnych i dostępnych szablonów wyglądu dla systemu 
PrestaShop

Źródło: opracowanie własne

Adres serwisu / 
system CMS

Wszystkie 
dostępne 
szablony

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
responsive

Szablony 
odnalezione dla 

słowa kluczowego 
accessibility

concerte5.org / Concerte5 91 68 2

phpbb.com / phpBB 230 3 0

Tabela 6. Wyniki poszukiwania responsywnych i dostępnych szablonów wyglądu dla pozosta-
łych systemów ujętych w badaniu

Źródło: opracowanie własne
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mie 74,73% ich całkowitej dostępnej w serwisie liczby. Niestety, rozwią-
zań wspierających oglądanie stron WWW dla osób z dysfunkcjami było już 
zdecydowanie mniej, stanowiły one zaledwie 2,20% dostępnych motywów. 
Zdecydowanie najgorzej w przeprowadzonym badaniu wypadł CMS phpBB, 
gdyż nawet responsywność udostępnianych na stronie domowej projektu 
szablonów wyniosła tylko 1,40%. Druga z poszukiwanych właściwościowo-
ści nie była wspierana w ogóle.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego badania niemal jednoznacznie wskazują 
na istnienie dużego zbioru szablonów scharakteryzowanych w udostęp-
niających je serwisach jako responsywne. Najniższe wsparcie dla moty-
wów wspierających tę cechę wśród analizowanego oprogramowania miał 
CMS phpBB (1,40%) a najwyższą uśrednioną wartość osiągnął PrestaShop 
(84,65%). Odrzucając najniższą otrzymaną wartość, pochodzącą tylko 
z jednego serwisu, otrzymujemy jednak bardziej optymistyczny wariant 
responsywności, mieszczący się w zakresie od 25,84% do 98,28%. 

W zrealizowanych testach wykazano niewielki zwrot pozytywnych odpo-
wiedzi uzyskany dla cechy określonej jako dostępność (accessibility). Na 
podstawie przeprowadzonych analiz systemów wyszukiwawczych i nawi-
gacyjnych trudno wskazać przyczynę takiego stanu. Tylko niektóre z nich 
w ogóle zauważają taką właściwość, np. wyszukiwarka i fi ltr cech motywów 
umieszczone na stronie domowej projektu WordPress. Większość zbada-
nych serwisów całkowicie pomijała tę kwestię. Wzrost znaczenia i rosnącą 
popularność obu właściwości szablonów wyglądu można za to zauważyć 
na przykładzie systemu Drupal i jego poszczególnych wersji (Drupal 6 – 
2008 r., Drupal 7 – 2011 r., Drupal 8 – 2015 r.). Wsparcie dla responsyw-
ności wzrosło wyraźnie: z 6,72% do 49,24% i nieznacznie dla dostępności 
bo z 7,68% do 9,69%. Uwidacznia się tu intensyfi kacja prac nad zapew-
nieniem poprawnej możliwości odczytywania opublikowanych informacji 
bez względu na posiadane przez użytkownika sieci urządzenie. Stanowi to 
dowód na zaangażowanie społeczności skupionych wokół systemów zarzą-
dzania treścią w kierunku wsparcia technologii mobilnych.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że administra-
torzy narzędzi CMS poszukujący responsywnych motywów nie powinni 
mieć z ich odnalezieniem większych problemów. Trudności napotkają jed-
nak twórcy serwisów, którzy zechcą zaimplementować szablon ułatwia-
jący dostęp do strony WWW dla osób z dysfunkcjami, takich motywów jest 
bowiem niewiele. Kwestią wartą dalszych rozważań może być stwierdzenie 
czy poziom otrzymanych danych statystycznych jest faktycznym odzwier-
ciedleniem implementacji poszukiwanych właściwości w szablonach wyglądu 
systemów CMS.
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Mariusz Jarocki
Searching for information on the properities of themes for the most popular CMS

Abstract

Content Management Systems have been the most commonly used solution for creating 
advanced websites for many years. Regardless of the type of target application, a site design 
template is an essential element of the project. Not everyone can design this structure themselves 
but there is no need to do so. The most popular CMS systems have a rich base of ready-made 
solutions. The problem is to fi nd among the thousands of templates one that exactly meets the 
design intent. In the article there will be presented services that provide templates for selected 
content management systems, which have been tested in terms of the diffi culty level of fi nding 
information about features desired by the developer of the website.

Key words: CMS, Content Management Systems, responsiveness, accessibility, web templates

Mariusz Jarocki
Poszukiwanie informacji o właściwościach szablonów wyglądu dla 

najpopularniejszych systemów CMS

Streszczenie

Systemy Zarządzania Treścią od wielu lat stanowią najczęściej wybierane rozwiązanie 
w przypadku tworzenia zaawansowanych serwisów WWW. Bez względu na rodzaj docelowego 
zastosowania istotnym elementem projektu jest szablon wyglądu witryny. Nie każdy potrafi  
samodzielnie zaprojektować taką strukturę, nie ma jednak takiej potrzeby. Najpopularniejsze 
systemy CMS mają bowiem bogatą bazę gotowych rozwiązań. Kwestią sprawiającą trudność 
okazuje się wtedy odnalezienie wśród tysięcy dostępnych szablonów, takiego, który dokładnie 
odpowiada przyjętym założeniom projektowym. W artykule  zostaną zaprezentowane serwisy 
udostępniające szablony dla wybranych systemów zarządzania treścią, które przetestowano 
pod względem poziomu trudności odnajdywania informacji o cechach pożądanych przez 
twórcę serwisu WWW.

Słowa kluczowe: CMS, systemy zarządzania treścią, responsywność, dostępność, szablony 
wyglądu
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1

Wstęp

Zasady projektowania zasobów informacyjnych dynamicznie się zmie-
niają. Podejście algorytmiczne, dialogowe czy projektowanie doświadczeń 
użytkownika to tylko niektóre przykłady nurtów, które kształtowały lub 
kształtują nadal sposób projektowania interakcji człowieka z zasobami 
informacyjnymi (Próchnicka, 2004; Allen, Chudley, 2012). Jedną z najak-
tualniejszych koncepcji jest podejście no user interface zakładające pro-
jektowanie zasobów w taki sposób, by interakcja z systemem odbywała się 
dla użytkownika w sposób płynny, a rola interfejsu była ograniczona do 
minimum i niemal niezauważalna (Krishna, 2015a). Można zakładać, że ta 
nowa perspektywa projektowa nie pozostaje bez wpływu na projektowanie 
usług w różnych sektorach rynku. Można zatem rozważyć, czy i w jakim 
stopniu ta koncepcja może wpłynąć na sposób projektowania usług infor-
macyjnych. 

Przedmiot, cel i metoda

Celem artykułu jest określenie konsekwencji zastosowania na potrzeby 
projektowania nowoczesnych usług informacyjnych koncepcji projektowania 
zasobów elektronicznych, określanej jako no user interface (NoUI2). Ponadto 
chodzi o określenie cech charakteryzujących koncepcję no user interface, jej 
porównanie z koncepcją projektowania user experience i podejściem screen 
based thinking oraz zdefi niowanie możliwych konsekwencji stosowania 
podejścia no user interface dla projektowania usług informacyjnych. W tym 
celu zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 

1 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
2 Akronim występuje także w wariantach pisowni: no-UI i noui.
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Na podstawie wyszukiwania prowadzonego w zagranicznych bazach 
danych za lata 2015-2016 za pomocą narzędzia Google Scholar ustalono 
aktualny stan badań w tym zakresie. Początek przyjętej cezury czasowej 
wyznaczyło wydanie książki Best interface is no user interface… (Krishna, 
2015a), która była  rozwinięciem eseju z 2012 r. (Krishna, 2012) i  zapo-
czątkowała szeroką dyskusję na temat nowych podejść do projektowania. 
Uzupełniająco przeprowadzono wyszukiwanie w zasobach sieciowych za 
pomocą wyszukiwarek globalnych i multiwyszukiwarek według przyjętych 
kwerend (takich jak: „no user interface”, „noui design”), uwzględniając ten 
sam zasięg chronologiczny. Poszukiwano recenzji książki Goldena Krishny, 
wypowiedzi samego autora oraz opinii na temat proponowanych przez niego 
rozwiązań projektowych wyrażanych przez praktyków. Na potrzeby porów-
nania koncepcji no user interface z wcześniejszymi podejściami, odwoły-
wano się do literatury z poza przyjętego zasięgu chronologicznego, o ile była 
ona relewantna dla prowadzonych rozważań. 

Stan badań

Powstało stosunkowo niewiele publikacji naukowych na temat pro-
jektowania zasobów informacyjnych według koncepcji no user interface. 
Wątek ten pojawia się wprawdzie marginalnie w ponad 500 publikacjach, 
jednak bliższa analiza pokazuje, że jedynie w 14 publikacjach – z których 
nie wszystkie spełniały przyjęte kryterium zasięgu językowego (język polski 
i angielski) – jest on poruszony w kontekście interesującym dla projekto-
wania usług informacyjnych. Niedostatek publikacji dotyczących podejścia 
no user interface można tłumaczyć kilkoma czynnikami. Po pierwsze jest 
to stosunkowo nowa koncepcja, która ze względu na długi cykl publika-
cyjny czasopism naukowym mogła jeszcze nie dotrzeć do etapu publikacji. 
Drugim powodem mogą być problemy terminologiczne – opisywana przez 
Krishnę koncepcja projektowa może równolegle funkcjonować w piśmien-
nictwie pod innymi hasłami (np. zero interface, invisible interface), często 
trudnymi w identyfi kacji, co utrudnia przeprowadzenie systematycznej 
kwerendy i ustalenie stanu badań w wymiarze ilościowym. Choć koncepcja 
ta jest w różnych kontekstach omawiana w literaturze naukowej, to jed-
nak rzadko występuje jako główny temat rozważań. Brakuje również prac 
odnoszących koncepcję no user interface do projektowania usług informa-
cyjnych. Koncepcja ta jest jednak szeroko poruszana w portalach profesjo-
nalnych, w blogosferze i w serwisach społecznościowych. Recenzje książki 
Krishny i komentarze do niej (Hansen, 2015; Heath, 2015) oraz wypowiedzi 
samego autora (Krishna, 2015b; Krishna, 2015c) pojawiały się często – 
szczególnie w roku 2015 – w komunikacji sieciowej. W komentarzach spo-
łeczności sieciowej – głownie praktyków: projektantów, menadżerów – kon-
cepcję no user interface często omawiana jako przeciwwagę dla fenomenu 
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tzw. screen-based thinking, a więc podejścia skupionego na projektowaniu 
coraz doskonalszych interfejsów osadzonych w procesie, który nie jest dla 
człowieka naturalny. Praktycy zwracali uwagę na innowacyjny charakter 
rozwiązań proponowanych przez Krishnę i analizowali możliwe konsekwen-
cje ich zastosowania dla profesji związanych z projektowaniem zasobów 
sieciowych i aplikacji.  

Koncepcja no user interface

Koncepcja no user interface zakłada, że w procesie projektowania zaso-
bów informacyjnych zamiast skupiać się na tworzeniu coraz doskonalszych 
interfejsów, należy skoncentrować się takim planowaniu interakcji człowiek-
-system, by interfejs w ogóle nie był potrzebny lub by jego rola ograniczała 
się do niezbędnego minimum (Krishna, 2015a). Autor proponuje odejście od 
koncepcji projektowaniu systemów w kierunku myślenia o rozwiązywaniu 
rzeczywistych problemów, które budują potrzebę używania systemu. Kon-
cepcja NoUI opiera się na kilku założeniach. Po pierwsze, systemy powinny 
być projektowane w taki sposób, by wspierać typowe procesy, przewidywać 
zachowania użytkowników i maksymalnie ułatwiać wykonywanie standar-
dowych operacji. Po drugie,  systemy powinny być projektowane w taki spo-
sób, by ułatwiać wykonywanie czynności, nie zaś w taki sposób, by nauka ich 
obsługi komplikowała i wydłużała cały proces. Po trzecie, systemy powinny 
nieustannie zbierać informacje o użytkowniku i adaptować się do ich indy-
widualnych potrzeb (Krishna, 2012). Jednym z proponowanych przez Kri-
shnę postulatów opartych na wymienionych zasadach jest tworzenie tzw. 
back pocket apps – aplikacji, które bazując na kontekście i zgromadzonych 
danych, rozwiązują standardowe problemy użytkownik, w taki sposób, że 
„nie musi on nawet wyjmować telefonu z kieszeni” (Krishna, 2015c). 

Podejście to różni się w pewnych aspektach od – dobrze reprezento-
wanego w literaturze przedmiotu (Kuniavsky, 2010; Allen, Chudley, 2012; 
Miller, 2015) – nurtu projektowania user experience (UX), które zakłada 
dążenie do projektowania przepływu informacji, by wywołać całościowe, 
pozytywne doświadczenie użytkownika (Kim i in., 2011; Jin, Lim, Kang, 
2012). Dla projektantów UX celem jest rozwiązywanie problemów poprzez 
− najczęściej, choć nie zawsze − doskonalenie interfejsów, dla projektantów 
w nurcie no user interface zaś celem jest dążenie do likwidacji interfejsu 
jako narzędzia dostępu do zasobów. W wielu publikacjach podkreśla się 
jednak wyraźnie rozgraniczenie między nurtem UX – całościowym projek-
towaniem doświadczeń użytkownika – a UI – projektowaniem interfejsów 
(Lamprecht, 2017). Można więc stwierdzić, że opozycja istnieje raczej na 
linii podejść no user interface – UI, niż pomiędzy no user interface a UX. 

Koncepcja no user interface, choć często opisywana jako nowa i rewo-
lucyjna, sięga genezą do klasycznych poglądów wyrażonych w pracach Ste-
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vena Kruga i Dona Normana (Krug, 2006; Norman, 2013). Podkreślali oni 
konieczność upraszczania interakcji człowiek-system i występowali prze-
ciw tworzeniu przesadnie rozbudowanych i skomplikowanych systemów. 
Koncepcja no user interface wpisuje się także w szerszy kontekst minima-
lizmu jako podejścia do projektowania i użytkowania zarówno zasobów 
elektronicznych, jak i tradycyjnych (Obendorf, 2009; Tolley, 2016). Trendy 
widoczne w projektowaniu grafi cznym, sztuce użytkowej czy  modzie prze-
niknęły bowiem do sfery makietowania i projektowania interakcji systemo-
wych (Kosta i in., 2014). 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stymuluje powsta-
wanie nowych pomysłów na budowanie interakcji człowiek-system, także 
tych w duchu podejścia no user interface. Opcje geolokalizacji, wirtu-
alna i rozszerzona rzeczywistość czy Internet Rzeczy stwarzają korzystne 
warunki dla rozwoju aplikacji w nurcie NoUI. Przykładem może być, opisy-
wana w literaturze przedmiotu, koncepcja world as an interface. Zakłada 
ona, że użytkownik systemów informacyjno-wyszukiwawczych powinien 
mieć możliwość naturalnego łączenia elementów technik komputerowych 
z własnymi umiejętnościami reprezentowanymi w fi zycznym świecie np. 
przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości.  W rezultacie: „świat staje się inter-
fejsem użytkownika”3  (Olsson  i in., 2012). Nowe technologie wymagają 
więc nowych rozwiązań, w tym także projektowych, by uniknąć zjawiska  
technological tiller, a więc nieudanego adaptowania starych rozwiązań do 
nowych problemów (Aube, 2015). 

Koncepcja no user interface - przykłady zastosowania w usługach 

Praktycznym przykładem zastosowania koncepcji no user interface – 
przytaczanym w książce Krishny – jest projekt aplikacji mobilnej otwiera-
jącej samochód. W tradycyjnym modelu użytkownik aplikacji zmuszony 
jest do wykonania szeregu czynności: wyjęcia i włączenia telefonu, urucho-
mienia odpowiedniej aplikacji, wybrania z menu odpowiednich opcji i ich 
zatwierdzenia, wyjścia z aplikacji po zakończeniu procesu itp. Model no 
user interface zakłada, że aplikacja sama rozpoznaje kontekst, w którym 
znajduje się użytkownik np. podchodzi do samochodu i domyślnie wyko-
nuje najbardziej prawdopodobną i adekwatną do tego kontekstu akcję. 
Interakcja użytkownika z aplikacją ogranicza się więc do minimum np. 
tylko do potwierdzenia proponowanej akcji (Krishna, 2012; 2015a). Ana-
logicznie działające aplikacje mogą być również stosowane w handlu, 
np. klient sklepu stojący długo przy danym obiekcie jest automatycznie 
pytany przez aplikację czy chce nabyć ten towar i ominąć kolejki w kasie. 
Klient nie musi sam inicjować interakcji i prowadzić całego procesu, musi 

3 Cytowany fragment w oryginale: „(…) the world becomes the user interface” (Olsson i in., 2012).
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jedynie wyrazić zgodę na już proponowaną akcję. Łatwo sobie wyobrazić 
podobne zastosowania także w sektorze produktów i usług informacyjnych 
– w bibliotekach, ośrodkach informacji czy punktach informacji miejskiej. 
Analogicznie do przytoczonych wcześniej sytuacji, użytkownik biblioteki 
przeglądający długo książkę mógłby np. zostać zapytany przez aplika-
cję czy chce ją wypożyczyć i jednym kliknięciem zatwierdzić cały proces, 
który aplikacja przeprowadza już bez jego udziału i aktywności bazując 
na zgromadzonych danych.  Osoba zwiedzająca muzeum mogłaby w ten 
sposób otrzymywać szczegółowe informacje o obiektach, które szczególnie 
ją zainteresowały, zamiast skrótowych informacji o wszystkich artefaktach.  
Turysta stojący na przystanku autobusowym mógłby zostać domyślnie 
zapytany o chęć kupna biletu za pomocą aplikacji. Przykłady tego rodzaju 
zastosowań można mnożyć. Z tej perspektywy wydaje się, że koncepcja no 
user interface może mieć wpływ na sposób świadczenia usług informacyj-
nych w różnych sektorach działalności. 

No user interface a projektowanie usług informacyjnych

Sposób podejścia do projektowania interfejsów wpływa − w przypadku 
usług świadczonych elektronicznie − na funkcjonalność samej usługi. 
Można zatem zakładać, że przyjęcie nowatorskiego podejścia no user inter-
face nie pozostaje bez wpływu na kształt usług informacyjnych. Może ono 
wywrzeć pozytywny wpływ na funkcjonalność usług informacyjnych, czy-
niąc je bardziej intuicyjnymi i przyjaznymi dla użytkownika. Wspieranie 
łatwości i naturalności obsługi aplikacji, odejście od złożonych interfej-
sów w kierunku „samoobsługujących się” aplikacji może wspierać rozwój 
sektora usług informacyjnych, tak w wymiarze usług publicznych, jak 
i komercyjnych. Aplikacje typu no user interface bazują na dobrze zna-
nej w projektowaniu zasadzie najmniejszego wysiłku (Krug, 2006). Użyt-
kownik nie musi sam wykazywać się inicjatywą, nawigować po aplikacji 
i dążyć do osiągnięcia celu, musi jedynie zatwierdzić przygotowaną dla 
niego ścieżkę postępowania, co może skłonić go do skorzystania z usługi, 
z której w innych okolicznościach mógłby nie skorzystać. Jest to zjawisko 
pozytywne zarówno z punktu widzenia usługodawców komercyjnych, jak 
i niekomercyjnych.  

Stosowanie podejścia no user interface nie jest wolne od ryzyka nie-
doskonałości. Aplikacje nieustannie próbujące zgadywać intencje użyt-
kownika i zasypujące go powiadomieniami o możliwych akcjach mogą 
być w dłuższej perspektywie bardziej męczące w obsłudze niż tradycyjne 
interfejsy. Na uwagę zasługuje również fakt, że aplikacje no user interface 
sprawdzają się najlepiej w przypadku standardowych, wysoce zrutynizowa-
nych czynności. Użytkownicy nie zawsze jednak postępują w sposób stan-
dardowy. Nie każda sytuacja problemowa jest też możliwa do rozwiązania 
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za pomocą NoUI, o czym pisze na przykładzie aplikacji w kokpitach samo-
lotów S. Berkun (Berkun, 2013). Co więcej, trafność przewidywań intencji 
użytkownika przez system jest ograniczona liczbą udostępnianych przez 
niego danych – im więcej system „wie”, tym trafniej może przewidywać. Nie-
dostatek lub niedokładność zgromadzonych danych może w dużym stop-
niu negatywnie wpływać na sposób działania sytemu. 

Wnioski 

Przeprowadzona analiza pokazała, że koncepcja ta może wpłynąć – 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie –  na sposób projektowania, a w kon-
sekwencji użytkowania, usług informacyjnych. Koncepcja no user interface 
otwiera możliwości projektowania usług w taki sposób, by były bardziej 
intuicyjne i wymagały od użytkownika mniejszej aktywności. Z drugiej jed-
nak strony, nie wszystkie usługi informacyjne mogą i powinny być projek-
towane w ten sposób. No user interface wydaje się koncepcją interesującą 
przede wszystkim z punktu widzenia projektowania ustandaryzowanych, 
prostych usług informacyjnych w ciekawszy i bardziej przyjazny dla użyt-
kownika sposób, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie o to, jak projekto-
wać bardziej złożone usługi. 
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The no user interface approach and its consequences for the design 

of information services

Abstract

The subject of the article is the concept of electronic resources design called “no user 
interface”. The goal is to determine the consequences of its application for the design of 
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modern information services. The method of analysis and criticism of literature was used. 
Based on the search conducted in the foreign databases using Google Scholar for the years 
2015-2016 the current state of research in this fi eld was established. On the basis of collected 
literature the analysis of the main objectives of the “no user interface” concept was provided 
and then proposals were formulated for its potential impact on the design process of modern 
information services.

Key words: interface design, services design, information services

Magdalena Wójcik
Koncepcja no user interface i jej konsekwencje dla projektowania 

usług informacyjnych

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest koncepcja projektowania zasobów elektronicznych no user 
interface. Celem jest określenie konsekwencji jej stosowania dla projektowania nowoczesnych 
usług informacyjnych. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Na podstawie 
wyszukiwania prowadzonego za lata 2015-2016 w zagranicznych bazach danych za pomocą 
narzędzia Google Scholar ustalono aktualny stan badań w tym zakresie. Na podstawie 
zebranego piśmiennictwa dokonano analizy głównych założeń koncepcji no user interface, 
a następnie sformułowano wnioski dotyczące jej potencjalnego wpływu na procesy 
projektowania nowoczesnych usług informacyjnych. 

Słowa kluczowe: projektowanie interfejsów, projektowanie usług, usługi informacyjne
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1

Directory of Open Access Journals [dalej: DOAJ] to powstała 
w 2002 r. na Uniwersytecie w Lund i umieszczona w World Wide Web 
w 2003 r. baza naukowych, recenzowanych czasopism otwartych. Począt-
kowo misją jej twórców było zwiększenie widoczności w Internecie tych 
periodyków, co pozostało aktualne, choć wzrost popularności otwartego 
modelu publikacyjnego wpłynął na decyzję o zwiększeniu kontroli w zakre-
sie jakości naukowej oraz jakości otwartości (Pamuła-Cieślak, 2017a, 
s. 91-98). W 2013 r. zmianie uległa koncepcja aplikowania i oceny czaso-
pism w DOAJ, istotne modyfi kacje zaczęto wdrażać w marcu 2014 r. (Mar-
chitelli, Galimberti, Bollini, Mitchell, 2017, s. 3). Opracowano wówczas 
Zasady przejrzystości i dobre praktyki publikowania naukowego (Princi-
ples of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, 2014), 
które zaimplementowano do kryteriów aplikowania (Information for publi-
shers, b.d.) oraz ankiety zgłoszeniowej (Journal Application Form, b.d.). 
Zapoczątkowało to wielopoziomowe zmiany w katalogu – w szczególny 
sposób wpłynęły one na przejmowane od wydawców/redakcji informacje 
i metadane oraz na sposób ich kontroli. Nie bez znaczenia dla wprowadzo-
nych zmian była krytyka jakości publikacyjnej w czasopismach otwartych 
dokonana przez Jeffreya Bealla (Beall, 2012, s. 179) i Johna Bohannona 
(Bohannon, 2013, s. 60-65). Wśród opisywanych przez Bohannona źró-
deł informacji o wydawcach czasopism drapieżnych (predatory journals) 
został wymieniony również DOAJ. Wobec takiego stanu w DOAJ podjęto 
szeroko zakrojone działania mające na celu wykrywanie nieetycznych 
praktyk publikacyjnych już na etapie zgłoszeń czasopism (Olijhoek, Mit-
chell, Bjørnshauge, 2015). 

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
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Zmiany w zgłoszeniach czasopism do DOAJ

Wraz z implementacją ankiety aplikacyjnej Zasad przejrzystości… (Prin-
ciples of Transparency…, 2014) redakcje i wydawcy dotychczas indeksowa-
nych w DOAJ tytułów powinni przedłożyć reaplikację na podstawie nowej 
ankiety do 31 grudnia 2015 r. (ostatecznie do 31 marca 2016 r.). Równocze-
śnie powołano zespoły recenzenckie, których zadaniem jest czterostopniowa 
ocena napływających reaplikacji oraz zgłoszeń nowych czasopism (Mar-
chitelli i in., 2017, s. 4) Pierwszym etapem oceny jest kontrola formalno-
-techniczna, mająca za zadanie eliminację zduplikowanych ankiet, spamu 
i zgłoszeń z odsyłaczami prowadzącymi do treści groźnych dla użytkowni-
ków, a także kontrolę numerów ISSN. Drugim, trzystopniowym etapem jest 
kontrola merytoryczna. Zespoły recenzenckie składają się z:

  redaktora zarządzającego, do którego należy przydzielanie czaso-
pism zespołowi recenzenckiemu oraz ostateczna i wiążąca decyzja (trzeci, 
ostatni stopień recenzji) w sprawie akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia,

  redaktora (zwanego też redaktorem narodowym, ze względu na 
obszar geografi czny i język narodowy czasopism, do których zostaje przy-
dzielony), którego obowiązkiem jest przydzielanie zgłoszeń bezpośrednim 
recenzentom w zespole oraz przeprowadzanie recenzji drugiego stopnia 
poprzez kontrolę rekomendacji i uwag recenzentów,

  redaktorów współpracujących, rekrutujących się w głównej mierze 
ze środowiska bibliotekarzy i doktorantów (Marchitelli i in., 2017, s. 4), 
którzy są autorami recenzji pierwszego poziomu oraz w razie pytań czy 
wątpliwości kontaktują się z przedstawicielami czasopisma wskazanymi 
w ankiecie.

Jak wspomniano, oprócz nowej ankiety zgłoszenia czasopisma oraz 
powołania zespołów recenzenckich opublikowano zestaw kryteriów mini-
malnych, które spełniać musi czasopismo zgłaszające swój akces do DOAJ. 
Zbiór tych kryteriów, podobnie jak ankieta, został opracowany na podsta-
wie Zasad przejrzystości…. (Principles of Transparency…, 2014) i w peł-
nej wersji aktualizowanej jest dostępny na stronie katalogu (Information 
for publishers, b. d.), gdzie podano konkretne wskazówki oraz przykłady 
dobrych praktyk. Wśród kryteriów minimalnych wyróżnić można: kryteria 
związane z wysoką jakością czasopisma, jego otwartością i formą kontroli 
jakości (Pamuła-Cieślak, 2017b). 

Tytuły nieindeksowane w DOAJ z powodu usunięcia z bazy

Po wdrożeniu nowych zasad indeksowania w DOAJ rozpoczęto proces 
eliminowania rekordów czasopism, które dłużej nie mogły być indeksowane 
w katalogu. Od marca 2014 do 9 maja 2016 r. z bazy usunięto 3 776 czaso-
pism wydawanych w 98 krajach, co stanowi niemal 30% z 12 595 tytułów, 
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czyli najwyższej wartości liczbowej indeksowanej w DOAJ przez cały okres 
istnienia bazy (Marchitelli i in., 2017, s. 7). Rozkład czasowy tych usunięć 
zaprezentowano w tab. 1.

Rok Liczba usuniętych z DOAJ rekordów czasopism

2014 144

2015 675

2016 2957

Suma 3776

Tabela 1. Liczba usuniętych z DOAJ czasopism ze względu na niespełnianie minimalnych 
kryteriów indeksowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marchitelli i in., 2017, s. 7

Krajami, z których usunięto procentowo największą liczbę czasopism 
(40% i więcej) wszystkich tytułów indeksowanych w danym kraju są:

  Japonia – 74% 
  Pakistan – 60%
  Kanada – 51 %
  USA – 50%
  Meksyk – 49%
  Chile – 48%
  Australia – 46%
  Indie – 44% (Marchitelli i in., 2017, s. 9).

Interesujące jest, jak w porównaniu z tą statystyką sytuują się cza-
sopisma polskie2. Od marca 2014 do 9 maja 2016 r. w DOAJ zarejestro-
wano 280 tytułów polskich, co dało Polsce piąte miejsce wśród wszystkich 
rejestrowanych w bazie krajów i stanowiło niemal 10% wszystkich tytułów 
zarejestrowanych w tym czasie w DOAJ (Marchitelli i in., 2017, s. 7-10). 
9 maja 2016 r., czyli w dniu usunięcia niespełniających nowych kryte-
riów rekordów z DOAJ, Polskę jako kraj wydania wskazywało 420 tytułów, 
z czego usunięto 48, co stanowi 11% (Marchitelli i in., 2017, s. 10-11). Pla-
suje to Polskę jako kraj z niskim procentowym współczynnikiem czasopism 
usuniętych. 

2 O rozumieniu sformułowania czasopisma polskie w DOAJ” zob. Pamuła-Cieślak, 2017a, 
s. 94-95.
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Tytuły nieindeksowane w DOAJ z powodu niespełniania kryteriów

Poza naukowymi czasopismami otwartymi usuniętymi z DOAJ należy 
uwzględnić czasopisma, które złożyły w DOAJ nową ankietę aplikacyjną po 
marcu 2014 r., ale zostały odrzucone ze względu na niespełnienie kryteriów 
indeksowania. Jak podano na stronie katalogu, najczęstszymi przyczynami 
odmowy indeksowania są:

  brak kontaktu ze strony aplikującego,
  niekompletne lub niepoprawne informacje o ISSN,
  niekompletna ankieta zgłoszeniowa,
  błędne hiperłącza, prowadzące do głównej strony czasopisma, a nie 

informacji wymaganych w poszczególnych polach ankiety,
  duplikat ankiety (identyczny formularz zgłoszeniowy złożony jesz-

cze przed upływem rozpatrzenia poprzedniej aplikacji),
  niestosowanie przez czasopismo Zasad przejrzystości…,
  niespełnianie przez czasopismo warunków minimum indeksowania 

w DOAJ,
  aplikujące czasopismo nie jest otwarte w rozumieniu przyjętym 

przez redakcję katalogu,
  czasopismo nie publikuje oryginalnych artykułów naukowych 

(Information for publishers, b.d.).
Kwestia, czy te same przyczyny odmowy indeksowania dotyczą pol-

skich czasopism otwartych aplikujących do DOAJ, stanowiło główną moty-
wację do podjęcia przez autorkę przedstawionych badań. 

Metodologia badań własnych

W dniu pobierania danych z ankiet zgłoszeniowych (16 maja 2017 r.) 
Polskę jako kraj wydania wskazało 441 tytułów3, z czego 189 stanowiły 
ankiety zrecenzowane przez polski zespół recenzencki, powołany jesienią 
2014 r. Dodatkowo 48 ankiet były to czasopisma ze złożoną reaplikacją 
indeksowane jeszcze według starych zasad, spośród których 14 oczekiwało 
na recenzję zespołu polskiego, zaś dwa z nich to tytuły archiwalne. Pobrane 
dane badawcze pozyskano z 52 ankiet odnoszących się do 50 tytułów cza-
sopism, zrecenzowanych negatywnie przez zespół polski. Zakres pobranych 
danych obejmował:

  tytuł czasopisma, 
  nazwę instytucji sprawczej, 
  powody odmowy zaindeksowania w DOAJ, 
  informację o powtórnym złożeniu ankiety, 
  informację o fi nalnym zaindeksowaniu w DOAJ po kolejnych próbach,

3 Por. przypis 2.
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  informację o typie ankiety (aplikacja/reaplikacja),
  dodatkowe uwagi zespołu recenzenckiego.

Przyczyny niepowodzeń aplikacyjnych – wyniki badań własnych

Przeanalizowane 52 ankiety z decyzją odmowną stanowiły w przybliże-
niu 27,5 % wszystkich ankiet poddanych pod recenzję zespołu polskiego 
w okresie od jesieni 2014 r. do 16 maja 2017 r. 

W pierwszej kolejności sprawdzono, dlaczego 52 ankiety dotyczą 50 
tytułów. Okazało się, że dwa czasopisma spośród wszystkich miały po dwie 
negatywnie ocenione ankiety w systemie DOAJ. Jedno z nich uzyskało 
decyzję o zaindeksowaniu w wyniku trzeciej aplikacji, a drugie zostało 
odrzucone dwukrotnie, ze względu na niespełnienie każdorazowo aż pię-
ciu kryteriów aplikacyjnych. Należy też zauważyć, że osiem spośród bada-
nych periodyków odrzuconych przez DOAJ w pierwszym podejściu uzy-
skało zgodę na zaindeksowanie po drugiej złożonej ankiecie. W przypadku 
jednego z tych tytułów karencja między jedną a drugą ankietą aplikacyjną 
została wydłużona karnie do roku za podawanie fałszywych danych na 
witrynie periodyku4. Drugi z ośmiu tytułów również dokonał ponownej apli-
kacji do DOAJ. W dniu pobierania danych badawczych ankieta nie była 
jeszcze ostatecznie zrecenzowana.

W drugiej kolejności analizie poddano dane o instytucjach sprawczych5 
odrzuconych tytułów. Rezultaty zaprezentowano w tab. 2.

Okazało się, że oba tytuły czasopism z podwójnym niepowodzeniem 
aplikacyjnym były powiązane z uniwersytetami. 

Kolejną, najważniejszą częścią badań, była analiza powodów decyzji 
negatywnych wydanych przez recenzentów. Było to możliwe na podsta-
wie precyzyjnych uwag nanoszonych w ankiecie zarówno przez redakto-
rów współpracujących, jak i redaktora narodowego i zarządzającego, który 
ostatecznie wskazywał powód odmowy indeksowania. Rezultaty liczbowe 
tej części analizy zaprezentowano w tab. 3.

Najwięcej ankiet aplikacyjnych uzyskało odmowę ze względu na dwa 
kryteria (36,5%), odpowiednio dużo ankiet zostało odrzuconych także ze 
względu na jedno i trzy kryteria (odpowiednio 30,8 i 19,2%). Ankiety odrzu-
cone ze względu na niespełnienie czterech i pięciu kryteriów stanowią łącz-
nie ok. 13,5 % wszystkich przeanalizowanych. 

4 Standardowy okres karencji pomiędzy aplikacjami wynosi w DOAJ 6 miesięcy i może zo-
stać wydłużony za podawanie fałszywych danych czy stosowanie nieetycznych praktyk publi-
kacyjnych. (Information for publishers, b.d.).

5 Instytucja sprawcza nie jest równoważna z wydawcą. Uznano, że w przypadku czasopisma 
naukowego w Polsce instytucja sprawcza pokazuje faktyczne powiązania naukowe, czego nie 
można w każdym przypadku odnieść do wydawcy, dlatego zdecydowano się na dokładniejszą 
analizę tych danych.
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Interesujące były także powody, które najczęściej wskazywali recen-
zenci aplikacji jako uniemożliwiające czasopismom indeksowanie 
w DOAJ. Zestawienie wszystkich kryteriów wskazanych w uzasadnieniu 
odmowy wraz z przypisaną im liczbą ankiet, w których wystąpiły obrazuje 
tab. 4. Liczba ta nie sumuje się do 52, gdyż większość zgłoszeń uzyskała 
odmowną decyzję ze względu na niespełnianie więcej niż jednego kryte-
rium minimum. 

Tabela 2. Liczba odrzuconych przez DOAJ ankiet i tytułów czasopism polskich w podziale na 
typ instytucji sprawczej powiązanej z czasopismem

Źródło: opracowanie własne

Rodzaj instytucji sprawczej Liczba odrzuconych 
ankiet czasopism

Liczba odrzuconych 
tytułów czasopism

Uniwersytety 31 29

Stowarzyszenia naukowe 9 9

Brak instytucji sprawczej ujaw-
nionej w zgłoszeniu 7 7

Instytut badawcze 4 4

Fundacje 1 1

Liczba kryteriów
Liczba ankiet odrzuconych 
ze względu na podaną liczbę 

kryteriów

Procent (%) ankiet 
odrzuconych ze względu na 

podaną liczbę kryteriów

2 19 36,5

1 16 30,8

3 10 19,2

4 4 7,7

5 3 5,8

Tabela 3. Zestawienie liczby ankiet z decyzją o odmowie indeksowania ze względu na liczbę 
kryteriów będących podstawą odmowy

Źródło: opracowanie własne
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678

6 Standardy DOAJ zakładają oczekiwanie na kontakt przez 14 dni roboczych, ponowienie 
próby kontaktu i ponowne odczekanie 14 dni roboczych.

7 Rozumie się przez to adres nie wskazujący na tytuł czasopisma, jego wydawcę lub insty-
tucję sprawczą (na poziomie nazwy konta pocztowego lub domeny, w której funkcjonuje adres 
mailowy). Dopuszczalna jest zarówno wersja nazwa@wydawca.pl (bądź redakcja, uczelnia, 
towarzystwo naukowe) jak i tytuł_czasopisma@serwer_bezpłatny.eu.

8 Czasopismo indeksowane w DOAJ musi publikować minimum 5 artykułów naukowych 
rocznie (Information for publishers, b.d.).

Tabela 4. Zestawienie wszystkich kryteriów stanowiących podstawę do odmowy indeksowa-
nia czasopisma w DOAJ wraz z uwzględnieniem liczby ankiet, w których wystąpiły jako jej 
uzasadnienie

Nazwa kryterium

Liczba ankiet, w której 
kryterium było podsta-
wą do odmowy indek-

sowania w DOAJ

I II

Brak informacji o licencji otwartej na witrynie czasopisma 31

Brak deklaracji otwartości czasopisma na jego witrynie 26

Brak informacji o pobieraniu lub niepobieraniu opłat za opu-
blikowanie tekstu na witrynie czasopisma 10

Brak kontaktu z redakcją lub wydawcą pod wskazanym 
w zgłoszeniu adresem mailowym6 9

Niespecyfi czny adres e-mail wydawcy lub czasopisma7 6

Brak informacji o afi liacjach i sposobach kontaktu z członka-
mi redakcji podanych na witrynie czasopisma (lub w wyjąt-
kowych wypadkach przesłanych recenzentowi ankiety)

4

Brak spełniającej warunki DOAJ witryny internetowej czaso-
pisma 4

Duplikat zgłoszenia 4

Podejrzenie o stosowaniu nieuczciwych praktyk lub bycie 
drapieżnym wydawcą 3

Sprzeczne ze sobą informacje podawane na witrynie czaso-
pisma 3

Brak informacji o procedurze recenzji tekstów na witrynie 
czasopisma 2

Brak dostępu do pełnych tekstów na witrynie czasopisma 2

Brak lub zbyt mało artykułów opublikowanych przez czaso-
pismo za ostatni rok8 2
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Kolejnym krokiem badawczym było przeanalizowanie, jakie kryteria 
dominowały w grupach zgłoszeń odrzuconych ze względu na poszczególne 
ilości niespełnionych kryteriów indeksowania w DOAJ (wyniki zob. tab. 5)9.

9

9 Kolorem szarym podkreślono pola, w których znajdują się kryteria warunkujące decy-
zję odmowną w poszczególnych grupach kryteriów w stosunku do największej liczby ankiet. 
Czcionką pogrubioną wyróżniono zaś dwa kryteria, które wystąpiły jako najczęściej warunku-
jące decyzję odmowną dla wszystkich 52 przeanalizowanych ankiet.

Źródło: opracowanie własne

I II

Brak wymaganych danych lub błędne dane podawane w an-
kiecie 2

Brak informacji o celach i zakresie czasopisma na jego witrynie 1

Zmiana formuły publikowania czasopisma 1

Podawanie nieprawdziwych informacji na witrynie czasopi-
sma 1

Artykuły dostępne pełnotekstowo po dokonaniu bezpłatnej 
rejestracji na witrynie czasopisma 1

Stare dane w zgłoszeniu i planowana ponowna aplikacja 1

Tabela 5. Zestawienie kryteriów warunkujących decyzję negatywną o zaindeksowaniu czaso-
pism w DOAJ w podziale na liczbę kryteriów odrzucenia poszczególnych ankiet9

Liczba 
kryteriów 
warunku-
jących od-
rzucenie 
ankiet

Liczba 
odrzu-
conych 
ankiet 
ogółem

Nazwa kryterium warunkującego odrzu-
cenie

Liczba ankiet 
odrzuconych 
ze względu na 
poszczególne 

kryteria

I II III IV

1 16

Duplikat ankiety 3

Brak kontaktu z wydawcą/redakcją 2

Podejrzenie stosowania nieuczciwych prak-
tyk lub bycie drapieżnym wydawcą 2

Brak informacji o licencji otwartej 1

Brak deklaracji otwartości 1

Brak informacji o procesie recenzji 1
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I II III IV

Nieprawdziwe dane w zgłoszeniu 1

Brak artykułów opublikowanych za ostatnie 
lata 1

Niewystarczająca liczba artykułów opubliko-
wanych w ostatnim roku 1

Błędne odsyłacze w ankiecie 1

Sprzeczne informacje na witrynie 1

Nieaktualne dane w zgłoszeniu i plany złoże-
nia nowej ankiety 1

2 19

Brak informacji o licencji otwartej + 
brak deklaracji otwartości 9

Brak informacji o licencji otwartej + nie-
specyfi czny e-mail 2

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
informacji o pobieranych opłatach 2

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
kontaktu z wydawcą/redakcją 1

Brak informacji o licencji otwartej + 
sprzeczne informacje podawane na witrynie 1

Brak deklaracji otwartości + brak kontak-
tu z wydawcą 1

Zmiana wydawcy + duplikat zgłoszenia 1

Niepoprawne odsyłacze w zgłoszeniu + brak 
kontaktu z wydawcą/redakcją 1

Brak informacji o opłatach pobieranych za 
publikowanie + konieczność rejestracji przy 
dostępie do pełnych tekstów

1

3 10

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + niespecyfi czny 
adres e-mail

2

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak kontaktu 
z wydawcą/redakcją

2

Brak informacji o licencji otwartej + 
brak deklaracji otwartości + czasopismo 
niekontynuowane

1

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + podejrzenie o bycie 
drapieżnym wydawcą

1

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak informacji 
o opłatach pobieranych za publikację

1
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I II III IV
Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak witryny inter-
netowej spełniającej warunki DOAJ

1

Brak informacji o licencji otwartej + 
niekontynuowanie pisma w dotychczasowej 
formie + niespecyfi czny adres e-mail

1

Brak witryny internetowej spełniającej 
warunki DOAJ + brak kontaktu z wydawcą/
redakcją + brak informacji o opłatach za 
publikację

1

4 4

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak informacji 
o celach i zakresie czasopisma + brak infor-
macji o procesie recenzji

1

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak informacji 
o opłatach pobieranych za publikację + brak 
kontaktu z wydawcą

1

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + niespecyfi czny 
e-mail + brak informacji o afi liacjach i da-
nych kontaktowych członków redakcji

1

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak informacji 
o opłatach za publikację + niespecyfi czny 
e-mail

1

5 3

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak informacji 
o afi liacjach i danych kontaktowych człon-
ków redakcji + brak dostępu do pełnych 
tekstów + brak witryny internetowej spełnia-
jącej warunki DOAJ

2

Brak informacji o licencji otwartej + brak 
deklaracji otwartości + brak informacji 
o afi liacjach i danych kontaktowych człon-
ków redakcji + brak informacji o pobieraniu 
opłat za publikację + brak kontaktu z wy-
dawcą/redakcją

1

Źródło: opracowanie własne

Wnioski

Z zebranych, zestawionych i przeanalizowanych danych badawczych 
wynika, że najczęstszymi kryteriami warunkującymi decyzję o odmowie 
zaindeksowania czasopisma w DOAJ jest brak informacji o licencjach 
otwartych oraz brak deklaracji otwartości na witrynach internetowych 
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aplikujących czasopism. Dotyczą one odpowiednio 31 (59,6%) i 26 (50%) 
ankiet. W poszczególnych grupach zgłoszeń odrzuconych ze względu na 
liczbę niespełnionych kryteriów nie są one dominujące jedynie w grupie 
czasopism z jednym niespełnionym warunkiem. W pozostałych stanowią 
większość w kombinacjach z innymi kryteriami. Warto także zauważyć, że 
w grupie zgłoszeń odrzuconych ze względu na jeden niespełniony waru-
nek dominują duplikaty zgłoszeń i inne często formalne uchybienia, wystę-
pujące w zgłoszeniach i w witrynach czasopism. W pozostałych grupach 
ankiet większość kryteriów warunkujących odrzucenia zgłoszeń stanowi 
brak należytej informacji o licencjonowaniu treści i/lub brak deklaracji 
otwartości.  Świadczy to o braku dobrych praktyk w zakresie publikowania 
otwartego, ale także o braku przejrzystości i należytej dbałości o informa-
cje zamieszczane na witrynach czasopism i platformach publikacyjnych 
wydawców. Należy mieć bowiem na uwadze, że proces recenzyjny polega na 
skrupulatnej weryfi kacji danych podawanych w ankiecie z witryną interne-
tową czasopisma oraz zestawienie tych informacji z kryteriami indeksowa-
nia w DOAJ.

W wielu przypadkach nie tylko brak należytej dbałości o przekaz witryn 
był powodem odrzucania zgłoszeń. Aż w 29 tytułach przyczyną negatywnej 
recenzji było niespełnione przynajmniej jedno z kryteriów odnoszących się 
do standardów publikowania naukowego (brak kontaktu z redakcją – 9; 
niespecyfi czny adres e-mail – 6; brak informacji o afi liacjach i kontakcie 
z członkami redakcji – 4; podejrzenie o stosowanie nieuczciwych praktyk 
i bycie drapieżnym wydawcą – 3; sprzeczne ze sobą informacje na witrynie – 
3; brak informacji o sposobie recenzowania tekstów – 2; brak lub zbyt mało 
artykułów naukowych opublikowanych w ostatnim roku – 2). Zbyt mało 
danych nie pozwala na stwierdzenie, że polskie czasopisma otwarte mają 
problem z jakością komunikowania naukowego. Warto przeanalizować tę 
kwestię nie tylko z punktu widzenia zgłoszeń do DOAJ. 

Na podstawie uzyskanych danych można wnioskować, że kryteria 
indeksowania w DOAJ oparte na Zasadach przejrzystości… (Principles of 
Transparency…, 2014), rozbudowana ankieta zgłoszeniowa oraz wielo-
stopniowa recenzja redakcyjna, o której można wnioskować na podstawie  
wielu szczegółowych wskazań redaktorów wszystkich szczebli zajmujących 
się ankietami odnotowanych przez autorkę podczas zbierania materiału 
badawczego, ma szansę zwiększyć jakość danych udostępnionych przez 
DOAJ. Tym samym zwiększa to pewność odbiorców, że wykorzystywane 
źródło informacji o czasopismach otwartych jest źródłem kontrolowanym, 
wiarygodnym, jakościowym, tak pod względem zaindeksowanych danych, 
jak i jakości otwartości indeksowanych w bazie czasopism naukowych. 
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according of analysis of data from rejected applications

Abstract

Directory of Open Access Journals (DOAJ) is the world’s bigest recognized and 
authoritative base for scientifi c journal published in open access model. In March 2014 
DOAJ editors changed the application rules to improve the openess and transparency of 
indexed journals. Based on data from the application, the author investigated and compiled 
the reasons for the failure of the indexation of Polish journals in the base. She has compared 
information about frequent errors made by applicants with minimum journal registration 
criteria, tips and good practices in DOAJ.
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Natalia Pamuła-Cieślak
Jakość polskich czasopism otwartych aplikujących do Directory of Open Acess 

Journals w świetle analizy danych z aplikacji odrzuconych

Streszczenie

Directory of Open Access Journals (DOAJ) to uznana na świecie i autorytatywna baza 
czasopism naukowych publikujących w modelu otwartego dostępu. W marcu 2014 nastąpiły 
w niej zmiany mające na celu podwyższenie jakości otwartości i przejrzystości informacyjnej 
indeksowanych czasopism. Na podstawie danych pochodzących z aplikacji autorka prześledziła 
i zestawiła przyczyny niepowodzeń rejestracji czasopism polskich w DOAJ. Dokonała 
zestawienia częstych błędów redakcji czasopism i ich wydawców z kryteriami minimum 
rejestracji czasopisma w DOAJ, wskazówkami oraz dobrymi praktykami publikowania 
naukowego wdrożonymi przez redakcję bazy.

Słowa kluczowe: Directory of Open Access Journals, DOAJ, otwarty dostęp, otwarta nauka, 
czasopisma naukowe, czasopisma otwarte
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1

Wstęp

Wśród bibliografi cznych baz danych rejestrujących informacje o biblio-
grafi ach załącznikowych za najbardziej rozwinięte i dojrzałe uważa się 
te, które informacje o cytowanych jednostkach gromadzą i przechowują 
w postaci „maksymalnie ustrukturalizowanej”. W odróżnieniu od baz 
bibliografi cznych,  udostępniających informacje o bibliografi i załączniko-
wej, np. w postaci skanowanych obrazów, mogą one realizować o wiele 
więcej zadań, wśród których wymienić należy:

  bogatsze możliwości wyszukiwawcze (realizowane również w kon-
tekście jednostek cytowanych),

  usprawnienie mechanizmów wyszukiwania dla systemów klasy 
OPAC (poprzez możliwość podpowiadania jednostek podobnych),

  możliwość realizacji prostych i bardziej złożonych analiz bibliome-
trycznych.

Gromadzenie danych w postaci strukturalnej jest przy tym warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym dla pełnego realizowania wymienio-
nych zadań, co jest przedmiotem dalszych rozważań (Kamińska, 2017c). 

Bibliografi czna baza CYTBIN, z założenia projektowana jako gromadząca 
szeroki zakres informacji bibliografi cznych ustrukturalizowanych i specy-
fi cznych dla danych form wydawniczych, została utworzona z myślą o reali-
zacji celów dydaktycznych. Miała umożliwić studentom kierunku informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prak-
tyczne uczestniczenie w tworzeniu opisów bibliografi cznych. Obecnie groma-
dzi ona dane o artykułach publikowanych od 2000 r. w dziesięciu wybra-
nych polskich czasopismach naukowych z zakresu bibliologii, informatologii 
oraz dyscyplin pokrewnych wraz ze wszystkimi źródłami cytowanymi w tych 

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
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wydawnictwach. Od września 2005 r. została ona udostępniona w sieci 
Internet na zasadach praw publicznego dostępu, tak aby każda zaintere-
sowana osoba miała możliwość pozyskania zgromadzonych w niej danych. 
Więcej informacji na temat genezy, stanu obecnego i możliwych kierunków 
rozwoju bazy CYTBIN można znaleźć w artykule badaczy bezpośrednio zaan-
gażowanych w jej rozwój (Seweryn, Swoboda, 2013). Natomiast nakreślenie 
szerszego kontekstu również dla innych krajowych inicjatyw w opisywanej 
dziedzinie przedstawiono w (Seweryn, Swoboda, 2014).

Od rozpoczęcia przedsięwzięcia (w styczniu 2002 r.), wraz z przyrostem 
gromadzonych danych, zaczęto w zgromadzonych informacjach dostrze-
gać potencjał bibliometryczny, co dało początek realizacji badań nauko-
wych z zakresu bibliometrii, opartych na stosunkowo prostych analizach 
bibliometrycznych (Drabek, Tomaszczyk, 2008; Seweryn, Swoboda, 2013). 
Wtedy też zaczęto sygnalizować pewne problemy natury technologicznej, 
organizacyjnej czy metodyczno-koncepcyjnej utrudniające pełne wykorzy-
stanie potencjału systemu (najnowsze ich podsumowanie zob. Seweryn, 
Swoboda, 2013). Również inni badacze, analizujący m.in. bazę CYTBIN, 
zauważają, że kryzys funkcjonalny odnoszący się do krajowych inicjatyw 
bibliografi cznych baz danych, stoi na przeszkodzie w realizacji bardziej 
zaawansowanych badań i umożliwia prowadzenie jedynie „prostych analiz” 
(Kolasa, 2011). 

 W tej sytuacji Autorka mając na uwadze dostępność danych bazy CYT-
BIN oraz jej potencjał bibliometryczny, sygnalizowany przez badaczy bez-
pośrednio zaangażowanych w jej rozwój (Seweryn, Swoboda, 2013), podjęła 
próbę transformacji udostępnionych publicznie danych do modeli umoż-
liwiających realizację bardziej zaawansowanych analiz. Ich podstawą był 
wypracowany warsztat badawczy oraz wstępna analiza problemów odno-
szących się do inicjatyw bibliografi cznych baz danych (Kamińska, 2017c). 
Należy podkreślić, że celem niniejszego opracowania nie jest podjęcie tematu 
realizacji całościowych badań dotyczących rozwoju nauki w przedmiotowym 
obszarze, a jedynie weryfi kacja hipotezy istnienia potencjału bibliometrycz-
nego bazy CYTBIN. Wobec braku pewności odnośnie do jakości zgromadzo-
nych danych, wnioski wyciągane z przeprowadzonych analiz należy trakto-
wać z dużą ostrożnością, podobnie zresztą jak każde inne wynikające z analiz 
ilościowych, zastosowanych do badań naukometrycznych. 

Ponieważ publikowane do tej pory wyniki badań dotyczyły najczęściej 
analiz w podziale na artykuły czy czasopisma, to większość podjętych 
badań odnosi się do poziomu autorów i różnych typów relacji między nimi. 
Stanowi to dodatkowe wyzwanie, gdyż analizowanie tych relacji wymaga 
agregacji informacji dotyczących poszczególnych artykułów z wcześniej-
szym uwzględnieniem artykułów mających wielu autorów.

Analizy przeprowadzone zostały dla całego udostępnionego (na 6 grud-
nia 2016 r.) zakresu czasowego danych. Z jednej strony uniemożliwia to 
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zobrazowanie trendów wynikających z mniejszych przedziałów czasowych, 
czyli ogranicza możliwość prognozowania tych trendów. Z drugiej natomiast 
niektórzy badacze dziedzin humanistycznych zauważają (Kolasa, 2011), że 
czas „życia publikacji” (tzn. okresu od powstania publikacji do ostatniego 
jej cytowania) jest na tyle duży, że zawężanie okresów analiz może prowa-
dzić do deformacji obrazu dziedziny.

Proste wskaźniki ilościowe

Analizy danych zamieszczonych w bazie umożliwiają uzyskanie infor-
macji o różnego typu zależnościach, od prostych dotyczących np. liczby 
cytowań autorów i artykułów, współpracy między autorami czy wydawnic-
twami, poprzez bardziej zaawansowane, takie jak metoda współcytowań 
i powiązań bibliografi cznych, aż po złożone wskaźniki oraz mapy bibliome-
tryczne. Analiza zawartości danych pozwala na uzyskanie informacje np. 
o najczęściej cytowanych publikacjach i autorach lub ogólniejszych o cyto-
waniach pomiędzy czasopismami; można również ustalić, którzy autorzy 
i jak często cytują innych autorów. 

Najczęściej cytowane publikacje to: Słownik encyklopedyczny informa-
cji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych z 2002 roku (35 
razy2), Encyklopedia wiedzy o książce z 1971 (21), Słownik terminologiczny 
informacji naukowej z 1979 (17) i „Ustawa z dnia 27 czerwca o bibliote-
kach” z 1997 (17). Okazało się, że wymieniona jako ostatnia ustawa w bazie 
występuje również jako „Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach” 
i jest cytowana 12 razy. Po scaleniu tych dwóch zapisów, byłaby drugą 
najczęściej cytowaną publikacją – 29 razy (o metodach przeciwdziałania 
i korygowania rekordów w takich sytuacjach zob. Kamińska, 2017a).

Najczęściej cytowanymi autorami3 w bazie są: Jacek Wojciechowski (84 
razy), Marek Nahotko (62), Jadwiga Sadowska (62) i Barbara Sosińska-
-Kalata (53).

Analizując informacje zgromadzone w bazie, można również dowiedzieć 
się którzy autorzy i jak często cytują innych autorów. Najczęściej, bo 39 
razy, Maciej Waltoś cytował Zdzisława Szeligę, Marzena Świgoń cytowała 
Anthon'ego J. Onwuegbuzie 33 razy, a Quina G. Jiao 29. 

Badając zależności między wydawnictwami można również określić 
liczbę cytowań między czasopismami. W tym przypadku należy podkre-
ślić, że ich obecność w bazie jest różna i wynika ze sposobu gromadze-
nia danych. Najczęściej, bo 222 razy cytowany był „Przegląd Biblioteczny” 
w „Przeglądzie Bibliotecznym”; 160 razy „Bibliotekarz” w „Bibliotekarzu”; 

2 Wszystkie zamieszczone w tej części artykułu informacje wynikają z danych obliczonych 
i zgromadzonych w tradycyjnych układach tabelarycznych za pomocą aplikacji arkusza kal-
kulacyjnego.

3 Najczęściej cytowani byli autorzy anonimowi – Anon 5 513 razy.
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92 razy „Zagadnienia Informacji Naukowej” przez „Zagadnienia Informacji 
Naukowej”; a 50 razy „Przegląd Biblioteczny” cytował „Bibliotekarza”.

Metody współcytowań i powiązań bibliografi cznych

Znane od początków powstawania bibliometrii metryki podobieństw 
dokumentów, nazwane metodami powiązań bibliografi cznych (bibliographic 
coupling) oraz współcytowań (co-citation), są stosunkowo rzadko używane 
przez badaczy do realizacji badań bibliometrycznych. Prawdopodobnie 
wynika to z dość kłopotliwego sposobu ich wyliczania, zarówno jeśli chodzi 
o samą metodę (algorytm), jak i o nieproporcjonalnie duży narzut oblicze-
niowy w stosunku do liczby przetwarzanych rekordów. Trudności wpły-
wają na brak praktycznych zastosowań tych metod w krajowych badaniach 
bibliografi cznych i jak dotąd najpewniej sprowadzają się jedynie w rozwa-
żaniach teoretycznych (na temat metod i możliwości ich zastosowań zob. 
Marszakowa-Szajkiewicz, 2009).

Analizując dane z wykorzystaniem metody powiązań bibliografi cz-
nych, można wyróżnić pary dokumentów, w których ten sam dobór pozy-
cji w bibliografi i wskazuje na powiązania między samymi dokumentami. 
Najwięcej wspólnych pozycji w bibliografi i – 37 – ma artykuł E. Mostowicz, 
A. Grzecznowskiej i M. Balińskiej Informacja biznesowa w wybranych kra-
jach Europy Wschodniej opublikowany w „PTINT. Praktyka i Teoria Infor-
macji Naukowej i Technicznej” w 2001 r., dwukrotnie wprowadzony do 
bazy pod różnymi identyfi katorami. Opisy różnią się dodatkowo wpisanym 
tytułem w języku angielskim, symbolem klasyfi kacji tematycznej, słowami 
kluczowymi, abstraktami i co ciekawe liczbą pozycji w bibliografi i (w pierw-
szej wersji jest ich 39, w drugiej 38). Podobna sytuacja wystąpiła w kolejnej 
parze dokumentów o 16 wspólnych pozycjach w bibliografi i – artykule Bar-
bary Niedźwiedzkiej Poszukujący informacji, czy też unikający tego zadania 
użytkownik opublikowanym w „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Nauko-
wej i Technicznej” w 2001 roku (liczba cytowań wymieniona w pierwszym 
dokumencie to 23 w drugim 26). Trzecia para dokumentów, o 15 wspól-
nych pozycjach w bibliografi i, to dwa różne artykuły autorstwa Stanisława 
Skórki. Pierwszy Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym syste-
mie hipertekstowym został opublikowany w „PTINT. Praktyka i Teoria Infor-
macji Naukowej i Technicznej” w 2005 r. (liczba cytowań w bazie – 23), 
a drugi Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie inter-
netowym również w 2005 r. w „Przeglądzie Bibliotecznym” (liczba cytowań 
wpisanych w bazie 31).

Wykorzystanie metody współcytowań pozwala na wyróżnienie pary 
dokumentów, których wspólne występowanie w bibliografi i innych publi-
kacji wskazuje na możliwość powiązania między samymi dokumentami. 
Najczęściej wspólnie występującymi w bibliografi ach wydawnictwami (dzie-
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więć razy) są Słownik terminologiczny informacji naukowej z 1979 r. i Słow-
nik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszuki-
wawczych z 2002 r. Kolejne pary dokumentów były cytowane wspólnie po 
pięć razy, przykładowo wybrane pary to: Słownik encyklopedyczny termino-
logii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych z 1993 r. i Słow-
nik terminologiczny informacji naukowej z 1979 r.; Słownik terminologiczny 
informacji naukowej z 1979 r. i Tezaurus informacji naukowej z 1992 r.; 
Encyklopedia wiedzy o książce z 1971 r. i Encyklopedia współczesnego 
bibliotekarstwa polskiego z 1976 r.

Złożone wskaźniki oraz mapy bibliometryczne

Ciekawym podejściem do badań bibliometrycznych jest postrzeganie 
danych bibliografi cznych jako sieciowej struktury, przedstawiającej ścieżki 
cytowań między poszczególnymi jednostkami bibliografi cznymi czy poszcze-
gólnymi autorami oraz relacje autorstwa pomiędzy naukowcami a ich arty-
kułami. Obserwacja ta umożliwia analizowanie zależności w takich struk-
turach danych za pomocą metod analiz społecznościowych (SNA, social 
network analysis), (na temat sieciowych struktur danych oraz propozy-
cji interpretacji poszczególnych miar SNA w bibliometrii zob. Kamińska, 
2018a; Kamińska, 2018b). 

Na ilustracji 1 przedstawiono informację pochodzącą z bazy CYTBIN 
o osobach będących członkami Rady programowej I Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym, 
która odbyła się 23 maja 2017 r. w Katowicach. Chodziło o ukazanie rela-
cji między nimi a osobami je cytującymi. Na zewnętrznej orbicie zostały 
rozmieszczone wierzchołki z nazwiskami osób, wraz z inicjałami imienia, 
będących członkami Rady programowej konferencji. W wewnętrznym 
okręgu wymieniono nazwiska osób będących w relacji z członkami Rady 
programowej. Łuki pomiędzy poszczególnymi osobami świadczą o istnieją-
cej relacji. Warto zwrócić uwagę na powtarzające się osoby w zewnętrznym 
okręgu. Sytuacja taka powstała w wyniku różnego zapisu nazwiska i ini-
cjału imienia (raz z kropką po inicjale, innym razem bez kropki) i doprowa-
dziła do powielenia autorów i rozdzielenia powiązań pomiędzy wykreowa-
nymi bytami. Aby poprawnie zaznaczyć łuki relacji, należałoby początkowo 
scalić podwójne byty do właściwej, ujednoliconej formy.

Następnie (ilustracja 2) przedstawiono mapę cytowań między autorami 
bez autocytowań z nieważonym stopniem wchodzącym, wyliczonym na 
podstawie bazy, gdzie wierzchołki oznaczają autorów, a łuki między nimi 
wskazują na cytowanie. Cytowanie nie jest relacją zwrotną, dlatego kierunek 
łuku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, prowadzi od autora cytującego do 
autora cytowanego. Nieważony stopień wchodzący oznacza, że relacja cyto-
wania zaistniała (nie uwzględniana jest liczba cytowań między konkretną 
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parą autorów, a jedynie jej fakt) i w tym przypadku4 wskazuje na autorów 
najczęściej cytowanych. Im autor jest częściej cytowany przez innych auto-
rów, tym więcej łuków wskazuje na wierzchołek go reprezentujący.

Na ilustracji 3 przedstawiono mapę cytowań pomiędzy autorami bez 
autocytowań z nieważonym stopniem wychodzącym, wyliczonym na pod-
stawie danych z bazy, gdzie wierzchołki oznaczają autorów, a łuki między 

4 Wszystkie ilustracje zamieszczone w artykule udostępniono jako dane badawcze pod 
wspólnym identyfi katorem DOI:10.5281/zenodo.1069777. Dzięki temu można przeanalizo-
wać grafy w wysokiej rozdzielczości i w oryginalnych barwach.

Il. 1. Mapa cytowań członków Rady programowej konferencji. Źródło: opracowanie własne, 
dostępne w: https://zenodo.org/record/1069777/fi les/Rys_1.png
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nimi wskazują na cytowania. Kierunek łuku, zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara, prowadzi od autora cytującego do autora cytowanego. Niewa-
żony stopień wychodzący oznacza, że relacja cytowania zaistniała i w tym 
przypadku wskazuje na autorów, którzy najczęściej cytują innych. Im 
autor częściej cytuje różnych innych, tym więcej łuków wychodzi z wierz-
chołka go reprezentującego i tym większy jest punkt reprezentujący 
danych wierzchołek.

Na ilustracji 4 również przedstawiono cytowania. Rozmiar wierzchołka 
określa indeks Hirscha danego autora, wyliczony na podstawie zawartości 
bazy. Jest to miara całkowitoliczbowa, a maksymalna jej wartość w tym 
przypadku wynosi cztery, zatem możemy obserwować wierzchołki o trzech 
rozmiarach. Wartość Hirscha cztery wystąpiła tylko dla dwóch najwięk-
szych wierzchołków (J. Sadowska i J. Wojciechowski).

Cytowania między czasopismami, przedstawione w części artykułu 
dotyczącym analiz ilościowych, mogą również zostać zobrazowane za 
pomocą struktury sieciowej. Sposób pokazania tych relacji (cytowania 

Il 2. Mapa cytowań – nieważony stopień wchodzący bez autocytowań. Źródło: opracowanie 
własne, dostępne w: https://zenodo.org/record/1069777/fi les/Rys_2.png
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pomiędzy czasopismami razem z autocytowaniami) zaprezentowano na 
ilustracji 5. Wierzchołki reprezentują poszczególne tytuły czasopism, łuki 
cytowania. Im grubszy łuk, tym większa liczba cytowań. Pogrubione łuki 
przy konkretnych tytułach obrazują autocytowania. Wielkość wierzchołka 
wskazuje na stopień wchodzący, czyli rozmiar jest proporcjonalny do liczby 
otrzymanych cytowań.

Więcej wizualizacji wyników analiz bibliometrycznych dla bazy CYTBIN 
przedstawiono w (Kamińska, 2017e), natomiast dla bibliografi cznej bazy 
danych GRUBA stworzonej przez autorkę w (Kamińska, 2017b).

Podsumowanie

Przedstawione badania wyraźnie ukazują duży potencjał bibliome-
tryczny bazy CYTBIN. Po odpowiednim przekształceniu danych bibliogra-
fi cznych możliwe okazało się zrealizowanie zarówno prostych, jak i bardziej 
zaawansowanych analiz. Dzięki niektórym miarom podobieństw dokumen-
tów (metoda powiązań bibliografi cznych) ujawniono występujące anoma-

Il. 3. Mapa cytowań – nieważony stopień wychodzący bez autocytowań. Źródło: opracowanie 
własne, dostępne w: https://zenodo.org/record/1069777/fi les/Rys_3.png
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lie w postaci rekordów zduplikowanych, co mogło mieć oczywisty wpływ 
na zaburzenie uzyskanych wyników. Jednak nie zmienia to przekonania 
o możliwości stosowania zaawansowanego aparatu analitycznego do wolu-
menu zgromadzonych danych. W celu uwiarygodnienia informacji zgro-
madzonych w bazie oraz realizacji koniecznych deduplikacji najkorzyst-
niej byłoby zastosować metody automatyczne, ograniczające do minimum 
potrzebę interakcji ze strony operatora (zob. Kamińska, 2017a). Natomiast 
reorganizując dane (zob. Kamińska 2017c) można uzyskać korzyści bez-
pośrednio wpływające zarówno na jakość gromadzonych danych, wydaj-
ność tego procesu, jak i możliwość realizowania bardziej zaawansowanych 
analiz bezpośrednio na źródłowych strukturach danych, bez potrzeby ich 
transformacji do postaci bardziej sprzyjającej tym analizom (jak miało to 

Il. 4. Cytowania autorów posiadających wskaźnik Hirsch większy niż 1. Źródło: opracowanie 
własne, dostępne w: https://zenodo.org/record/1069777/fi les/Rys_4.png
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miejsce przy realizacji niniejszych badań). Należy dodać, że baza CYTBIN 
powstawała w czasach, kiedy jeszcze nie było gotowych narzędzi, które 
można by wykorzystać do jej zasilania (zob. Kamińska, 2017b), a sposób 
organizowania tych danych nie podlegał jeszcze współczesnym standaryza-
cjom np. w postaci ontologii bibliografi cznych. Dane zgromadzone podczas 
całego okresu funkcjonowania bazy CYTBIN są cenne, a inicjatywa ich gro-
madzenia i uaktualniania powinna być rozwijana i kontynuowana.

Il. 5. Cytowania pomiędzy czasopismami z autocytowaniami. Źródło: opracowanie własne, 
dostępne w: https://zenodo.org/record/1069777/fi les/Rys_5.png
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Anna Małgorzata Kamińska
The bibliometric potential of the bibliographic database CYTBIN in the light 

of simple and more complex bibliometric indicators

Abstract

In this paper the author tries to verify whether data collected in the bibliographic database 
CYTBIN enable basic and more complex bibliometric analyses. After transformation of data 
collected from public website, the author conducts several bibliometric analyses, from quite 
simple study of citations between authors to co-citation and bibliography coupling methods 
and visualizations of obtained results. In few cases some anomalies of duplicated records were 
detected (both for bibliographic units and authors). However, taking into account that these 
anomalies are easy to detect and correct by automatic methods we may say that possibilities 
of conducting bibliometric research on the CYTBIN database are great.

Key words: CYTBIN, citations analyses, bibliometrics, indicators, co-citation method, 
bibliography coupling method

Anna Małgorzata Kamińska
Potencjał bibliometryczny bibliografi cznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych 

i złożonych wskaźników analitycznych

Streszczenie

W artykule podjęto próbę weryfi kacji potencjału analitycznego danych zgromadzonych 
w bibliografi cznej bazie danych CYTBIN. Po przekształceniu danych udostępnionych publicznie 
z poziomu aplikacji WWW przeprowadzono wiele analiz bibliometrycznych – od stosunkowo 
prostych analiz cytowań autorów, poprzez analizę bardziej złożonych miar wyliczanych za 
pomocą metody współcytowań czy powiązań bibliografi cznych po wizualizacje wyliczonych 
wcześniej miar zarówno dla danych detalicznych, jak i zagregowanych do poziomu czasopism 
naukowych. W niektórych przypadkach w trakcie realizacji badań zaobserwowano pewne 
anomalie, polegające w głównej mierze na duplikacji zgromadzonych opisów bibliografi cznych 
dotyczących tak jednostek bibliografi cznych, jak i ich autorów. Biorąc jednak pod uwagę, że 
anomalie te są możliwe do wykrycia i usunięcia metodami automatycznymi, można potwierdzić, 
że po odpowiedniej reorganizacji danych, możliwości prowadzenia analiz bibliometrycznych 
na podstawie bazy CYTBIN są wysokie.

Słowa kluczowe: CYTBIN, analiza cytowań, bibliometria, wskaźniki, metoda współcytowań, 
metoda powiązań bibliografi cznych



MARTA GAWLIK1

EDYTA KOSIK2

CYTOWANIA W „NOWEJ BIBLIOTECE. USŁUGI, TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNE I MEDIA” JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI 
NAUKOWEJ W ŚWIECIE CYFROWYM

BIBLIOTHECA NOSTRA. 
ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY
NR 2 (48) 2017, S. 95-109

12

Komunikacja naukowa

Nauka odgrywa ważną rolę w życiu społeczeństwa, które dzięki niej 
odkrywa świat i ma możliwość dążenia do samorozwoju. Narzędziem, 
które pomaga społeczeństwu wiedzy poznawać ten świat jest komunikacja 
naukowa, która dzięki Internetowi ma szansę być jeszcze pełniejsza, pozwa-
lając na dokładniejsze korzystanie ze zdobyczy świata nauki. Komunikacja 
naukowa, która może być defi niowana jako „użycie odpowiednich umiejęt-
ności, mediów, czynności i dialogu, aby wywołać jedną lub więcej reakcji 
na naukę (świadomość, reakcje emocjonalne, zainteresowanie, opiniowa-
nie, zrozumienie)” (Baranowski, 2012, s. 14), w świecie cyfrowym przybiera 
różne formy, m.in. są dostępne naukowe serwisy internetowe, prezentacje 
multimedialne, interaktywne wystawy, książki i czasopisma internetowe 
(ukazujące się tylko w formie elektronicznej, albo drukowanej i elektronicz-
nej). Z kolei w środowisku naukowym komunikacja naukowa jest rozu-
miana jako: „autoryzowanie, publikowanie i użycie materiałów odnoszą-
cych się do badań naukowych w celu komunikowania wiedzy i ułatwiania 
badań w społeczności naukowej” (Baranowski, 2012, s. 16). Może odbywać 
się na dwóch obszarach – zewnętrznym (przedstawianie badań naukowych 
społeczeństwu) i wewnętrznym (porozumiewanie się ludzi nauki między 
sobą) (Branowski, 2012, s. 14). Niezależnie od obszaru, komunikację tę 
można realizować na wielu płaszczyznach – tradycyjnie np. podczas spo-
tkań konferencyjnych, ale także za pomocą różnego rodzaju mediów – tele-
wizji, radia, a także Internetu. 

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; Bi-
blioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka w Katowicach

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
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Open Access

Jednym z narzędzi komunikacji naukowej w świecie cyfrowym są cza-
sopisma naukowe publikowane w Internecie w ramach koncepcji Open 
Access. Koncepcja ta zakłada otwarty dostęp do wiedzy, czyli publikowanie 
materiałów naukowych w sposób jak najbardziej dostępny dla odbiorców, 
często w formie bezpłatnej przy zachowaniu praw autorskich. Do źródeł 
określanych jako Open Access zwyczajowo zaliczane są materiały zamiesz-
czane w otwartych repozytoriach internetowych oraz czasopismach elek-
tronicznych (Szpringer, 2011, s. 34-36). W ramach ruchu Open Access 
można wyróżnić wiele inicjatyw m.in. Open Science, czyli ideę w ramach 
której podejmowane są inicjatywy zmierzające do otwarcia nauki i procesu 
badawczego nie tylko dla środowiska naukowego, ale wszystkich zaintereso-
wanych. Można tu wymienić: blogi naukowe, fora dyskusyjne, „propozycje 
różnych stopni jawności procesu recenzji artykułów, udostępnianie narzę-
dzi badawczych (zwłaszcza oprogramowania) oraz inne działania związane 
z samą nauką lub komunikacją w środowisku naukowym” (Kozierski i in., 
2013, s. 5). Zasady Open Science zostały sformułowane w 2005 r. przez 
organizację Science Commons i należą do nich:

1) „Otwarty dostęp do literatury,
2) Otwarty dostęp do narzędzi badawczych,
3) Udostępnianie danych z badań w domenie publicznej,
4) Inwestycja w otwartą infrastrukturę” (Kozierski i in., 2013, s. 6). 
Przykładem czasopisma, które ukazuje się poza formą drukowaną także 

w trybie dostępu Open Acces i częściowy Open Access jest pismo Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”. Materiał 
badawczy dla artykułu stanowią zasoby udostępniane na zasadach otwar-
tego dostępu, czyli numery wydane od 2010 do 2015 r.3 Analizie poddano 
szczególny komponent komunikacji naukowej, jakim są cytowania.

Cytowania w komunikacji naukowej

Cytowania można zaliczyć do najważniejszych mierników jakości publi-
kacji naukowej w wielu dyscyplinach naukowych (Miszczak, 2005, s. 2). Są 
uznawane za szczególny rodzaj komunikacji naukowej, gdyż:

  ukazują obieg informacji pomiędzy twórcą publikacji a odbiorcą,
  informują o innych publikacjach z zakresu poruszanej przez autora 

tematyki, które mogą zainteresować odbiorcę,
  można je analizować pod względem jakościowym i ilościowym.

3 Numery z roku 2016 dostępne są w bazie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ele-
ment/bwmeta1. element.cejsh-553899aa-a444-4a09-af4b-0f831b69e20a
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Cytowania mają dwie funkcje w komunikacji naukowej:  informują 
o  związku danej publikacji z publikacjami powstałymi wcześniej oraz przed-
stawiają jej autora jednocześnie jako odbiorcę i nadawcę komunikatu nauko-
wego (Stefaniak, 2002, s. 25). Analiza cytowań pozwala zbadać obieg infor-
macji pomiędzy „autorami publikacji, źródłami informacji oraz dziedzinami 
wiedzy”. Daje także możliwość zaobserwowania w jakim stanie i na jakim 
poziomie rozwoju znajduje się nauka (Stefaniak, 2002, s. 27).

„Nowa Biblioteka”

„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” ukazuje się 
od 1998 r., jednak po roku 2001 nastąpiła przerwa w publikowaniu nume-
rów. Czasopismo wznowiło swoją działalność w 2010 r., wówczas też zmieniło 
nazwę na „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monografi czne Koła Naukowego Biblio-
tekoznawców Uniwersytetu Śląskiego” i do 2014 r. było wydawane przez 
Koło jako półrocznik, będąc tym samym jednym z dwóch periodyków, obok 
„In Credo”, ukazujących się właśnie pod patronatem kół (Gawinek, Gawlik, 
2017, w druku). Pod obecną nazwą czasopismo było publikowane w roku 
2015 w trybie kwartalnym nadal przez koło studenckie. Od 2016 r. pieczę 
nad periodykiem objął Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego, a wydawcą zostało Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. „Nowa Biblioteka” od roku 2013 jest rejestrowana na 
liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Część B). Liczba przyznawanych punktów za publikację w czasopiśmie w 2013 
i 2014 r. wynosiła dwa, a od roku 2015 – cztery (Arianta). Periodyk oraz auto-
rzy w nim publikujący indeksowani są w wielu bazach danych, m.in. takich 
jak: Arianta, BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social 
Sciences and Humanities, CEEOL – Central and EasternEuropean Online 
Library, CYTBIN, Index Copernicus Journals Master List, LISA – Library and 
Information Science Abstracts, PBN – Polska Bibliografi a Naukowa, Polska 
Bibliografi a Bibliologiczna, Polska Bibliografi a Literacka, Zeitschriftendaten-
bank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Arianta; Nowa Biblioteka).

Analiza cytowań „Nowej Biblioteki”

Analizie poddano 13 tomów pisma wydawanych w trybie Open Access 
od 2010 do 2015 r. włącznie. Liczba publikacji w rocznikach jest zmienna, 
przy średniej ok. 17 artykułów na jeden tom (zob. tab. 1). Periodyk od 
momentu ukazywania się wielokrotnie zmieniał strukturę z podziałem na 
określone sekcje, przy czym w badanym okresie zarejestrowano osiem dzia-
łów, z których najliczniejszymi są: artykuły i komunikaty, sprawozdania 
i recenzje. Analizą objęto wszystkie publikacje, tj. 224, i przeanalizowano 
cytowania niezależnie od działu.
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Na 224 publikacje 149 miało bibliografi ę załącznikową, będącą przed-
miotem analizy. Materiał badawczy wynosił ponad 2 370 cytowań, co ozna-
cza, że na jedną publikację przypadało średnio ok. 16 cytowań. Autorzy 
najczęściej przywoływali do 32 cytowań w jednym artykule. Najwięcej, bo 
68 publikacji miało od 1 do 10 źródeł, 43 publikacje zawierały od 11 do 
21 źródeł, a 24 publikacje od 22 do 32 źródeł. Badanie wykazało także, 
że dwie publikacje obejmowały od 121 do 131 cytowań, tym samym były 
najobszerniejszymi bibliografi ami załącznikowymi w badanym okresie (zob. 
tab. 2). Liczba wykorzystanych źródeł jest zmienna i uzależniona od mate-
riału opublikowanego w poszczególnych działach na przestrzeni pięciu lat 
liczby opublikowanego materiału, przy czym najwięcej cytowań odnoto-
wano w tomie drugim  z 2010 r., a najmniej w tomie drugim z 2013 r., przy 
średniej ok. 182 cytowań na tom. 

Analiza cech formalnych cytowań

Cytowania przeanalizowano pod względem typu dokumentu (zob. 
tab. 3), wśród których wyróżniono takie rodzaje jak: wydawnictwa zwarte 
(w tym również rozdziały), wydawnictwa ciągłe oraz artykuły z czasopism, 
rękopisy, akty i ustawy, strony internetowe i inne. Autorzy piszący do 
„Nowej Biblioteki” najczęściej korzystają z książek (804 cytowań), stron 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUMA

Artykuły i komunikaty 7 14 26 12 23 20 102

Sprawozdania 2 9 10 16 13 22 72

Recenzje i omówienia 3 4 2 6 2 8 25

Materiały 1 1 1 3 2 2 10

Wydarzenia 1 2 2 2 1 8

Prace drobne 5 5

Od redakcji 1 1

Wstęp Praktyka 1 1

SUMA 14 31 41 39 41 58 224

Tabela 1. Zestawienie działów pisma „Nowa Biblioteka”

Źródło: opracowanie własne
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internetowych (742 cytowań) oraz czasopism (694 cytowań). Rzadziej nato-
miast powołują się na akty prawne czy inne dokumenty takie jak protokoły, 
sprawozdania, czy materiały audio i wideowizualne. Wśród wydawnictw 
zwartych odnotowano prace autorskie, zbiorowe, niesamoistne części ksią-
żek oraz wydawnictwa informacyjne, wśród źródeł elektronicznych domi-
nują blogi i serwisy bibliotekarskie, strony bibliotek oraz uczelni wyższych, 
a także bazy danych i biblioteki cyfrowe. Pozostałe typy dokumentów, takie 
jak akty i ustawy oraz rękopisy i inne, stanowiły mniejszą część cytowanych 
źródeł. Najliczniejsze w tej grupie były rękopisy, których odnotowano 49. 
Badając zasięg językowy odnotowano, że cytujący powoływali się na źró-
dła wydane w 13 językach, takich jak: angielski, czeski, fi ński, francuski, 
grecki, hiszpański, litewski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, węgierski 
oraz włoski. Dominującym językiem jest polski, i stanowi ok. 77% cytowań, 
następnie angielski ok. 11% oraz niemiecki 7%.

Dokonano także analizy proweniencji zarejestrowanych źródeł, przede 
wszystkim wydawnictw zwartych z uwagi na możliwość ustalenia miejsca 

Liczba cytowań Liczba artykułów

1-10 68

11-21 43

22-32 24

33-43 7

44-54 2

55-65 2

66-76 1

77-87 0

88-98 0

99-109 0

110-120 0

121-131 2

SUMA 149

Tabela 2. Liczba cytowań w artykułach

Źródło: opracowanie własne
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wydania danej pozycji, co jest utrudnione w przypadku źródeł elektro-
nicznych i wydawnictw ciągłych zmieniających niejednokrotnie redakcję. 
Proweniencja odnotowanych cytowań obejmuje 81 miast, głównie są to 
ofi cyny wydawnicze mieszczące się na terenie kraju, a następnie innych 
państw jak Niemcy, Ukraina czy Wielka Brytania. Mniej licznie zareje-
strowano miasta Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Najczęściej 
cytowano dokumenty wydane w Warszawie (359 poz.), Katowicach (126 
poz.), Krakowie (118 poz.), Wrocławiu (49 poz.), Łodzi i Poznaniu (po 29 
poz.), Lublinie i Toruniu (po 10 poz.), Gdańsku i Opolu (po 8 poz.) oraz 
Szczecinie (7 poz.). Wśród pozostałych polskich miast wyróżnić można: 
Białystok, Kielce, Częstochowę, Gliwice, Rzeszów, Bielsko-Białą, Olsztyn, 
Radom, Bydgoszcz, Gdynię, Tychy i inne o mniejszym odsetku. Poza grani-
cami kraju najczęściej powoływano się na materiały wydawane w: Berlinie, 
Lwowie i Würzburgu (po 6 poz.), Nowym Jorku (5 poz.), Atenach, Londy-
nie, Oxfordzie i Pradze (po 4 poz.). Odnotowano także inne miasta o mniej-
szej częstotliwości występowania, jak np.: Madryt, Amsterdam, Floren-
cja, Lipsk, Opawa, Santa Barbara, Wiedeń, Bruksela, Frankfurt, Kolonia, 
Moskwa, Paryż czy Wilno.

Cytowane artykuły pochodzą z 234 wydawnictw ciągłych, w tym 65 
tytuły są czasopismami zagranicznymi. Najczęściej cytowanymi periody-

Rodzaj dokumentu Język Liczba

I II III

Wydawnictwa zwarte

804
angielski 35
czeski 5
francuski 1
hiszpański 4
niemiecki 18
polski 740
słowacki 1

694

Wydawnictwa ciągłe

angielski 75
czeski 7
francuski 5
hiszpański 8
niemiecki 39
polski 551
rosyjski 5
słowacki 4

Tabela 3. Typy dokumentów cytowanych w „Nowej B ibliotece”
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I II III
742

Źródła elektroniczne angielski 145
czeski 7
fi ński 5
francuski 3
grecki 1
hiszpański 6
litewski 2
niemiecki 113
polski 412
słowacki 7
węgierski 2
włoski 39

Akty/ustawy itp. 37
niemiecki 1
polski 32
słowacki 4

Rękopisy 49
polski 49

Inne (protokoły, sprawozdania, wideo, audio itp.) 47
hiszpański 1
niemiecki 1
polski 45

Suma 2373

Źródło: opracowanie własne

kami jest „Życie Podkarpackie” (66 poz.) oraz „Życie Przemyskie” (55 poz.). 
Na tytuły te powoływał się Maciej Waltoś w artykule Problematyka książki 
na łamach „Życia Przemyskiego” i „Życia Podkarpackiego” w latach 1981-
2009 który podał szczegółową bibliografi ę załącznikową, jedną z obszer-
niejszych w „Nowej Bibliotece”, co spowodowało tak wysoką pozycję tych 
czasopism w rankingu. Przede wszystkim cytowano artykuły publikowane 
na łamach bibliotekarskich czasopism naukowych, takich jak: „Przegląd 
Piśmiennictwa o Książce” (53 poz.), „Bibliotekarz” (24 poz.), „EBIB. Elek-
troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” (23 poz.), „Przegląd Biblio-
teczny” (16 poz.), „Studia Wrocławskie” (16 poz.), „Śląskie Studia Histo-
ryczno-Teologiczne” (16 poz.). Dodatkowo, autorzy powoływali się na: „Fides. 
Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (13 poz.), „Studia Warmińskie” (13 poz.), 
„Studia Pelplińskie” (11 poz.), „Poradnik Bibliotekarza” (10 poz.), „Studia 
Gnesnensia” (9 poz.), „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicz-
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nej” (7 poz.), „Przegląd Oświatowy” (7 poz.), „Roczniki Biblioteczne” (7 poz.), 
„Częstochowskie Studia Teologiczne” (6 poz.), „Zeszyty Prasoznawcze” 
(6 poz.), „Bibliotheca Nostra” (5 poz.), „Colloquium Salutis. Wrocławskie 
Studia Teologiczne” (5 poz.), „Marketing w Praktyce” (5 poz.), „Perspectiva. 
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” (5 poz.), „Studia Bibliologiczne” 
(5 poz.), „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” (5 poz.) i inne. 
Wśród zagranicznych wydawnictw ciągłych dominują anglojęzyczne, nie-
mieckojęzyczne i hiszpańskojęzyczne periodyki. Najczęściej w badaniach 
wykorzystywano „Journal of the American Society for Information Science 
and Technology” (5 poz.), „Library Journal” (5 poz.), „Bibliothek. Informa-
tion. Technologie. Online” (4 poz.), „Dialog mit Bibliotheken” (3 poz.) oraz 
„Público” (3 poz.).

Dokonano również analizy chronologicznej najczęściej cytowanych źró-
deł, czyli wydawnictw zwartych i ciągłych oraz stron internetowych, gdzie za 
datę przyjmowano rok dostępu zamieszczony w publikacji (tab. 4). Zasięg 
chronologiczny dokumentów wynosi 442 lata, tj. od 1573 do 2015 r. Najczę-
ściej powoływano się na źródła wydane między 2013 a 2015 r., co wynosi 
ok. 24% badanych dokumentów oraz między 2010 a 2012 r., co wynosi ok. 
19%. Najrzadziej cytowano dokumenty liczące 57 lat i więcej. Największa 
liczba cytowań wydawnictw zwartych oraz ciągłych przypada na lata 1992-
1996 i wynosi 13%, zauważyć można, że na przestrzeni kolejnych lat stopień 
odwoływania się do tego typu materiałów maleje na rzecz źródeł elektro-
nicznych. Analiza zasięgu chronologicznego pokazuje rosnące wykorzystanie 
zasobów Internetu w pracach badaczy, które w ostatnich latach znacząco 
dominuje wśród wszystkich cytowań.

Analiza rzeczowa cytowań

Do badania analizy formalnej wszystkich cytowanych źródeł wykorzy-
stano Uniwersalną Klasyfi kację Dziesiętną, przyporządkowano każdemu 
cytowaniu odpowiedni symbol klasyfi kacyjny (tab. 5). Najliczniejszym dzia-
łem jest „Dział ogólny” (tab. 6), do którego zakwalifi kowano prawie 68% 
wszystkich badanych dokumentów, najczęściej powoływano się na źró-
dła z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa (743 poz.), następnie 
czytelnictwa (168 poz.) oraz prasoznawstwa (143 poz.). Poza tym, autorzy 
często cytowali publikacje dotyczące szeroko rozumianej technologii infor-
macyjnej, jak: bazy danych (44 poz.), Internet (73 poz.) czy serwisy inter-
netowe (15 poz.), oraz innych dziedzin, jak: bibliofi lstwo (45 poz.), biblio-
grafi a (57 poz.), bibliologia (62 poz.). Często przywoływano także cytowania 
dotyczące muzeów oraz ich zbiorów i działalności (43 poz.). Ponad 10% 
cytowanych publikacji przyporządkowano do działu 3. „Nauki społeczne. 
Prawo. Administracja”. Autorzy powoływali się na źródła z dziedziny prawa, 
marketingu, socjologii, pedagogiki, a także często odnosili się do tematyki 
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Wiek 
cytowanych 
publikacji

Wydawnictwa 
ciągłe

Wydawnictwa 
zwarte

Strony 
internetowe SUMA Procent

0-2 39 35 474 548 24%

3-5 68 85 265 418 19%

6-8 99 123 3 225 10%

9-13 148 139 287 13%

14-18 48 80 128 6%

19-23 32 50 82 4%

24-34 91 71 162 7%

35-45 39 78 117 5%

46-56 58 43 101 5%

57-77 26 21 47 2%

78-98 21 34 55 2%

99-119 12 10 22 1%

120+ 13 35 48 2%

SUMA 694 804 742 2240 100%

Tabela 4. Zasięg chronologiczny najczęściej cytowanych źródeł

Źródło: opracowanie własne

edukacji i oświaty, w tym szkolnictwa wyższego. Cytujący wykorzystywali 
także źródła działu 9. „Archeologia. Prehistoria. Geografi a. Biografi e. Histo-
ria” stanowiącego ok. 9% badanego zbioru oraz działu 8. „Językoznawstwo. 
Nauka o literaturze. Literatura piękna” stanowiącego ok. 7%. Najrzadziej 
odwoływano się do tematyki działu 2. „Religia. Teologia” oraz działu 5. 
„Matematyka. Nauki przyrodnicze”.

W „Nowej Bibliotece» powoływano się na dzieła 1 258 autorów publi-
kujących zarówno w wydawnictwach zwartych jak i ciągłych. Z obszaru 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej najczęściej cytowano publikacje 
autorstwa Jacka Wojciechowskiego (20 cyt.) takie jak: Biblioteka w komu-
nikacji publicznej (Warszawa 2000) Bibliotekarstwo. Kontynuacje i zmiany 
(Kraków 2001), Czytelnictwo (Kraków 1999), Marketing w bibliotece (War-
szawa 1993), Organizacja i zarządzanie w bibliotekach (Warszawa, Kraków 
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1997), Podstawy pracy z czytelnikiem (Warszawa 1991), Praca z użytkow-
nikiem w bibliotece (Warszawa 2000) oraz artykuły zamieszczone w „Biblio-
tekarzu” i „Przeglądzie Bibliotecznym”. Poza tym, cytowano również pozycje 
Marzeny Świgoń (19 cyt.), chociaż w większości były to artykuły zamiesz-
czone w takich wydawnictwach ciągłych jak: „Bibliotekarz” i „Przegląd 
Biblioteczny”, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 
„Zagadnienia Informacji Naukowej” oraz „Aslib Proceedings”. W badanym 
okresie zarejestrowano także odwołania do prac Zofi i Stasiewskiej (15 cyt.), 
Elżbiety Słodkowskiej (9 cyt.) oraz Ewy Suchodolskiej (7 cyt.) i wszystkie 
pochodzą z „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce”. Odnotowano również 
cytowania artykułów autorstwa Bogumiły Warząchowskiej (9 cyt.) zamiesz-
czone w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych” i „Fidesie. Biulety-
nie Bibliotek Kościelnych”. Od 2010 do 2015 r. powoływano się także na 
wydawnictwa zwarte Joanny Papuzińskiej (8 cyt.), np.: Czytania domowe, 
Dziecięce spotkania z literaturą czy Inicjacje literackie. Problemy pierw-
szych kontaktów dziecka z książką oraz Bibliografi ę polską Karola Estre-
ichera (8 cyt.). Wysoką pozycję zajęły także Katarzyna Wolff (8 cyt.) oraz 
Grażyna Straus (7 cyt.), często odnoszono się do tych publikacji, których 
autorami były obie badaczki jak: Czytanie, kupowanie, surfowanie. Spo-
łeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku, Czytanie, kupowanie, wypo-

Dział główny Procent

0 Dział ogólny 67,6%

1 Filozofi a. Psychologia 0,8%

2 Religia. Teologia 0,3%

3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja 10,5%

5 Matematyka. Nauki przyrodnicze 0,3%

6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo 3,4%

7 Sztuka. Rozrywki. Sport 0,9%

8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna 7,2%

9 Archeologia. Prehistoria. Geografi a. Biografi e. Historia 8,9%

SUMA 100%

Tabela 5. Zakres tematyczny cytowań według UKD

Źródło: opracowanie własne
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Symbol
klasyfi kacji Nazwa symbolu Liczba Procent

0/9(059) Almanachy. Kalendarze o zakresie ogólnym 12 0,7%
001.31 Promocja nauki i wiedzy 15 0,9%
001.32 Instytuty naukowe, uczeni, towarzystwa naukowe 27 1,7%
001.4 Terminologia naukowa 6 0,4%

001.92 Upowszechnianie wiedzy. Popularyzacja 10 0,6%
002.2 Bibliologia. Książka w ogólności 62 3,9%
004.6 Dane. Bazy danych 44 2,7%

004.738.5 Internet 73 4,5%
004.775 Serwisy internetowe 15 0,9%

005 Zarządzanie 27 1,7%
005.57 Prezentacja. Informowanie. Komunikowanie 23 1,4%

005.745 Konferencje 18 1,1%
01 Bibliografi a 57 3,6%
02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo 743 46,3%

028 Czytelnictwo 165 10,3%
030 Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne 24 1,5%

050+070 Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo 143 8,9%
06.05 Nagrody. Wyróżnienia. 2 0,1%

069 Muzeologia. Muzealnictwo. Muzea. 43 2,7%
069.9 Wystawy 4 0,2%

061 Organizacje 2 0,1%
087.5 Książki zabawki 12 0,7%
090.1 Bibliofi lstwo. Bibliomania 45 2,8%

097 Ekslibrisy 14 0,9%
099.5 Księgozbiory wybitnych osób 19 1,2%

SUMA 1605 100%

Tabela 6. Szczegółowa analiza działu 0 „Dział ogólny”

Źródło: opracowanie własne

życzanie czy Zainteresowanie książką w społeczeństwie polskim w 1996 r. 
(Raport z badań). Poza tym cytowano Barbarę Bieńkowską (7 cyt.), a głów-
nie Książkę na przestrzeni dziejów, Marię Kycler (6 cyt.) ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uni-
wersytetu Śląskiego czy Weronikę Pawłowicz (6 cyt.), głównie tekst Księ-
gozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX 
i XX wieku (do 1939 r.). W badanym okresie zarejestrowano także publika-
cje autorstwa Bożeny Bednarek-Michalskiej (6 cyt.), Sabiny Cisek (5 cyt.), 
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Łukasza Gołębiewskiego (6 cyt.), Janiny Pelcowej (5 cyt.) czy Zbigniewa 
Żmigrodzkiego (5 cyt.). Dokonano także przeglądu cytowanych tytułów 
wydawnictw zwartych, który wykazał, że dziełem cytowanym najczęściej 
były różne wydania Bibliografi i polskiej Karola Estreichera, a także Best-
sellery, literatura popularna, odbiorcy. Empiryczne badania współcze-
snego czytelnictwa pod redakcją Anny Dymmel oraz Biblioteka otwarta. 
Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego pod redakcją Marii Kycler 
i Dariusza Pawelca (tab. 7).

Podsumowanie

„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” udostęp-
niana w formie Open Access sprzyja powszechnemu i natychmiastowemu 
dostępowi do materiałów, ułatwiając komunikację w środowisku nauko-
wym. Szczególnym komponentem komunikacji naukowej są cytowania 
stanowiące nie tylko o aktywnej recepcji dzieła, ale także służące pozyski-
waniu informacji bibliografi cznej oraz dające się analizować w ujęciu jako-
ściowym i ilościowym. Cytowania spełniają swoje zadania dając odbiorcom 
tekstu możliwość szerszego zapoznania się z literaturą, na którą powoływał 
się autor i poprzez to pogłębienia swojej wiedzy na prezentowany przez 
niego temat. Analizując cytowania można zauważyć czy autor opiera się 
na aktualnych czy przestarzałych badaniach oraz prześledzić obieg infor-
macji pomiędzy autorami publikacji, źródłami informacji oraz dziedzinami 
wiedzy. Odwołania do literatury pokazują, że autor w swoich badaniach 
jest związany z tym co na temat omawianych przez niego zagadnień napi-
sano wcześniej, co sprzyja nie tylko obserwacji stanu nauki, ale także dróg 
jej rozwoju. Autorzy publikujący w „Nowej Bibliotece” powoływali się na 
bogaty zasób literatury naukowej o różnorodnej tematyce (na jedną publi-
kację przypadało średnio ok. 16 cytowań), korzystając głównie z wydaw-
nictw zwartych, źródeł elektronicznych oraz wydawnictw ciągłych. Badanie 
wykazało jaka literatura naukowa cieszy się w środowisku badaczy najwięk-
szym uznaniem i na jaką najchętniej się powołują. W przypadku wydaw-
nictw ciągłych licznie odwoływano się do znanych periodyków branżowych 
przy czym najwięcej cytowano „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” (jednak 
spowodowane było to omawianiem przez autora artykułu problematyki 
zaczerpniętej z cytowanego czasopisma). Z kolei wśród wydawnictw zwar-
tych najczęściej korzystano z Bibliografi i polskiej Karola Estreichera, a naj-
chętniej cytowano publikacje autorstwa Jacka Wojciechowskiego. Analiza 
materiału badawczego wykazała, że cytujący najczęściej sięgali do nowych 
dokumentów, w dużej mierze elektronicznych, których odnotowano zna-
czący wzrost w badanym okresie. Cytowania są zatem ważnym i cennym 
źródłem informacji pozwalającym na praktycznie przyjrzenie się wpływom 
i tendencjom w danej nauce poprzez bezpośrednią analizę danych.
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Wydawnictwa zwarte Liczba 
cytowań

Bibliografi a polska / Karol Estreicher (różne wydania) 8

Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współcze-
snego czytelnictwa / pod red. Anny Dymmel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

7

Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego / red. 
Maria Kycler, Dariusz Pawelec. - Katowice : Ofi cyna Wydawnicza Wacław 
Walasek, 2008.

7

Knowledge organization in the 21st century : between historical patterns and 
future prospects : proceedings of the Thirteenth International ISKO Confer-
ence 19-22 May 2014 Kraków, Poland : organized by the Polish Chapter of 
ISKO and the Institute of Information and Library Science Jagiellonian Uni-
versity in Kraków / ed. by Wiesław Babik ; organized by the Polish Chapter 
of ISKO and the Institute of Information and Library Science Jagiellonian 
University in Kraków. - Würzburg : Ergon Verlag, copyright 2014.

5

Biblioteka Śląska : 1922-1972 / pod red. Jana Kantyki. -Katowice : "Śląsk", 
1973. 5

Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska przy współpr. Elżbiety 
Maruszak. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, 
Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2005.

4

Encyklopedia wiedzy o książce / red. nacz. Aleksander Birkenmajer [et al.]. - 
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. 4

Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski (różne wydania) 4

Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna bibliote-
ki / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. 3

Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Wydaw. SBP, 
1993. 3

Encyklopedia wiedzy o prasie / pod red. Juliana Maślanki. - Wrocław : Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich . Wydaw., 1976. 3

Naukowe czasopisma elektroniczne / Marek Nahotko ; Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2007. 3

Tabela 7. Począrtkowa lista rankingowa wydawnictw zwartych ze wskazaniem liczby cytowań

Źródło: opracowanie własne
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Marta Gawlik, Edyta Kosik
Quotations in the “New Library. Services, Information Technologies and Media” 

as an element of scientifi c communication in the digital world

Abstract

Learning is an important part of every person’s life and the Internet offers a wider range 
of traditional media than its traditional reach. Remote access to knowledge can take  form 
of online books and magazines, as exemplifi ed by the “New Library, Services, Information 
Technology and Media”, which also includes Open Acces mode, in addition to the printed 
form. Research material for the article is open source, ie. numbers released from 2010 to 
2015. Particular component of scientifi c communication, citing  many functions of scientists, 
has been analyzed.

Key words: citation, scientifi c communication, “New Library. Services, Information 
Technologies and Media “, Open Access
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Marta Gawlik, Edyta Kosik
Cytowania w „Nowej Bibliotece. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” jako 

element komunikacji naukowej w świecie cyfrowym

Streszczenie

Nauka jest ważnym elementem życia każdego człowieka, a Internet oferuje szersze niż 
tradycyjne media możliwości korzystania z jej zdobyczy dzięki swojemu nieograniczonemu 
zasięgowi. Przykładem zdalnego dostępu do wiedzy mogą być książki i czasopisma internetowe. 
Jednym z tego typu czasopism jest „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne 
i Media”, dostępna, oprócz formy drukowanej, także w trybie Open Access. Materiał badawczy 
dla artykułu stanowią zasoby udostępniane na zasadach otwartego dostępu, czyli numery 
wydane od 2010 do 2015 r. Analizie poddano szczególny komponent komunikacji naukowej, 
jakim są cytowania w bibliografi i załącznikowej, pełniące w środowisku uczonych wiele funkcji.

Słowa kluczowe: cytowania, komunikacja naukowa, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie 
Informacyjne i Media”, Open Access
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1

Library card

The Moravian-Silesian Research Library in Ostrava has an inventory of 
over one million library units (including 650,000 books). Services provided 
by the library are used by approximately nine thousand readers. The major-
ity of this group are students (almost 3,500). Readers borrow half a million 
library documents annually. Every year, we purchase 25,000 library units 
and our inventory is located in fi ve store rooms, taking up about twenty kilo-
metres of bookshelves. We also lend books to other libraries, about ten thou-
sand annually. Same service is provided to our readers as well, who also bor-
row about ten thousand books from other libraries and seventy books from 
abroad. We offer reference and bibliographic services, on reader’s request we 
process the research. There is about 400 researches annually. We also offer 
delivery of electronic documents. We particularly cooperate with hospitals in 
the region and help them with preparing medical journals.

Library is responsible for 411 libraries in the Moravian-Silesian Region 
and 15 out of them are appointed to perform regional functions. In 2016, 
146,000 registered readers (12 % of the region’s population) borrowed about 
seven million library units. Libraries organized 360,000 events in total and 
they were visited by almost fi ve million people. In 1964 new law granted 
compulsory copy of each Czechoslovak publications to be delivered to the 
library and, due to this fact, inventory became unique and comprehensive. 
The right of compulsory copy remained within the capacity of the Region, 
and the nationwide mandatory copy remained in our possession for periodi-
cals. Therefore, we are the only institution that offers nearly four thousand 
titles of newspapers and magazines, one thousand of which we display for 
public.

1 Slezská univerzita v Opavě
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The latest activity is the publishing of audiobooks by regional authors 
(Nela Rywiková: House number 6, Eva Tvrdá: Heritage, Václav Chytil: 
Walkers in the Twilight) intended for visually impaired people, for whom 
we are preparing other services, e.g. we have purchased Clear View C read-
ing magnifying glass this year.

The library has been in temporary premises since its opening in 1951 
– in Moravská Ostrava in the New Town Hall building. Readers are not able 
to access any of the storerooms, which is the biggest disadvantage. For 
a long time, the construction of a new building has been dealt with – see 
fi g. 1, introducing winning design of the building. We are hoping for better 
quality rooms and more comfortable services for the users. New building 
plan is being prepared for library, so works can start in 2019. 

Fig. 1. Visualization of the new building of the Moravian-Silesian Research Library in Ostrava 
(Moravian-Silesian Research Library in Ostrava). Phot. by L.  Foberová

Introduction

The digitization workplace was established in the Moravian-Silesian 
Research Library in Ostrava in 2005. Documents for digitization are 
selected mainly from the 19th century and the 1st half of the 20th century. 
They are accessible to the public through the Digital Library of the Mora-
vian-Silesian Region in the Kramerius system, which is one of a number 
of tools for accessing digitized documents. System is used by a number of 
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libraries, not only regional but also national ones (including the National 
Library of the Czech Republic). Its use is supported in the grant program of 
the Ministry of Culture, VISK 7 (Public Information Services of Libraries). 
The main purpose is preservation and accessibility of Bohemian documents 
printed on acid paper. The existence of the documents is threatened by the 
disintegration of the paper.

In the Digital Library of the Moravian-Silesian Region, we store our 
own publications and publications belonging to museums, archives and 
other institutions in our region. We work together with more than ten edu-
cational institutions in the region, and the digital library currently has 
630,000 pages. We also digitize documents on a request for non-traditional 
organizations – such as chronicles for Czech Television or almanacs for 
Matiční Grammar School. This is related to the activity of surveying old 
documents that are of a regional nature or possibly related to our region. 
There are interesting databases in which articles or publications are sorted 
by area of former districts.

Digitization workplace

The fi rst equipment purchased in 2005 was the Atlas planetary scan-
ner from the Elsyst Engineering company. It was a touch-screen scanning 
table with a sliding head with the Canon EOS 20D digital camera. In addi-
tion, we have purchased the necessary Atlantis software to create meta-
data for monographs and periodicals from the same company.

Fig. 2. Atlas planetary scanner. Phot by L.  Foberová
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In 2013 a better quality digitization workplace equipment was pur-
chased within the regional multi-project e-Government of the Moravian-
Silesian Region (2nd – 6th part of the project) – digitization of the library 
inventory (digitization service) and regional digitization unit (equipment 
hardware and software). The Suprascan II A1 scanner was purchased from 
the French company I2S (scanning desk with pressure glass and mov-
able plates, scanning with a shift-able digital camera up to 800 DPI). The 
YooScan software is used for scanning, which allows users to customize 
the appearance of the images (colour, monochrome, grayscale), formats 
(JPG, JPG 2000, TIFF). Additionally, the Limb graphic editor is used to 
edit images – straightening, cropping, adjusting brightness and contrast, 
aligning the bindings, and so on. Procyon software, which is an editor for 
creating descriptive, structural, technical, and administrative meta-data, 
was also purchased. The project enabled the content of the digital library 
to be increased and the library had the ability to digitize a total of 306 000 
pages. The digitization workplace within the project is called the Regional 
Digitization Unit, which serves the entire Moravian-Silesian Region.

Vision of the Regional Digitization Unit – Digital Libraries of the 
Moravian-Silesian Region

“Our vision is to make accessible written cultural heritage of the 
Moravian-Silesian Region while following the highest quality of digitized 
documents using state-of-the-art technologies and in an accordance 

Fig. 3. Suprascan II A1 scanner. Phot by L.  Foberová
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with the required standards for digitization” (Moravian-Silesian Research 
Library in Ostrava).

Digitizing goal

The main aim is to save the content of endangered printed documents 
(19th century – acid paper), which are important for the cultural, social, eco-
nomic, political and religious history of villages and towns in the Moravian-
Silesian Region. Another purpose is to make these documents available to 
the general public. Of course, copyright law is taken into consi-deration, if 
the document is not free, they can be viewed in study rooms or institutions 
(on-site). Our endeavour is to concentrate the rare documents of various 
regional institutions in one place.

Selection of documents

The process of digitization itself builds on the traditional activity of 
the regional library – a retrospective regional bibliography. In addition to 
the selection of own inventory, it is possible to cooperate with other edu-
cational and cultural institutions of the Moravian-Silesian Region; such 
as Archive of the City of Ostrava, Silesian Museum in Opava, Ostrava 
Museum, Ostrava University Library, Ostrava Art Gallery, Ostrava City 
Library, Museum in Český Těšín, Museum of Beskydy in Frýdek-Místek, 
Museum in Bruntál, Museum in Nový Jičín, Museum in Hlučín, etc.

Selection criteria

The choice of the document for digitization is mainly determined by 
content. Documents of signifi cant importance for the history of villages, 
towns and regional units located in the territory of today’s Moravian-Sile-
sian region are being prioritised. Priority is given to damaged documents. 
Another aspect is popularity, documents that are liked by public are pre-
ferred. The last important criterion is the time limitation – the 19th century 
and the fi rst half of the 20th century, because at that time the so-called acid 
pap er was used for print, which in the course of time degrades and falls 
apart. Often these are rare documents or periodicals that are irreplaceable 
from the historical point of view.

Scanning, editing an image

It begins with the preparation and refi nement of a document, the 
creation or completion of an inventory record, requesting the ISBN and 
ISSN identifi ers, etc. The parameters (colour, format) are also set and the 
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scanning in the YooScan program is prepared. The 300 DPI resolution 
setting is used, which determines the OCR quality. Once the book has 
been scanned, images are exported to the Limb Graphic Program to edit 
the images.

Creating meta-data

Procyon is used to create meta-data. The meta-data structure is fol-
lowing National Digital Library standards based on MODS, Dublic Core, 
MIX, PREMIS. Individual types of documents, monographs, periodicals, 
music and cartographical documents, have their own specifi c meta-data 
templates. The characterization of the documents follows the rules for the 
description of monographs and periodicals issued by the National Library, 
which are updated on a continuous basis. It contains basic rules for 
description of individual pages, annual copies and collections. An inven-
tory record with bibliographic data and images is imported at the very 
beginning. Then, descriptive meta-data, numbered pages, document struc-
ture – chapter, newspaper numbers, etc. are created. Images are also sent 
to OCR, a process that recognizes the text of pages (necessary for full-text 
search) and storage in TXT and ALTO XML. The URN:NBN identifi er is 
assigned at the end of the process, and then a package containing archive 
and user images (JPG 2000), TXT and ALTO XML fi les, descriptive, admin-
istrative and technical meta-data is created.

The Kramerius system

Kramerius system is used by a number of libraries to access docu-
ments from the 19th century through this system. The system has been 
developed by Qbizm in cooperation with the National Library of the Czech 
Republic and it is available for libraries free of charge. The system is 
upgraded continuously, our library currently uses Kramerius version 
5.3.3. The system allows managing documents, create virtual collections, 
and use access rights. The system offers multi-search search. Users can 
search by the author, book or article title, by keywords and even by time-
line. It can also be searched in full text by the given word or phrase. 
Institutions that have lent their digitization documents have their access 
rights.

Samples of digitized documents in Kramerius system 5

Examples below show advanced search in new version of Kramerius 5. 
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Financing, grants

In addition to our own fi nancial resources, we have been using the 
projects VISK 7 – National Program for Microfi lming and Digital Access to 

Fig. 4. Kramerius version 5. (Kammerius 5)

Fig. 5. Kramerius version 5 search. (Kammerius 5)
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Documents Exposed to Kramerius Shortage Paper Degradation. We received 
contributions in 2008-2010, 2014-2017 and this year we will apply for a con-
tribution for the next year 2018. In 2013 we used the regional multi-project 
e-Government of the Moravian-Silesian Region to meet the goals of the digiti-
zation workplace. In cooperation with this project, the digitization workplace 
was renamed to the Regional Digitization Unit. The biggest problem with the 
Regional Digitization Unit is insuffi cient capacity. So far, there are two people 
working. We strive for a signifi cant extension of the existing premises and 
we will personally reinforce the workplace. We will also deal with the issue of 
long-term protection of library collections and de-acidifi cation of documents.

Contents of the Digital Library of the Moravian-Silesian Region

From the periodicals, we managed to digitize dozens of titles: Opavský 
Týdeník, Noviny Těšínské, Ostravice, Duch času, Ostrauer Zeitung, 
Freudenthaler Zeitung, Palcát, Sokolské noviny, Radhošť, etc. We offer 
over 1,500 titles in the digital library. These are regional monographs, but 
also with an overlap in Moravia and Poland, including history of selected 
towns and villages and their cultural and economic development, the fed-
eral activity, the life and activity of prominent citizens, the history of min-
ing, but also the origins and development of Vítkovice Ironworks. It also 
includes, for example, the development of schooling in the region, religious 
life, a referendum in Těšín in 1920 and a number of other very interesting 
and important topics.

Digitization strategy

We plan to continue digitization in cooperation with existing institu-
tions, such as the Archive of the City of Ostrava, the Silesian Museum in 
Opava, the Ostrava City Library, specialized libraries in the region, espe-
cially university libraries. We are trying to fi nd new organizations to work 
with. The aim is to process thematic collections, suitable for teaching in 
schools. We are working on the strategy of the Digital Library of the Mora-
vian-Silesian Region 2019-2021, our professional consultant is Dušan 
Katuščák – long-time college teacher and director of the National Library of 
Slovakia in Martin. As we have already said, we want to expand the digiti-
zation workplace, add experienced people, and set up a laboratory to deal 
with de-acidifi cation of documents, as well as an overall strategy for long-
term inventory protection. A partial objective is to create a Training Cen-
tre for Digitization. The training centre would teach how to digitize both 
librarians from the region as well as the users. Users could digitize their 
favourite book or convert their favourite VHS tape, or even audio, digital 
photos. The Centre would focus on digital literacy of users.
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Marketing 

The strategy will also address marketing of digital library. We did not 
pay attention to advertisement and now we want to use social media, but 
also excursions in the workplace and presentations in content-related 
institutions and especially in the schools. We believe that the best publicity 
will be thematic collections, which will be placed on our website, but also 
in the cyberspace of the Moravian-Silesian Research Library in Ostrava - 
Open Education (Czech Website of Open Education). One of the library’s 
aims is to participate in open education in the region. In this respect, we 
are preparing extensive cooperation with all educational institutions not 
only in the region, but also at national and international level.

Fig. 6. Samples of digitized documents of the The Moravian-Silesian Research Library in 
Ostrava. Original versus digital copy (Moravian-Silesian Research Library in Ostrava) 
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Fig. 7. Samples of digitized documents of the The Moravian-Silesian Research Library in 
Ostrava. Original versus digital copy (Moravian-Silesian Research Library in Ostrava) 

Fig. 8. Samples of digitized documents of the The Moravian-Silesian Research Library in 
Ostrava (Moravian-Silesian Research Library in Ostrava) 
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Fig. 9. Samples of digitized documents of the The Moravian-Silesian Research Library in 
Ostrava. Original versus digital copy (Moravian-Silesian Research Library in Ostrava) 
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Libuše Foberová
The Digital Library of the Moravian-Silesian Region and its Vision

Abstract

The aim of the contribution is to show the origin, present and future of the Digital Library 
of the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic. The Digital Library was created as 
the initiative of the Moravian-Silesian Research Library in Ostrava in 2005. This article is 
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introducing the beginnings of digitization and its strategy, and also represents vision of the 
Regional Digitization Unit that manages the digital library.

Key words: digital library, Regional Digitization Unit, Moravian-Silesian Research Library in 
Ostrava, Kramerius system, digitization, Written Cultural Heritage

Libuše Foberová
Biblioteka cyfrowa Regionu Morawsko-Śląskiego i jej wizje

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie początków, teraźniejszości i przyszłości Biblioteki Cyfrowej 
Regionu Morawsko-Śląskiego w Republice Czeskiej. Biblioteka Cyfrowa została utworzona 
z inicjatywy Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie w 2005 r.  Artykuł wprowadza 
w początki digitalizacji i jej strategii oraz reprezentuje wizję Działu Digitalizacji Regionalnej, 
który zarządza biblioteką cyfrową. 

Słowa kluczowe: biblioteka cyfrowa, Dział Digitalizacji Regionalnej, Morawsko-Śląska 
Biblioteka Naukowa w Ostrawie,  Kamerius system, digitalizacja,  piśmiennicze dziedzictwo 
kulturowe
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1 
System Elektronicznej Bazy Bibliografi i Estreichera (EBBE) rozwijany 

jest już od ponad dziesięciu lat pod koncepcyjną, naukową i merytoryczną 
opieką Wacława Waleckiego (por. m.in.: Walecki, 2011; 2014; Kowalewska, 
w druku). Obie serie Bibliografi i Polskiej, staropolska i dziewiętnastowieczna, 
zostały udostępnione użytkownikom zarówno w postaci szczegółowo zindek-
sowanych skanów, jak i – przede wszystkim – pełnotekstowej bazy danych 
z możliwością wielopoziomowego wyszukiwania (il. 1-3). 

Zakres funkcjonalności EBBE, jej zawartość, struktura, zasady i stra-
tegie wyszukiwania oraz inne fundamentalne kwestie doczekały się wyczer-

1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Badawcze Bibliografi i Polskiej Es-
treicherów

Il. 1. Baza staropolska – opcje wyszukiwania. Fot. T. Nastulczyk 
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pującego omówienia zarówno na stronie projektu, jak i w najnowszej lite-
raturze przedmiotu (por. zwłaszcza Kowalewska, w druku). Oczywiste są 
także fundamentalne sposoby zastosowania EBBE, która stała się podsta-
wowym  (i chyba najporęczniejszym) narzędziem dla osób zajmujących się 
naukowo opracowaniem historycznych kolekcji poloników, a także prowa-
dzących badania historyczne, genealogiczne, literaturoznawcze czy kultu-
rowe (warto zauważyć, że nawet przykładowe wyszukiwanie frazy związanej 

Il. 2. Wyniki przykładowego wyszukiwania (podświetlona wyszukiwana fraza). Fot. T. Nastulczyk

Il. 3. Baza staropolska – pojedynczy rekord (podświetlona wyszukiwana fraza). Fot. T. Nastulczyk
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z Japonią („japo”), przedstawione na il. 2-3,  pozwoliło na ujawnienie bardzo 
interesującego zbioru popularnych jezuickich druków związanych z kultem 
tzw. męczenników japońskich, który być może zasługuje na odrębne stu-
dium). EBBE  ponadto nabiera szczególnego znaczenia dla bibliotek zagra-
nicznych, często pozbawionych dostępu do wersji drukowanej Bibliografi i 
Polskiej (zob. np. Potapenko, Morozov, 2010, s. 12). 

W niniejszym artykule chciałbym wskazać dwa kolejne możliwe zasto-
sowania naukowe bazy. Perspektywy tego rodzaju szerszego wykorzystania 
EBBE otwierają się dzięki niedawnemu wprowadzeniu możliwości zapisu 
wyników wyszukiwania dla zalogowanych użytkowników (il. 4), co zdecydowa-
nie ułatwia operowanie dużymi zbiorami rekordów. Z tego względu chciałbym 
rozpocząć od wstępnego omówienia wspomnianych funkcjonalności bazy.

Il. 4. Ekran logowania. Fot. T. Nastulczyk

W przypadku zalogowanego użytkownika zapis wyników wyszukiwa-
nia wymaga wyłącznie „kliknięcia” w odpowiednie polecenie. W ten spo-
sób na specjalnej liście tworzy się odpowiedni rekord, zawierający m.in. 
parametry wyszukiwania, liczbę zwrotnych wyników i datę wyszukiwania, 
umożliwiający ponowne przeglądanie wyników lub ich wydruk (il. 5). Dys-
ponując bazowymi wynikami, można eksperymentować z dalszym uści-
ślaniem kryteriów wyszukiwania, bez obaw o utratę raz wyodrębnionego 
materiału, gdyż każde wyszukiwanie zapisuje się osobno. Możliwa jest 
także ręczna selekcja przeglądanych wyników za pomocą polecenia „Usuń” 
i następnie „Uaktualnij zapisane wyniki wyszukiwania”. Również w tym 
przypadku zabezpieczono użytkownika przed nazbyt pochopnym elimino-
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waniem materiałów: usunięte rekordy można wyświetlić za pomocą polece-
nia „Pokaż z usuniętymi” i w razie potrzeby przywrócić (il. 6).

Zalogowany użytkownik może również oznaczyć szczególnie interesu-
jący go rekord za pomocą gwiazdki (widocznej podczas wyświetlania peł-
nego rekordu z prawej strony) oraz przejrzeć pełną historię wyszukiwania.

Il. 5. Zapisane wyniki wyszukiwania – lista. Fot. T. Nastulczyk

Il. 6. Zapisane wyniki wyszukiwania – podgląd. Fot. T. Nastulczyk
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Tego rodzaju narzędzie umożliwia pogłębione wykorzystanie EBBE 
z zastosowaniem tych elementów bazy, których do tej pory nie można było 
wyzyskać w sposób zadowalający, m.in. formatu i siglów bibliotecznych. 

Możliwość tworzenia uporządkowanych zestawień uwzględniających 
fi zyczny kształt książki jako jeden z parametrów wyszukiwania może być 
szczególnie interesująca dla badaczy zajmujących się działalnością poszcze-
gólnych ofi cyn drukarskich, ponieważ pozwala na ujęcie produkcji księgar-
skiej również w kontekście materialnego kształtu książki. W ten sposób 
można bowiem znacząco rozszerzyć studia nad repertuarem wydawniczym 
i produkcją poszczególnych drukarni, wykraczając poza omówienia doty-
czące preferencji tematycznych czy treściowych poszczególnych wydawców. 
Książka staje się wówczas nie tylko nośnikiem tekstu, ale również konkret-
nym obiektem materialnym: bardziej lub mniej poręcznym, podlegającym 
różnie uwarunkowanym procesom produkcji i sprzedaży, krążącym pomię-
dzy kolejnymi użytkownikami i eksploatowanym mniej lub bardziej inten-
sywnie, niekiedy aż do całkowitej zatraty. Uzyskane z EBBE dane dotyczące 
formatu i objętości publikacji pochodzących z poszczególnych ofi cyn warto 
następnie zestawić z  nowymi kryteriami (np. tematycznymi, chronologicz-
nymi itp.). Wówczas możemy dysponować niezwykle ciekawymi zestawie-
niami, wzbogacającymi obraz dawnej kultury książki (il. 7). 

W ten sposób nie tylko da się odtworzyć preferencje poszczególnych 
drukarzy i ich klientów w odniesieniu do wydawniczego kształtu konkret-
nych grup tekstów, ale też uzyskać dane wyjściowe dotyczące m.in określo-

Il. 7. Przykładowe wyszukiwanie – druki zamojskie in folio. Fot. T. Nastulczyk
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nych tendencji w projektowaniu książki dawnej. Na podstawie tych infor-
macji warto nawet zastanowić się nad możliwością prowadzenia na polskim 
gruncie rozbudowanych badań o charakterze statystycznym, popularnych 
obecnie w badaniach nad drukarstwem zachodnioeuropejskim. Przykła-
dem są chociażby próby wykazania ściślejszych korelacji między stopniem 
zachowania druków dawnych a ich fi zycznym kształtem wydawniczym, na 
czym następnie opiera się szacunki dotyczące stanu zachowania dawnej 
produkcji wydawczej (Proot, 2016; Green, McIntyre, 2016). 

Wszystkie uwagi odnoszą się nie tylko do książek wydanych przed 
1800 r., w kontekście których badania produkcji drukarskiej są trakto-
wane jako oczywista konieczność i owocują niekiedy imponującymi opra-
cowaniami (starczy tu przywołać chociażby monumentalną pracę Reper-
tuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego; Malicki 2010). 
Możliwości, które przynosi EBBE, okazują się istotne również w badaniach 
nad produkcją drukarską XIX stulecia, zwłaszcza w zakresie całkowicie 
niemal nieopracowanych ośrodków i przedsiębiorstw specjalizujących się 
w książce popularnej, masowej i ludowej, zarówno religijnej, jak i świeckiej. 

Kolejnym interesującym przekładem użycia nowych funkcjonalności 
bazy jest rekonstrukcja zawartości bibliotek niezachowanych. Dzięki obec-
ności dawnych singlów bibliotecznych w tomach bibliografi i staropolskiej 
(odnotowanych również w najnowszych woluminach na podstawie zapisów 
w  brulionach Estreicherowskich) można nie tylko odtworzyć zbiory polo-
ników bibliotek zniszczonych i rozproszonych, ale również porządkować je 
według dodatkowych kryteriów. Dotyczy to nie tylko większych bibliotek 
zniszczonych lub rozproszonych podczas II wojny światowej, ale również 
zbiorów zatraconych wcześniej. Z łatwością można na przykład uzyskać listę 

Il. 8. Przykładowa rekonstrukcja zawartości księgozbioru historycznego – starodruki wileńskie 
w zbiorach Tarnowskich z Dzikowa. Fot. T. Nastulczyk
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druków wileńskich z kolekcji Tarnowskich z Dzikowa, uszczuplonej zarówno 
podczas działań wojennych, jak i wskutek pożaru w 1927 roku (il. 8).

Centrum Badawcze Bibliografi i Polskiej Estreicherów pod kierunkiem 
W. Waleckiego kontynuuje obecnie prace nad rozbudową EBBE i rozwo-
jem jej dalszych funkcjonalności,  w ramach projektu fi nansowanego przez 
Narodowy Fundusz Rozwoju Humanistyki. Dalszy rozwój bazy wpłynie na 
udostępnienie obszernego, uporządkowanego i przejrzystego materiału dla 
badaczy dawnej książki, kultury, historii i języka.
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Tomasz Nastulczyk
Electronic Database of the Estreicher Bibliography (EBBE) - new functionalities 

and  research perspectives

Abstract

The paper presents new functionalities of the Electronic Database of the Estreicher 
Bibliography (EBBE) and suggests the possibilities of their use in the book research (e.g. in the 
research on the printing output or reconstructing of the lost and dispersed book collections).
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Tomasz Nastulczyk
Elektroniczna Baza Bibliografi i Estreichera (EBBE) – nowe funkcjonalności 

i perspektywy badawcze

Streszczenie

Artykuł prezentuje nowe funkcjonalności Elektronicznej Bazy Bibliografi i Estreicherów 
(EBBE) oraz możliwość ich potencjalnego zastosowania w badaniach księgoznawczych 
(badania nad repertuarem wydawniczym, produkcją drukarską czy rekonstrukcją bibliotek 
rozproszonych i niezachowanyc h).

Słowa kluczowe: Estreicher, bibliografi a, baza danych, EBBE, produkcja drukarska
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Informacja i zasoby naukowe2 rozpatrywane w kontekście globalizacji 
pokazują jak zmienia się działalność bibliotek akademickich. Zmiany te 
są ściśle powiązane z rozwojem nowych technologii i szeroko rozumianą 
współpracą. Współpraca instytucji ze środowiskiem zewnętrznym staje się 
istotnym sposobem przetrwania i wprowadzania zmian w pracy,  mających 
na celu dostosowanie usług do potrzeb otoczenia. W przypadku bibliotek 
akademickich najważniejsze jest spełnienie oczekiwań informacyjnych pod-
stawowych kategorii użytkowników: pracowników naukowych, doktoran-
tów i studentów oraz innych osób zainteresowanych nauką, których liczba 
wzrasta w sytuacji konieczności nieustannej wymiany informacji, nabywa-
nia wiedzy. Za istotne uważa się zatem nowe standardy pracy, w tym nowe 
sposoby dostarczania zasobów naukowych i informacji użytkownikom. 
Nowe standardy wynikają bowiem z komunikacji między ludźmi, a zasoby 
Internetu wpłynęły na wykształcenie się modelu społeczeństwa informacyj-
nego stanowiącego podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, która 
wyróżnia się szybkim postępem i innowacyjnością. Skala problemów zwią-
zanych z informacją i zasobami naukowymi w procesie globalizacji w kon-
tekście działalności bibliotek jest bardzo duża i może być przedstawiona 
w różnym ujęciu (zob. Nikisch, 2005, s. 59-64). W artykule uwaga zostanie 
skupiona na istocie rozwoju źródeł informacji i zasobów naukowych w obli-
czu potrzeb współczesnych użytkowników. Odniesienie problematyki do 
procesu globalizacji pozwala na wieloaspektowe spojrzenie na zachodzące 
zmiany w bibliotekach, dostępność i upowszechniane zasobów informacyj-
nych i naukowych.

1 Politechnika Częstochowska, Biblioteka Główna
2 W bibliotece akademickiej wykorzystuje się coraz częściej defi nicje zasobów naukowych, 

takie jak np. publikacja naukowa, artykuł naukowy, monografi a, rozdział w monografi i zapi-
sane w regulacjach prawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Informacja i zasoby naukowe w procesie globalizacji 

Zrozumienie zmian zachodzących obecnie w informacji i zasobach 
naukowych wymaga najpierw sprecyzowania na czym właściwie polega 
globalizacja. Z defi nicji wynika, że to zjawisko rozmaitych, wzajemnych 
powiązań uwikłanych w zależności między państwami, społeczeństwami, 
niezależnie od przyjętych przez nich kultur i dzielących odległości, zacho-
dzących w warunkach dogodnej wymiany informacji, komunikacji lokalnej 
i międzynarodowej, wynikających ze zmiany podejścia jednostki społecz-
nej do rzeczywistości, co w konsekwencji powoduje funkcjonowanie jed-
nego zróżnicowanego społeczeństwa w kurczącym się świecie (por. Czerny, 
2005, s. 18-19). Większa świadomość społeczna zachodzących procesów 
w skali globalnej wpływa na nowe, zmieniające się uwarunkowania rozwoju 
jednostki  i instytucji. W tym kontekście zauważa się potrzebę szybkiego, 
„dokładnie na czas” dostępu do wiarygodnych źródeł informacji naukowej, 
aktualnych informacji biznesowych, gospodarczych, w tym danych o ryn-
kach zbytu, nowych technologiach, niszowych produktach, cenach towarów 
i usług w różnych rejonach świata (Węcel, 2004, s. 114). Chcemy wiedzieć, 
co zmienić we własnej organizacji, jakie podejmować problemy badawcze, 
co się dzieje w innych instytucjach, jak kształtuje się podaż, nawet w odle-
głych, nieznanych nam miejscach na świecie itp. Problemy rozwoju gospo-
darczego i naukowego nabierają zatem innego wymiaru: dotyczą zmian 
lokalnych w kontekście zmian zachodzących globalnie, zarówno w gospo-
darce, jak i nauce. Dlatego jednym z podstawowych elementów rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju staje się wymiana informacji i wiedzy w Sieci, 
co wpłynęło na powstanie nowych pojęć,  jak społeczeństwo informacyjne3 
i gospodarka oparta na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne korzystające 
z infrastruktury komunikacyjnej Internetu buduje wysoce konkurencyjną 
gospodarkę opartą na wiedzy, którą wyróżnia szybki postęp, jakość i inno-
wacyjność. Jak twierdzi socjolog Anthony Giddens, w epoce gospodarki 
opartej na wiedzy sukces przesuwa się ze sfery produkcyjnej w kierunku 
rozwoju usług, marketingu, promocji, nowych rozwiązań, nowej strategii 
rozwoju (Giddens, 2006, s. 399). Strategii, w której wiedza staje się najbar-
dziej cenionym zasobem. W społeczeństwie informacyjnym coraz częściej 
dzień się zaczyna od sprawdzania poczty elektronicznej, przeglądu infor-
macji w Sieci. W szerszym rozumieniu zmiany te mają odzwierciedlenie 
w życiu lokalnej społeczności, która na co dzień korzysta z dóbr wcześniej 
dla niej niedostępnych (Giddens, 2006, s. 73-74). Jakie są konsekwencje 
tej sytuacji dla bibliotek? 

3 W warunkach dynamicznego rozwoju różnego rodzaju źródeł informacji Hanna Batorow-
ska za istotne uważa kształtowanie kompetencji informacyjnych w społeczeństwie [Batorow-
ska, 2013]. 
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Biblioteka w środowisku zewnętrznym 

W społeczeństwie informacyjnym zauważa się, iż „podstawowym kryte-
rium typologii bibliotek jest dostępność ich zasobów w sieci, zatem wyróż-
nia się dwa podstawowe typy: biblioteki cyfrowe i tradycyjne” (Tokarska, 
2013b, s. 66). Niektóre instytucje zaprzestały budowy biblioteki cyfrowej 
na rzecz kontynuacji prac w nowo utworzonym repozytorium instytucjo-
nalnym. Repozytorium staje się miejscem jednoczącym określone społecz-
ności w sieci globalnej. Autorzy archiwizują własne dokumenty: artykuł, 
rozdział, fragment książki, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne 
i inne, dzięki czemu mają wpływ z jednej strony na udostępnianie swojej 
pracy w Internecie, z drugiej – na kształtowanie ilości i jakości zasobów 
w serwisie.  W znacznej mierze skraca to czas publikowania pracy. 

Cechą wyróżniającą współczesne instytucje jest wielofunkcyjność. Wie-
lofunkcyjność biblioteki przejawia się m.in. w organizowaniu przestrzeni 
zapewniającej jednostce społecznej różne możliwości korzystania z czytelni 
i z biblioteki: pokoje cichej nauki, miejsca do pracy indywidualnej czy grupo-
wej, sale seminaryjne, strefy wolnego dostępu do zbiorów (Konieczna, b.d.). 
Wolny dostęp do zbiorów rozumiany jako strefa wolnego dostępu powstał na 
skutek przemieszczania do niej najnowszych książek i czasopism z zamknię-
tych magazynów4, zapewnia użytkownikowi bardziej optymalne warunki 
wyszukiwania niż w czytelni – możliwość wyboru w zbiorach drukowanych 
w jednej wcześniej określonej dziedzinie wiedzy i innych przypadkowo wybra-
nych. Jak twierdzi Dariusz Pawelec, poprzez bezpośredni dostęp do dużej 
liczby książek i swobodne ich wyszukiwanie bardziej prawdopodobne jest to, 
„że zobaczymy jeszcze coś nowego” (Pawelec, 2009). 

Nowe budynki biblioteczne z kolei projektowane są z uwzględnieniem 
miejsc do nauki i nauczania, wydarzeń kulturalnych oraz wypoczynku. 
W bibliotekach pojawia się przestrzeń „nie biblioteczna”, defi niująca 
książnicę jako trzecie miejsce, w którym użytkownik może się zrelakso-
wać, napić kawy, porozmawiać, wygodnie poczytać, jak również korzystać 
z różnych zajęć edukacyjnych [Konieczna, 2006]. Swoboda i różnorodność, 
z jakiej dzisiaj korzysta użytkownik wyszukujący informację, wynika także 
z dostępności nowych narzędzi, takich jak: komputer, skaner, Internet, 
telefon komórkowy, łączność satelitarna (Pindlowa, 2005, s. 46). Według 
Wandy Pindlowej „jednym więc z pierwszych zadań, wynikających z glo-
balizacji, jakie powinna spełniać współczesna biblioteka uczelniana jest 
ułatwienie dostępu do informacji. Dostęp to nie tylko odpowiednia poli-
tyka gromadzenia zbiorów, ale współpraca z innymi bibliotekami zapew-
niająca ten dostęp, poprzez interkoneksje i zapobiegająca zjawisku tzw. 

4 Nowe rozwiązania w układzie zbiorów zostały szczegółowo omówione w artykule Proces 
przeprowadzania zmian w układzie zbiorów magazynowych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM 
w Olsztynie (Rudnicka, 2015).
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upośledzenia informacyjnego poprzez wyrównywanie szans możliwości czy-
tania potrzebnych materiałów” (Pindlowa, 2005, s. 48). Poszczególne typy 
zbiorów bibliotecznych (materiały) znajdują się na różnym etapie zmiany 
w zasoby elektroniczne. W bibliotekach akademickich w Polsce zakup 
książek drukowanych uzupełniany jest o zakup dostępu do czytelni online 
IBUK Libra. Wielkość zasobów w tej czytelni dostępna za pośrednictwem  
biblioteki zależy od indywidualnych potrzeb instytucji. Natomiast „globalne 
możliwości identyfi kacji, zdobywania i wykorzystywania informacji szacuje 
się w ramach infrastruktury informacyjnej (information infrastructure) spe-
cyfi cznej dla każdego kraju, przetwarzając dostępną informację oraz pro-
gnozując przyszłe potrzeby odbiorców informacji dzięki budowaniu procesu 
zarządzania wiedzą (knowledge management)” (Tokarska, 2013a, s. 23). 
Analizuje się m.in. zmiany na rynku wydawniczym. W krajach rozwinię-
tych Ameryki Północnej oraz Europy, wyróżniających się zaawansowaną 
infrastrukturą informacyjną zmiany zostały zapoczątkowane wcześniej 
niż w innych rejonach świata (Pindlowa, 2005, s. 46). Na początku XX w. 
z powodu braku środków fi nansowych na zakup dużej liczby czasopism ofe-
rowanych w bazach danych, wytworzyły się różnice w dostępie do literatury 
światowej między bibliotekami akademickimi. Dlatego obecnie jedną z form 
pozyskiwania czasopism i książek naukowych światowej rangi wydawców 
dla bibliotek w Polsce jest program „Wirtualna Biblioteka Nauki” [dalej WBN] 
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego [dalej ICM UW]. W ramach licencji krajowych fi nansowanych 
w całości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia się 
wszystkim jednostkom akademickim i naukowym jednakowy pakiet dostępu 
do baz naukowych, których zakres tematyczny i liczba są ustalane na pozio-
mie krajowym, a zasady korzystania precyzują licencje dostępne na stronie 
programu WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki, b.d.). W 2017 r. zasoby są udo-
stępniane poprzez platformy wydawców oraz platformę „Infona” ICM UW. 
Niektóre instytucje, jak Wiley i Thomson Reuters, dedykują użytkownikom 
strony w języku polskim: „Wiley w Polsce” (http://landingpages.mosweb.
co.uk/wiley-w-polsce/) oraz informacje o Web of Science (http://www.
wokinfo.com/poland/). 

Licencje krajowe w programie WBN obejmują także współfi nansowane 
przez państwo zagraniczne bazy danych, do których dostęp jest organizo-
wany przez zakup konsorcyjny. Bezpłatny portal komunikacji naukowej 
„Infona” zapewnia wieloaspektowe wyszukiwanie (z  logowaniem i bez) w jed-
nym serwisie: Elsevier; Springer; Wiley; IEEE; ACS; Infona; Agro, BazTech, 
CEJSH, PSJD, DML.PL z „Biblioteki Nauki” czy „Otwórz książkę” lub łączne 
przeszukiwanie wielu serwisów w zależności od wyboru – książki, czaso-
pisma, na platformie (Infona, b.d.). Projekty „Biblioteka Nauki” i „Otwórz 
książkę” prowadzone są przez  Centrum Otwartej Nauki ICM UW.  Polskie 
bazy danych składające się na „Bibliotekę Nauki” w większości są tworzone 
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przez pracowników bibliotek akademickich. Podział pracy oraz instrukcje 
wprowadzania danych są elementami odróżniającymi organizację pracy 
w poszczególnych bazach, np. pozyskiwaniem czasopism do bazy o profi lu 
technicznym − BazTech zajmuje się Konsorcjum BazTech, a opracowaniem 
(poza godzinami pracy) rekordów bibliografi cznych artykułów pracownicy 
zatrudnieni w ponad 20 instytucjach, głównie w uczelniach politechnicz-
nych. Artykuł wprowadzony do systemu jest zaraz widoczny w BazTech 
w Internecie. Nowoczesne oprogramowanie DeskLight daje także możliwość 
linkowania większości danych w rekordach artykułów i rekordach czaso-
pism. Prezentowane w bazie tytuły czasopism, występujące w wersji druko-
wanej, znajdują się w wybranych bibliotekach. 

Wykorzystywanie zaawansowanych technologii, oferowanych przez 
ICM, stanowi  podstawę sukcesu w generowaniu nowoczesnych baz danych 
w „Bibliotece Nauki” przez biblioteki. Statystyki BazTech oraz pozostałych 
polskich i wymienionych zagranicznych baz obrazują rozwój zasobów w for-
mule Open Access. Na  udostępnianie w Internecie zasobów w ofercie Open 
Access i online w ramach płatnego dostępu wpływa aktywność poszczegól-
nych redakcji czasopism i wydawców. Dla bibliotek oznacza to złożony pro-
ces zarządzania zbiorami rozumiany jako gromadzenie nowych materiałów,  
uzupełnianie powstałych braków, selekcja zbędnych materiałów bibliotecz-
nych, negocjowanie warunków umowy z dostawcami, zgłaszanie uczest-
nictwa instytucji w krajowych licencjach fi nansowanych przez państwo, 
zakup konsorcyjny wybranych zagranicznych baz danych w zależności od 
środków fi nansowych i potrzeb uczelni,  wzbogacanie posiadanych zaso-
bów, polecanie różnego typu materiałów w wielu źródłach, w tym również 
ogólnie dostępnych oraz zbiorów innych bibliotek (Tetela, 2013, s. 131).  

Jednym ze źródeł czasopism Open Access jest katalog „Directory of Open 
Access Journals” prowadzony przez bibliotekę w Lund w Szwecji, w którym 
już w 2005 r. zagregowano dużą liczbę zasobów (Nikisch, 2005, s. 62). Obec-
nie serwis wykazuje 10 299 tytułów ze 121 krajów (Directory of Open Access 
Journals, b.d.) i należy do zagranicznych projektów Open Access najbar-
dziej rozpowszechnionych na stronach polskich bibliotek akademickich. 
Wraz z czasopismami rozwijają się różnorodne zasoby i projekty komunikacji 
naukowej w Internecie. Jak zauważa Bożena  Bednarek-Michalska w pro-
ces publikowania i udostępniania zasobów Open Access, ogólnie dostępnych 
zasobów informacyjnych i edukacyjnych włączają się różne grupy, które 
uruchomiły inicjatywy OPEN (free software, open source, open access, open 
knowledge, open scholarschip,  open culture ) (Bednarek-Michalska, 2010, 
s. 163). Dzięki takim projektom zwiększa się dostęp do różnego typu zasobów 
informacyjnych, w tym do wyników badań naukowych, a także wzrasta ich 
wykorzystywanie przez społeczeństwa w skali globalnej. Niezwykle istotne 
zatem wydaje się przybliżanie koncepcji OPEN w środowisku akademickim. 
Jedną z inicjatyw bibliotek w zakresie propagowania wspomnianej koncepcji 
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są otwarte zasoby wiedzy zamieszczane na stronach instytucji (zob. Barań-
ska-Malinowska, Knop, 2011, s. 61-75), jak również Tydzień Open Access, 
corocznie organizowany w bibliotekach oraz stałe zajęcia dydaktyczne na 
temat wyszukiwania w naukowych elektronicznych bazach danych. 

Katalog OPAC w procesie globalizacji

Do standardu pracy bibliotek należy dostarczanie informacji o zbio-
rach bibliotecznych w postaci katalogu typu Online Public Access Catalog 
(OPAC). O ile  kiedyś samo wdrożenie katalogu komputerowego i trans-
formacja opisu katalogowego do formy elektronicznej stanowiły o sukce-
sie biblioteki, o tyle dzisiaj dąży się do zmian standardu zapisu danych 
opisywanej jednostki i sposobu wyszukiwania w katalogu. Coraz częściej 
opisy (rekordy) bibliografi czne wzbogacane są o informację na temat peł-
nych tekstów w Internecie. W jednym rekordzie informacja ta przybiera nie-
jednokrotnie postać wielu aktywnych linków czy zapisu tekstowego w polu 
uwag. Obecnie OPAC jest udostępniany równolegle z innymi źródłami, 
obejmującymi uporządkowane opisy bibliografi czne. Powinien on być kon-
kurencyjny w stosunku do baz danych. Do standardów źródeł informacji 
naukowej bowiem zalicza się: 

  czytelny i zrozumiały dla użytkownika język opisu (rekordu) biblio-
grafi cznego, czyli zapis bez skrótów, odzwierciedlający informacje zgodne 
z oryginałem (np. opisywaną książką czy  czasopismem), 

  zintegrowane wyszukiwanie zasobów w elektronicznym serwisie, 
jak katalog, bazy danych, czasopisma i książki. 

Dotąd biblioteki akademickie korzystają z różnych narzędzi wyszuki-
wania, które są dostosowane do potrzeb konkretnej instytucji. Większość 
z nich uczestniczy w ogólnokrajowych projektach, jak Narodowy Uniwer-
salny Katalog Centralny (NUKAT) i Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich 
(KaRo). Zauważyć należy, że w Polsce i na świecie trwa doskonalenie kata-
logów OPAC (Guajardo, Brett, Young, 2017, s. 16-23). Biblioteka Narodowa 
pracuje nad projektem Omnis, który „w ujęciu ogólnym polega na integracji 
różnych systemów i narzędzi informatycznych tak, aby umożliwić pozyski-
wanie informacji z wielu rozproszonych i zróżnicowanych źródeł i udostęp-
niać w modelu jednego miejsca dostępu” (Cichoń, 2017, s. 4).  Współpraca 
w ramach ogólnokrajowych projektów wiąże się nie tylko z widocznością 
zasobów biblioteki w wielu serwisach w Internecie, ale również z dostę-
pem do nowych instrukcji wprowadzania danych do systemu, które ulegają 
ciągłym modyfi kacjom. Zmianie ulega również inna kwestia udostępnia-
nia katalogu online. Obecnie przywiązuje się uwagę do obecności linku do 
OPAC na profi lu biblioteki na Facebooku  (Scheffs, 2012, s. 125). Jest to 
bowiem medium społecznościowe, z którego najczęściej korzystają pracow-
nicy naukowi, doktoranci i studenci. 



136  BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 2 (48) 2017

Wnioski

Postrzeganie biblioteki w środowisku zewnętrznym zazwyczaj polega na 
ocenie jej  zasobów naukowych, informacji i usług oferowanych zarówno 
prezencyjnie, jak i za pośrednictwem Internetu. Rozwój źródeł informacji 
spowodował, że pośredniczenie pomiędzy autorem a użytkownikiem koń-
cowym w dostarczaniu książek czy czasopism, wpisane od zawsze w dzia-
łalność biblioteki akademickiej, nabrało innego wymiaru, związanego m.in. 
z funkcjonowaniem nowych pośredników. Możliwa okazała się swobodna 
komunikacja interpersonalna oraz wygoda w dostępie do informacji i zaso-
bów naukowych. Powinny być one dostępne  przez 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu, jak w bibliotekach cyfrowych: „w cyfrowej postaci zbiory praw-
dziwie otwartej biblioteki dostępne są z każdego miejsca na ziemi, spełniając 
(…) marzenie Leibniza o Bibliotheca universalis” (Pawelec, 2009). Istotne jest 
zatem zachęcanie badaczy do zamieszczania wyników swoich prac w sieci. 
W odniesieniu do biblioteki tradycyjnej otwartość oznacza dostępność zbio-
rów na miejscu i dla wszystkich użytkowników (Tomasik, 2015, s. 87-88).

W kształtowaniu oferty bibliotecznej istotne jest zarówno gromadze-
nie zbiorów drukowanych, jak i organizowanie dostępu do zasobów elektro-
nicznych. W przypadku udostępniania czasopism naukowych często chodzi 
o uczestnictwo w krajowych programach i konsorcjach. Ponadto jak zauważa 
Mirosław Górny w globalnym Internecie „…trzeba będzie organizować zasób 
informacji z bardzo zróżnicowanych pod względem formy i treści dokumen-
tów. Trzeba będzie go kształtować biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników”. 
(Górny, 2005, s. 57).  Analiza źródeł informacji naukowej pokazuje jak istotna 
jest aktywność polityków, naukowców (w szczególności ICM UW), wydawców, 
bibliotekarzy i samych autorów w rozwoju informacji i zasobów naukowych 
w Internecie. Niezbędny jest ściśle określony zakres ich współpracy, określenie 
wzajemnych zależności i korzyści. Znamienny dla obserwowanych procesów 
jest fakt, że tylko niewielka ilość wszystkich udostępnianych przez biblioteki 
zasobów naukowych przechowywana jest w wersji drukowanej w bibliotekach. 
Dlatego w bibliotekach nabierają znaczenia nowe technologie, nowe sposoby 
opracowania zasobów naukowych, transfer danych, dzielenie się wiedzą, 
widoczność zasobów informacyjnych pojedynczych systemów zintegrowanych 
w ramach innych systemów (projektów) w sieci globalnej.
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Abstract

Information and research resources included in the activities of academic libraries 
have become the subject of particular interests of modern societies. The access to digital 
resources over the Internet has given base to the development of an information society and 
a knowledge-based economy. In the face of increasing globalization, facilitated access to 
information and knowledge are part of the standard of activity of the various institutions. In 
this context, academic libraries face the need to continually adapt services and sources of 
scientifi c information to users’ expectations. The refl ections in this article show the variety 
of factors that contribute to shaping library processes under the infl uence of globalization.
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Informacja i zasoby naukowe a działalność bibliotek akademickich 

w procesie globalizacji

Streszczenie

Informacja i zasoby naukowe wpisane w działalność bibliotek akademickich stały się 
przedmiotem szczególnych zainteresowań współczesnych społeczeństw. Dostęp do cyfrowych 
zasobów przez Internet dał podstawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy. W obliczu postępującej globalizacji ułatwienia w dostępie do informacji 
i wiedzy należą do standardu działalności różnych instytucji. W tym kontekście biblioteki 
akademickie stoją przed koniecznością ciągłego dostosowania usług i źródeł informacji 
naukowej do oczekiwań użytkowników. Rozważania w niniejszym artykule pokazują 
różnorodność czynników składających się na kształtowanie procesów bibliotecznych pod 
wpływem globalizacji.
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1

Wprowadzenie

Biblioteka Politechniki Lubelskiej gromadzi w formie drukowanej i elek-
tronicznej piśmiennictwo techniczne oraz literaturę zagraniczną, by przyszłym 
inżynierom zapewnić dostęp do najnowocześniejszych informacji ze świata 
nauki. Zasoby z zakresu normalizacji, aprobat budowlanych, patentów, baz 
pełnotekstowych czasopism elektronicznych, książek elektronicznych i publi-
kacji Pracowników Politechniki Lubelskiej są dostępne w sieci komputerowej 
Uczelni. W 2009 r. udostępniono Bibliotekę Cyfrową Politechniki Lubelskiej, 
która zapewnia dostęp m.in. do zasobów edukacyjnych i naukowych Uczelni.  

1. Bazy danych dostępne w Bibliotece Politechniki Lubelskiej

W Bibliotece Politechniki Lubelskiej można korzystać z elektronicznego 
dostępu do następujących polskich i zagranicznych baz danych (http://
biblioteka.pollub.pl/zasoby/e-czytelnia): Emerald, EBSCOhost, INFOR  
LEX, IEEE IEL, SpringerLink, Nature, Trans Tech, ScienceDirect, Wiley-
-Blackwell. Bazy te są bazami pełnotekstowymi, MathSciNET i Web of 
Science zaś − bibliografi czno-abstraktowymi. Natomiast baza SCOPUS jest 
jedną z największych baz abstraktowych i baz cytowań. Baza InfonaNet 
z kolei zawiera informacje o czasopismach polskich i zagranicznych w wer-
sji drukowanej i elektronicznej,  dostępnych w Politechnice Lubelskiej.

2. Bazy Open Access

Pełnotekstowe, dostępne bazy Open Access (http://biblioteka.pollub.
pl/zasoby/e-czytelnia) to: DOAJ, BiomedCentral, DOAB, Book Finder, 

1 Biblioteka Politechniki Lubelskiej
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e-Publikacje Nauki Polskiej, ElektronischeZeitschriften, EZB, EMIS, Hin-
dawi, InTech, PLos, J-STAGE, Public Knowledge Project, Questia i Scribd. 
Bazy bibliografi czno-abstraktowe to BASPAW, BazTech i bibliografi czne 
BazEkon, ECD, Polska Bibliografi a Naukowa oraz bazy bibliografi czne 
na stronie Biblioteki Narodowej. Dostępne są również: bazy na stronie 
Urzędu Patentowego Rceczypospolitej Polskiej i bazy patentowe zagra-
niczne i Espacenet. 

3. Serwisy

W Specjalistycznej Bibliotece Wydziałów Zarządzania i Podstaw Tech-
niki dostępny jest serwis INFOR LEX (http://biblioteka.pollub.pl/zaso-
by/e-czytelnia). Jest to zbiór aktów prawnych, ustaw, interpretacji urzędo-
wych, fi nansów, księgowości i rachunkowości, który zawiera orzecznictwo 
polskie i Unii Europejskiej, artykuły, porady i komentarze. Możliwy jest 
także dostęp do pełnych tekstów fachowych czasopism i gazet grupy 
INFOR.PL, tj. „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Dziennik Gazeta 
Prawna”, „Monitor Księgowego”, „Serwis Prawno-Ekonomiczny”, „Biuletyn 
VAT”, „Biuletyn Rachunkowości”, „Rachunkowość  Budżetowa”, „Personel 
i Zarządzanie”. Korzystanie z serwisu, który jest codziennie aktualizowany,  
wymaga logowania.  Zakresu prawa dotyczą także następujące serwisy: 
LEX, zawierający najnowsze akty prawne, w tym zmiany w prawie,  EUR-
-Lex, który zapewnia dostęp m.in. do aktów prawnych i publicznych Unii 
Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej,  Internetowy System Aktów Prawnych ISAP, który zawiera zestaw 
aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych,  takich 
jak  „Monitor Polski” i „Dziennik Ustaw” oraz Profesjonalny Serwis Prawny. 

Z baz danych, których wykorzystanie jest stale monitorowane i wery-
fi kowane, dostępne są najpopularniejsze. Specjalistyczne bazy niezbędne 
w pracy pracowników naukowych, doktorantów i studentów Wydziałów 
Zarządzania i Podstaw Techniki (http://biblioteka.pollub.pl/dlastuden-
tow/wzipt) to: 

EMIS (European Mathematical Information Service), czyli serwis mate-
matyczny, od 1995 r. udostępniający matematyczne bazy danych i zbiory 
czasopism; umożliwia przegląd streszczeń artykułów, spisów treści oraz 
wybór  pełnych tekstów.

BazTech, czyli baza zawartości polskich czasopism technicznych,
BazTOL −  portal zasobów sieciowych z zakresu nauk technicznych,
BazEkon −   bibliografi a zagadnień  ekonomicznych,
AccessEngineering −  książki, fi lmy wideo, interaktywne tabele, anima-

cje z zakresu inżynierii matematycznej,
JSTOR −  kolekcja Mathematics&Statistics to archiwum czasopism 

z dziedziny matematyki i statystyki,
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EBSCOhost – zawiera opisy bibliografi czne  tytułów czasopism, w tym 
pełnotekstowych, z zakresu nauk ścisłych, społecznych, ekonomii, zarzą-
dzania i biznesu,

Emerald −   baza czasopism z zakresu zarządzania oraz przedsiębior-
czości i biznesu,

MathSciNet® −   baza retrospektywna czasopism, która zawiera prze-
glądy, streszczenia, cytowania i informacje bibliografi czne z zakresu mate-
matyki i jej zastosowań, 

Scopus −  czasopisma naukowe z takich dziedzin jak: ekonomia, biz-
nes, nauki socjalne, ekonomia, inżynieria i zarządzanie, 

ScienceDirect zawiera artykuły z czasopism  Elsevier o tematyce: 
prawo, ekonomia i zarządzanie,

SpringerLink zawiera czasopisma z następujących dziedzin: statystyka, 
edukacja matematyka, biznes, zarządzanie i ekonomia,

Wiley-Blackwell zawiera pełnotekstowe czasopisma z biznesu, mate-
matyki i statystyki,  informatyki, ekonomii i fi nansów.

Ostatnio w Bibliotece Politechniki Lubelskiej dla pracowników nauko-
wych Katedry Finansów i Rachunkowości została zakupiona Baza EMIS 
(EmergingMarkets Information Service).  

4. Specjalistyczna Biblioteka Wydziałów Zarządzania i Podstaw 
Techniki

W Bibliotece Wydziałów Zarządzania i Podstaw Techniki zatrudnione 
są dwie osoby:  starsi bibliotekarze z wyższym wykształceniem oraz ukoń-
czonymi podyplomowymi studiami z zakresu bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej oraz  zarządzania i administracji w strukturze uczelni 
wyższej, a także public relations. Odpowiadają oni za kształtowanie księgo-
zbioru, analizują potrzeby kadry naukowej i studentów dotyczące zakupu 
literatury niezbędnej w procesie dydaktycznym. Bibliotekarze zajmują się 
wypożyczaniem książek i czasopism, przyjmowaniem zwrotów, prolonga-
tami  oraz aktualizowaniem kont czytelników.

Księgozbiór Biblioteki Wydziałów Zarządzania i Podstaw Techniki liczy 
około 14 000 książek (z zakresu marketingu 2 000 książek, z marketingu 
i promocji marketingowej 350 pozycji) i 30 tytułów czasopism polskich (4 709 
woluminów czasopism). To jedna z czterech  bibliotek specjalistycznych 
Biblioteki Politechniki Lubelskiej,  z 70 miejscami do nauki i 16  stanowi-
skami komputerowymi. Bibliotekę odwiedza rocznie 12 000  czytelników, któ-
rzy mogą korzystać z  wolnego dostępu do książek i czasopism. Ze zbiorów 
można korzystać nie tylko w czytelni, ale  także wypożyczać książki i czasopi-
sma. Pracownicy naukowi i doktoranci mogą wypożyczyć pięć egzemplarzy na 
30 dni, a studenci i pozostali pracownicy Uczelni trzy woluminy na trzy dni.
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Biblioteka udostępnia księgozbiór związany z tematyką studiów na 
kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Finanse 
i Rachunkowość, Marketing i Komunikacja Rynkowa (Wydział Zarządza-
nia) oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna, Inżynieria Bezpieczeństwa 
i Matematyka (Wydział Podstaw Techniki). Na wyznaczonych stanowiskach 
komputerowych jest dostęp do Internetu, baz danych, książek i czaso-
pism elektronicznych, katalogu bibliotecznego oraz internetowych zasobów 
informacji naukowej. Dla pracowników naukowych i studentów oferowana 
jest literatura naukowa, podręczniki i skrypty z zakresu nauk technicz-
nych. Zbiory biblioteki dotyczą następujących dziedzin wiedzy i zagadnień: 
bankowość, chemia, ekonometria, ekonomia, ergonomia, fi zyka, fi nanse, 
geometria, informatyka, marketing, matematyka, organizacja i zarządza-
nie, prawo, pedagogika, przemysł chemiczny, psychologia, rachunkowość, 
socjologia, Unia Europejska, zasoby ludzkie i statystyka.

5. Kompetencje bibliotekarzy dziedzinowych

Pojęcie kompetencji kryje całokształt potencjału umiejętności pracow-
nika, takich jak wykształcenie, doświadczenie, uzdolnienia, predyspozycje, 
cechy psychofi zyczne oraz zachowania oczekiwane przez pracodawcę. Defi -
nicja kompetencji zawiera natomiast takie cechy, jak: asertywność, czyli 
wyrażanie własnych opinii przy zachowaniu dobrych relacji ze współpra-
cownikami, branie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, 
utrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich, zdobywanie nowej wie-
dzy, elastyczność, komunikatywność, kreatywność i odporność na stres 
(Defi nicje). Kompetencje bibliotekarzy dziedzinowych to przede wszystkim: 
znajomość tematyki specjalistycznej biblioteki, wykształcenie, fachowość, 
rzetelność w wykonywaniu obowiązków, doświadczenie, komunikacja 
z innymi, predyspozycje, kwalifi kacje i umiejętności. Wysokość wynagro-
dzenia powinna zależeć od osiągniętego poziomu kompetencji. Wzrost płacy 
uzależniony jest od tego, w jaki sposób pracownik poszerza zakres wiedzy 
i umiejętności (Janowska, 2002, s. 128-129). 

Niezbędne staje się rozwijanie szerokich kompetencji wśród perso-
nelu mającego kontakt z użytkownikiem. Ważne są wysokie kwalifi kacje 
i wysoki poziom usług, zwłaszcza że nie można dopuścić do sytuacji, w któ-
rej czytelnicy będą mieć wyższe kompetencje niż obsługujący i szkolący 
ich bibliotekarze (Wojciechowska, 2014, s. 178-186). Bibliotekarze powinni 
zatem uczestniczyć w różnego rodzaju formach dokształcania się, ponieważ 
ich praca polega na szkoleniu innych. Przysposobienie biblioteczne i infor-
macja naukowa są przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach 
studiów. Bibliotekarze są włączeni w proces dydaktyczny uczelni: prowadzą 
szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku 
i szkolenia seminaryjne z posługiwania się bazami danych, e-czytelnią, ser-
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wisem dziedzinowym, multiwyszukiwarką i katalogiem Biblioteki Politech-
niki Lubelskiej dla studentów trzeciego i piątego roku. Bibliotekarze dzie-
dzinowi prowadzą ponadto zajęcia z przysposobienia bibliotecznego (library 
workshops) dla studentów programu Erasmus. Dla dyplomantów, dokto-
rantów oraz pracowników naukowych organizowane są szkolenia z zakresu 
warsztatu  źródeł informacji naukowej i najnowszych technologii informa-
cyjnych. Ponadto są oferowane następujące formy edukacyjne: szkolenia 
z zakresu obsługi programów bibliotecznych, kursy obsługi komputera, 
kursy i seminaria na temat idei Open Access, z zakresu prawa autorskiego 
i psychologii obsługi klienta oraz kursy języka angielskiego i niemieckiego. 
Bibliotekarze dziedzinowi prowadzą działalność informacyjną i instrukta-
żową dla kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie korzystania ze zbiorów 
znajomości usług oferowanych przez system biblioteczno-informacyjny 
(w tym w zakresie doboru literatury przedmiotowej oraz wyszukiwania 
norm polskich i zagranicznych). W celu usprawnienia pracy z czytelnikiem 
ujednolicają klasyfi kację księgozbioru: planowana jest zmiana klasyfi kacji 
UKD (Uniwersalnej Klasyfi kacji Dziesiętnej) na KBK (Klasyfi kację Biblioteki 
Kongresu). Bibliotekarze dziedzinowi organizują również wykłady w Biblio-
tece Politechniki Lubelskiej (zaplanowano cykl  wykładów). Ostatnio odbył 
się wykład Haliny Rarot na temat psychoterapii fi lozofi cznej wobec lęku 
przed porażką oraz Marzeny Cichorzewskiej, poświęcony ludziom jako  
czynnikowi sukcesu organizacji. 

Bibliotekarze zajmują się również analizą cytowań, dokumentują 
ponadto dorobek naukowy uczelni:  wprowadzają publikacje pracowników 
naukowych ze swojego wydziału do bazy publikacji Politechniki Lubelskiej, 
a następnie do bazy danych POL-on (Zarządzenie). Dane te są importowane 
do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografi i Naukowej.  

Do kierownictwa biblioteki należy inspiracja do doskonalenia pracow-
ników z wykorzystaniem różnych form samokształcenia oraz zagwaranto-
waniem dostępu do profesjonalnych czasopism i książek. Konferencje pro-
blemowe, kursy tematyczne czy studia podyplomowe również powinny być 
ujęte w programie doskonalenia zawodowego pracowników (Wojciechowski, 
1997). Bibliotekarze dziedzinowi uczestniczą w konferencjach krajowych 
i zagranicznych, w wystawach książek, odczytach, warsztatach, publi-
kują w czasopismach bibliotekarskich, odwiedzają inne biblioteki w kraju 
i na świecie. Poszerzają własne umiejętności przez szkolenia i różne formy 
samodoskonalenia.  Specjalizują się w zakresie umiejętności dokumenta-
cyjnych i informacyjnych. W ich pracy niezbędne stają się szkolenia z baz 
danych, prawa autorskiego i publikowania w Open Access. W przyszło-
ści planowane są szkolenia z e-zasobów, e-usług, multiwyszukiwarki EDS, 
badania cytowalności prac naukowych, zarządzania bibliografi ą i tworzenia 
przypisów za pomocą oprogramowania EndNote. W Bibliotece Politechniki 
Lubelskiej odbywają się także szkolenia wewnętrzne, których problematyka 
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obejmuje zagadnienia zasad zakupu, opracowania i obiegu faktur, polityki 
zakupu, gromadzenia i opracowania książek oraz wydawnictw ciągłych, 
a także z przeprowadzania skontrum, selekcji księgozbioru, zasad wypoży-
czeń międzybibliotecznych, typografi i, digitalizacji oraz obsługi programów 
Word i Excel.

Podsumowanie

Serwisy naukowe dostarczają wielu cennych informacji dla pracowni-
ków naukowych, doktorantów i studentów. Dzięki nim możliwy jest dostęp 
do najnowszych artykułów i ustaw,  niezbędnych w przygotowaniu publi-
kacji naukowych, pisaniu prac magisterskich i dysertacji doktorskich. Ser-
wisy są niezbędne w procesie kształcenia, w przedsięwzięciach badawczych 
i w działalności naukowej. Bibliotekarze dziedzinowi specjalistycznej Biblio-
teki Wydziałów Zarządzania i Podstaw Techniki służą pomocą społeczności 
akademickiej, osobom spoza uczelni i przyszłej kadrze menedżerskiej.
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Serwisy i kompetencje dziedzinowe w Bibliotece  Politechniki Lubelskiej

Streszczenie

 W artykule przedstawiono bazy danych dostępne są w Bibliotece Politechniki 
Lubelskiej i z jakich serwisów można korzystać w Specjalistycznej Bibliotece Wydziałów 
Zarządzania i Podstaw Techniki. Omówiono także kompetencje bibliotekarzy dziedzinowych.
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serwisy, Specjalistyczna Biblioteka Wydziałów Zarządzania i Podstaw Techniki, kompetencje,  
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ANNA MARCOL1

1

Zagadnienia informacji od wielu lat znajdują się w zakresie zaintereso-
wania specjalistów z różnych dziedzin, co implikuje konieczność interdyscy-
plinarnego i wieloaspektowego postrzegania problematyki informacji. Tym 
zagadnieniem ujętym z perspektywy informatologii zajęła się Małgorzata 
Kisilowska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie biblio-
logii i informatologii, pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego – w publikacji Kultura infor-
macji, wydanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w serii „Nauka, 
Dydaktyka, Praktyka”. Książka, złożona z czterech rozdziałów, zatytułowa-

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
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nych: Konteksty kultury informacji; Kultura informacji – termin informatolo-
giczny i jego interpretacje; Pole badawcze kultury informacji; Kultura infor-
macji z perspektywy informatologii, została uzupełniona o obszerny wykaz 
literatury przedmiotu. Monografi a jest swego rodzaju zaproszeniem do dys-
kusji na temat pojęcia „kultura informacji”.

Pierwszy rozdział należy traktować jako wprowadzenie do problema-
tyki kultury informacji. W części tej autorka podjęła próbę sprecyzowania 
dwóch niejednoznacznych terminów – „kultura” i „informacja”, proponu-
jąc kontekst kulturoznawczy, informatologiczny i socjologiczny. Niezwy-
kle istotne rozważania terminologiczne przynoszą kolejne części publika-
cji. W drugim rozdziale termin „kultura informacji” został zdefi niowany 
przez autorkę w aspekcie informatologicznym jako „sposób świadomego 
i aktywnego funkcjonowania człowieka w przestrzeni informacyjnej oraz 
jego konsekwencje”(s. 42). Tak określone funkcjonowanie człowieka nie 
oznacza – jak podkreśliła autorka – jedynie korzystania z dostępnej oferty, 
ale także inicjowanie działań w przestrzeni zwanej też infosferą, która jest 
otwarta na współdziałanie różnych systemów. O konieczności wyodręb-
nienia terminu „kultura informacji” zadecydowało: obecność dokuwersum 
(czyli globalnego metadokumentu, obejmującego bibliotekę powiązanych 
ze sobą dokumentów elektronicznych), kultura audiowizualna i pokrewne 
jej formy kultury, techniki teleinformatyczne, społeczeństwo informa-
cyjne, prosumentyzm oraz alinearność i fragmentaryczność w sposobie 
prestacji treści. Zdaniem badaczki: „»Kultura informacji«” kształtuje się 
[…] jako kolejny ze sposobów radzenia sobie ludzi z otaczającą ich rzeczy-
wistością i – w tym wypadku – wirtualnością. Jej wyodrębnienie i zdefi nio-
wanie pozwala dostrzec i nazwać te specyfi czne procesy, zachowania czy 
obiekty, które nie mogłyby się rozwijać, powstawać i być może nie zosta-
łyby dostrzeżone, gdyby człowiek nie zaczął świadomie i rozważnie korzy-
stać z infosfery” (s. 47-48). Autorka podkreśliła, że zaproponowany przez 
nią termin „kultura informacji” ma szeroki zakres i nie może być utożsa-
miany z pojęciem „kultura informacyjna”, który już funkcjonuje w polskiej 
i zagranicznej literaturze przedmiotu, a rozumiany jest najczęściej jako 
umiejętność znajdowania, używania, tworzenia i przekazywania informacji. 
Kisilowska wskazała na zasadnicze różnice między wspomnianymi okre-
śleniami, odwołując się do teorii i praktyki organizacji i zarządzania oraz 
literatury z zakresu bibliologii i informatologii. Szczególną uwagę zwróciła 
na publikacje Hanny Batorowskiej oraz wyniki badań francuskich. Jak 
podkreśliła Kisilowska, „kultura informacyjna” w ujęciu Batorowskiej jest 
stosowana w kontekście kompetencyjnym – „kształtowania umiejętności 
korzystania z zasobów informacyjnych, zwłaszcza w środowisku zinstytu-
cjonalizowanym. Można ją postrzegać jako naturalną konsekwencję ada-
ptacji (rozwoju) kultury czytelniczej do zmian technicznych i społecznych 
wprowadzonych przez rozwój ICT i Internetu” (s. 61). 
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Rozróżnienie dwóch terminów – „kultura informacji” i „kultura infor-
macyjna” przynosi pytanie o zasadność wprowadzenia pierwszego pojęcia 
dla opisu współczesnej rzeczywistości. Jednak jest to konsekwencja przy-
jęcia założenia o kulturotwórczej roli informacji i jej wpływie na człowieka 
w perspektywie indywidualnej i społecznej. Analizując takie pojęcia, jak 
„kultura pisma”, „kultura druku”, „kultura książki” oraz „kultura informa-
cji”, dostrzec należy m.in. różnicę w sposobach defi niowania tych termi-
nów. W przypadku pierwszych trzech przemiany zachodzące w przestrzeni 
informacyjnej są badane jako efekt bodźców zewnętrznych – np. pojawienie 
się wynalazku i jego rola w życiu społecznym. W ujęciu Kisilowskiej nato-
miast „W centrum defi nicji »kultury informacji« […] powinien pojawić się 
człowiek, jego świadoma aktywność w przestrzeni informacyjnej oraz jej 
konsekwencje” (s. 78-79).

Dla Kisilowskiej termin „kultura informacji” to raczej nazwa pola 
badawczego niż kategoria. Granice tego pola autorka zarysowała w roz-
dziale trzecim, przyjmując cztery założenia: istnieje przestrzeń informa-
cyjna (jest ona wielowymiarowym, dynamicznym i otwartym zbiorem tre-
ści, nośników i użytkowników), jej częścią jest człowiek (twórca, odbiorca 
i użytkownik danych i informacji), funkcjonuje on w tej przestrzeni świa-
domie, skutkiem ludzkiej aktywności informacyjnej są konsekwencje. Do 
kategorii badawczych „kultury informacji” Kisilowska zaliczyła: „świado-
mość informacyjną”, „aktywność i bierność informacyjną” oraz „konsump-
cjonizm informacyjny”. Autorka przypomniała, że nadmierna aktywność 
i konsumpcjonizm informacyjny prowadzą do takich zjawisk, jak np. prze-
ciążenie informacyjne czy zmęczenie informacyjne. Przyjęła także, że pole 
badawcze „kultury informacji” mieści trzy główne segmenty: materialne 
artefakty informacyjne; zasób artefaktów niematerialnych; zasady regu-
lujące korzystanie z dóbr, czyli cenione i przestrzegane przez ludzi funk-
cjonujących w przestrzeni informacyjnej wartości, normy oraz tradycje, 
zwyczaje i styl życia. Wszystkie wymienione elementy mogą znajdować się 
w kręgu zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. Tak np. książki 
i fi lmy, czyli nośniki informacji, a zatem materialne artefakty informacyjne 
stanowią materiał badawczy dla bibliologów, jak również fi lmoznawców 
i historyków sztuki. Wśród niematerialnych artefaktów autorka wymieniła 
język (np. nowe słownictwo służące nazwaniu produktów i usług) i arte-
fakty behawioralne, wśród których zachowania użytkowników informacji 
są najbardziej różnorodną kategorią (m.in. tworzenie i udostępnianie infor-
macji, ale też dbałość o wizualną formę prezentowanych treści). Najważniej-
szym ogniwem trzeciego pola badawczego – zasad regulujących korzysta-
nie z dóbr – są dla Kisilowskiej wartości, które cenią ludzie, funkcjonując 
w przestrzeni informacyjnej. Z informacją wiążą się też zagrożenia, o czym 
wspomina autorka. Najczęściej wynikają one z braku kompetencji i świa-
domości, a prowadzą np. do lekceważenia niektórych informacji lub prze-
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cenienia ich znaczenia, a zbyt długie przebywanie w sieci wpływa na jakość 
funkcjonowania społecznego. 

Ostatni rozdział można potraktować jako podsumowanie podjętych 
przez autorkę badań. Analizując m.in. kierunki badawcze w informatolo-
gii oraz najczęściej podejmowane wątki badawcze, autorka przedstawiła 
„kulturę informacji” jako obszar badawczy współczesnej informatolo-
gii. Jak zaznaczyła Kisilowska, konieczne jest jednak zestawienie pojęcia 
z już istniejącym aparatem terminologicznym, jak również podjęcie dys-
kusji. Omawiana książka stanowi jedynie próbę wyodrębnienia obszaru 
badawczego dla terminu „kultura informacji”, jedynie sygnalizuje problem. 
Autorka zaprasza do polemiki teoretyków – przedstawicieli różnych dys-
cyplin, zwłaszcza informatologów, kulturoznawców i socjologów, którzy 
mogliby zweryfi kować koncepcję „kultury informacji” oraz podjąć badania 
nad zaproponowanymi przez autorkę kategoriami. 
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JADWIGA PICHA1

1

Wśród bibliotek publicznych wyróżniają się tzw. megabiblioteki. Są to 
opłacalne ekonomicznie duże placówki, które nie tylko udostępniają piśmien-
nictwo i informacje, ale sprzyjają również kulturalnemu i naukowemu rozwo-
jowi użytkowników. Podjęta w omawianej publikacji problematyka megabiblio-
tek została ujęta w trzy obszary tematyczne: wielkość placówek, zróżnicowanie 
organizacyjne, bogactwo i różnorodność zasobów bibliotecznych; formy pracy 
i działalność usługowa; przykładowe megabiblioteki w Polsce i na świecie. 

Publikację otwiera artykuł Dariusza Grygrowskiego Megabiblioteki czy 
sieć małych placówek? Fałszywa alternatywa, w którym autor przedstawił 
argumenty entuzjastów i przeciwników centralnych, wielofunkcyjnych biblio-
tek publicznych. Ich sympatycy twierdzą, że megabiblioteki swą obecnością 
i działalnością przyczyniają się zazwyczaj nie tylko do rozwoju kulturalnego 
i naukowego miasta, w którym funkcjonują, ale też do wzrostu ekonomicznego, 
ponieważ generują przychody w bibliotece i najbliższej okolicy (s. 12). Jest 
jednak spora grupa użytkowników ceniących spokój i kameralność małych, 
osiedlowych bibliotek, umożliwiających bezpośredni kontakt z bibliotekarzem. 
Autor bardzo wnikliwie opisał aktualną sytuację i korzyści płynące z funkcjo-
nowania dużych kompleksów bibliotecznych, ilustrując wnioski przykładami 
bibliotek działających w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej. W konkluzji opowiedział się za tworzeniem mega-
bibliotek, jednak pod warunkiem, że nie będą one stanowić konkurencji dla 
małych placówek. Obecna sytuacja, zwłaszcza ekonomiczna, naszego kraju 
wymusza istnienie zarówno megabibliotek, jak również mniejszych oddziałów.

Podobną problematykę podjął Michał Zając w artykule Filie i „super-
biblioteki”. Przyczynek do dyskusji. Przypadek Wrocławia. Autor dokonał 

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Filia w Cieszynie
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analizy strat i korzyści wynikających z otwierania dużych bibliotek, poda-
jąc przykład Wrocławia, w którym zmniejszono liczbę placówek fi lialnych na 
rzecz wielofunkcyjnych mediatek. Nowopowstałe duże placówki dysponują 
większą powierzchnią użytkową, zmienił się też profi l zbiorów na  korzyść 
materiałów audiowizualnych, co wpłynęło na strukturę wypożyczeń materia-
łów bibliotecznych, wzrost liczby użytkowników megabiblioteki,  przy jedno-
czesnym zmniejszeniu się liczby etatów dla pracowników. Zachęcające rezul-
taty uzyskane w zmodernizowanych bibliotekach publicznych Wrocławia nie 
przesądzają jednak o konieczności likwidowania mniejszych bibliotek, jak 
stwierdził autor, zwracając uwagę na zmniejszanie się kolekcji książkowych 
i redukcję bibliotekarskich etatów w dużych bibliotekach (s. 45).

Miejscem bibliotek dziecięcych w koncepcji megabibliotek zajęła się 
Dorota Grabowska. Autorka omówiła czynniki, które wpływają na powsta-
wanie i działalność bibliotek dziecięcych w Polsce, jak również dokonała 
analizy danych statystycznych i wyników badań dotyczących tych bibliotek. 
W tekście Rozwój sieci bibliotek dziecięcych w Polsce. Wybrane problemy 
autorka słusznie podkreśliła specyfi kę zadań bibliotek dziecięcych, których 
jednym z głównych założeń jest kształtowanie motywacji czytelniczej oraz 
budzenie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych i poznawczych. Cele te mogą 
być realizowane zarówno przez oddziały dziecięce w większych bibliotekach, 
jak również mniejsze placówki. Ważna wydaje się jednak bliska lokalizacja, 
co sprzyja bezpośredniemu korzystaniu z biblioteki na miejscu (s. 59).

Interesującym głosem na temat różnorodności ofert bibliotek jest artykuł 
Małgorzaty Kisilowskiej – Biblioteki publiczne a „kultura iwentu” i kulturowa 
wszystkożerność. Jak zaznaczyła autorka,współczesne społeczeństwo jest 
nastawione na wielowymiarowe imprezy kulturalne, gwarantujące różnorod-
ność rekwizytów i działań kulturalnych. Osobliwości te coraz częściej bywają 
określane jako „wszystkożerność” (s. 65). Niechęć do głębokich, „męczących” 
przeżyć związanych z kulturą, oczekiwanie przede wszystkim relaksu i roz-
rywki, jak również potrzeba dzielenia się emocjami z innymi ludźmi spowo-
dowało, że dawniej jednorodne i jednotematyczne przestrzenie kulturalne 
coraz częściej stają się obszarami wielozmysłowymi. Zjawiska te wpływają 
na projekty bibliotek, które starają się zaspokoić oczekiwania „wszystkożer-
ców” i poprzez pośrednie zabiegi przyciągnąć ludzi do biblioteki. Działania te 
przyczyniają się do wprowadzania zmian w aranżacji bibliotek i organizacji 
oferty, co często wiąże się też z przekształceniem powierzchni bibliotecznych 
w taki sposób, by sprostać różnorodnym potrzebom kulturalnym i rozryw-
kowym. Autorka artykułu zadała jednak pytanie, czy za pomocą tych bardzo 
różnych sposobów uda się przekonać czytelnika do książki ?

Nowe spojrzenie na ofertę bibliotek przedstawiła Małgorzata Pietrzak 
w tekście Sztuki performatywne i sztuki audiowizualne w nowoczesnej 
bibliotece. Autorka zdefi niowała takie pojęcia, jak happening, performans 
i sztuka audiowizualna oraz przytoczyła liczne przykłady zastosowania 
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działań z wykorzystaniem tych zjawisk m. in. w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Instytucie im. Jerzego Grotow-
skiego we Wrocławiu, Lincoln Center w Nowym Yorku oraz w Uralskim 
Federalnym Uniwersytecie w Jekaterynbergu. Biblioteki, wykorzystując 
sztuki performatywne i audiowizualne, wychowują społeczeństwo informa-
cyjne świadome wartości wielokulturowości i wszystkich zjawisk kultury. 
Popularyzując różne rodzaje sztuk i przybliżając świat wyobraźni, biblioteki 
uczą autokreacji, twórczej współpracy w grupie, motywują też do sięgnięcia 
po książki, fi lmy i nagrania (s. 93). 

Rolę bibliotek różnych typów w tworzeniu społeczeństwa demokra-
tycznego zaprezentowała Elżbieta Barbara Zybert w artykule Przygotowa-
nie obywateli do uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa – 
wyzwanie i zdania dla małych i dużych bibliotek. Biblioteki udostępniają 
często pomieszczenia na spotkania lokalnych społeczności (lub organizują 
takie zebrania) na temat budżetu obywatelskiego, zagospodarowania mia-
sta, edukacji obywatelskiej, walki z przemocą i promocji zdrowotnej, dzięki 
czemu przyczyniają się do przybliżenia idei partycypacji społecznej oraz 
wnoszą wkład do budowy demokracji (s. 113). Biblioteki, które służą miesz-
kańcom, jednocześnie zachęcają ich do uczestnictwa w życiu społecznym. 
Takie biblioteki, zdaniem autorki, predestynują do miana megabibliotek 
właśnie ze względu na ich społeczne znaczenie (s. 123).

Ostatnią część publikacji rozpoczyna omówienie funkcjonowania 
wybranych bibliotek w przestrzeniach centrów handlowych zlokalizowa-
nych w dużych miastach. W artykule Po zakupy i do biblioteki… Biblioteki 
publiczne w centrach handlowych Justyna Jasiewicz zaprezentowała dwie 
biblioteki umieszczone w centrach handlowych – fi lię Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku usytuowaną w centrum handlowym 
Manhatann oraz fi lię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ulokowaną 
w centrum handlowym Aura.  Otwieranie bibliotek w centrach handlowych, 
z których korzystają często mieszkańcy dużych miast, wynika z koncepcji 
łączenia działalności handlowej z aktywnością kulturalną. Biblioteki ofe-
rują bardzo szeroki wachlarz usług zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, 
m.in. warsztaty, teatrzyki dla dzieci, spotkania autorskie, zabawy, kon-
kursy i imprezy tematyczne. Udostępniają też bogaty księgozbiór z wolnym 
dostępem do półek. Kreatywność, brak obaw przed wychodzeniem poza 
bezpieczne ramy pracy bibliotecznej, niestandardowe działania złożyły się 
na sukces tych bibliotek w poszukiwaniu dróg dojścia do czytelnika użyt-
kownika, co autorka stwierdziła w podsumowaniu (s. 136).

Biblioteka skrojona na miarę – Miejska Biblioteka Publiczna w Mikoło-
wie opisana przez Dorotę Pietrzkiewicz to przykład książnicy, której zakres 
i zasięg działania oraz nietuzinkowa aranżacja w pełni zasłużyły na przed-
rostek mega, jak napisała autorka (s. 139). Okazało się, że przeniesienie 
placówki do odrestaurowanego budynku dawnego kina przyczyniło się do 
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zmiany wizerunku biblioteki, która teraz stała się instytucją nowoczesną, 
w pełni spełniającą potrzeby użytkowników. Jest bowiem funkcjonalna, 
różnorodna, interaktywna, odpowiednia dla środowiska lokalnego, efek-
tywna, wykorzystująca techniki informacyjne. Pasuje zatem do zmieniają-
cego się otoczenia społecznego, technologicznego i edukacyjnego; jest też 
dostępna i bezpieczna (s. 154). Biblioteka ulokowana w nowym budynku 
stała się placówką otwartą, zaaranżowaną na miarę potrzeb XXI w., co 
jednogłośnie potwierdzają użytkownicy, pracownicy i dyrektor biblioteki. 
Artykuł uzupełniają fotografi e zmodernizowanej biblioteki.

Tekst zamykający omawianą publikację dotyczy polityki kulturalnej 
Francji. W artykule Mediateka Marguerite Duras – jako przykład narodo-
wej polityki Francji na rzecz rozwoju dziedzictwa i kultury oraz poprawy 
dobrostanu społecznego państwa Iwona H. Pugacewicz opisała najwięk-
szą paryską mediatekę jako przykład działania państwa na rzecz kultury 
i czytelnictwa. Autorka przedstawiła kwestie fi nansowe instytucji, podkre-
śliła też zrozumienie różnych podmiotów administracyjno-państwowych 
dla konieczności rozwoju bibliotek, spełniających zadania edukacyjne 
i socjalizujące wspólnot lokalnych. Mediateka M. Duras, otwarta 40 godzin 
w tygodniu, również w niedzielne popołudnia, przyciąga do swoich prze-
stronnych wnętrz tłumy mieszkańców nie tylko swojej dzielnicy. Popu-
larność ta wynika przede wszystkim z wielotematycznego profi lu zbiorów, 
rozległej działalności artystyczno-rozrywkowej oraz edukacyjno-kultural-
nej. Autorka, przedstawiając rozliczne aspekty zdań, uwarunkowań, moż-
liwości megabiblioteki (ilustruje to zdjęciami) – podkreśliła cechy paryskiej 
mediateki jako instytucji wielowymiarowej, skierowanej na potrzeby użyt-
kowników z różnych grup wiekowych, także odpowiadającej na wyzwania 
życiowo-zawodowe borykającej się z licznymi problemami wielonarodowo-
ściowej grupy mieszkańców XX dzielnicy Paryża (s. 177).

Zaprezentowane w publikacji tendencje w bibliotekarstwie publicznym 
ilustrują aktywność i kreatywność bibliotekarzy w budowaniu bibliotek, 
które – aby przetrwać – muszą dostosować się do potrzeb współczesnych 
użytkowników. Zmiany w organizacji i działalności bibliotek powinny doty-
czyć m.in. aktualizacji kryteriów zakupu zbiorów bibliotecznych, opraco-
wania zaleceń w sprawie pomieszczeń (wielkości i aranżacji), a zwłaszcza 
przygotowania nowej koncepcji prowadzenia działalności kulturalnej, oświa-
towej i informacyjnej. Przedstawione przykłady bibliotek potwierdziły, że 
instytucje te powinny spełniać oczekiwania miejscowego, przeważnie bar-
dzo zróżnicowanego środowiska, sprzyjać jego integracji oraz inspirować 
do rozwoju. Potrzeby społeczności zmieniają się i biblioteki powinny stale 
aktualizować swoją ofertę, aby sprostać tym potrzebom. Z podobnymi proble-
mami borykają się także biblioteki naukowe, pedagogiczne, szkolne, chociaż 
ich krąg publiczności jest bardziej skonkretyzowany chociażby statusem 
użytkowników: studenckim, nauczycielskim czy uczniowskim.
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W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. dzięki programowi Erasmus+, skie-

rowanemu do pracowników uczelni, odbyłyśmy tygodniową wizytę studyjną 
do wybranych bibliotek naukowych Paryża. Jako pracownice Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Teologicznej byłyśmy zainteresowane 
pracą zarówno w bibliotece goszczącej nas, jak również w innych bibliote-
kach Paryża.

Instytucją przyjmującą pracowników Uniwersytetu Śląskiego była 
Biblioteka Polska w Paryżu. Chociaż obiektem tym opiekują się dwie insty-
tucje: Towarzystwo Historyczno-Literackie i Polska Akademia Umiejętno-
ści, to jednak administrowanie ośrodkiem powierzono Towarzystwu Histo-
ryczno-Literackiemu. Placówka ta jest instytucją o szerokim oddziaływaniu 
kulturalnym, naukowym i oświatowym. Tworzy ją zasób biblioteczny z czy-
telnią i magazynami, archiwum oraz muzeum. W ośrodku tym odbywają 
się konferencje, sympozja oraz odczyty ważne dla kultury polskiej, a także 
koncerty i uroczystości okolicznościowe o wydźwięku, społecznym i patrio-
tycznym. Zgromadzona kolekcja oceniana jest jako najstarsza polska książ-
nica utworzona poza granicami naszego kraju, a także jako najstarsza dzia-
łająca w Paryżu biblioteka niefrancuska. 

Sięgając do historii tej placówki, warto podkreślić, że Biblioteka Polska 
w Paryżu powstała w 1838 r. z inicjatywy twórców polskiej kultury i działa-
czy związanych z ruchem Wielkiej Emigracji. Jednym z głównym jej celów 
było gromadzenie polskich wydawnictw emigracyjnych i krajowych oraz 
literatury podmiotowo-przedmiotowej w różnych językach dotyczącej spraw 
polskich i związanych z Polską. W budynku Biblioteki kolekcjonowane są 
również dzieła sztuki, pamiątki i cenne rekwizyty gromadzone z zamysłem 
podtrzymywania przez dziesiątki lat ducha polskiego wśród wychodźców. 

1 Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
2 Uniwersytet Śląski. Biblioteka Teologiczna
3 Uniwersytet Śląski. Biblioteka Teologiczna
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Od 1854 r. książnica ma stałą siedzibę w centrum Paryża, dzięki czemu 
sprawnie i szeroko udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym 
historią Polski, jej kulturą i obecnością Polaków na obczyźnie. W począt-
kowym etapie rozwoju Biblioteka tworzona była na podstawie książek, cza-
sopism i dokumentów z prywatnych kolekcji, a także z ocalałych pamiątek 
rodzinnych uchodźców. Na jej zasób składają się zatem unikatowe doku-
menty i cenne, zbiory artystyczne, czasopisma, broszury, materiały archi-
walne oraz szerokie spektrum literatury polskiej i zagranicznej. 

Przez lata Biblioteka bogaciła się dzięki znaczącym przekazom spuścizn 
społeczności emigracyjnej i ich rodzin, a także poprzez zakup i wymianę 
prowadzoną z placówkami naukowymi i kulturalnymi w kraju i poza jego 
granicami. Zauważalny wpływ na zwiększenie zbiorów miały m.in. archiwa-
lia: Szkoły Polskiej w Batignolles, Stowarzyszenia „Czci i Chleba”, Towarzy-
stwa Dobroczynności Dam Polskich, Zakładu Świętego Kazimierza, Amba-
sady Polskiej w Paryżu oraz przekazany fragment archiwum domowego 
książąt Czartoryskich. 

Systematyczne uzupełnianie zbiorów i hojność darczyńców sprawiły, że 
w obecnej chwili książnica liczy ponad 100 tys. woluminów. Oprócz dokumen-
tów archiwalnych, historycznych, kompletowana jest literatura współczesna 
skoncentrowana na zagadnieniach emigracyjnych. Okazałą część zasobu 
zajmują czasopisma i broszury dokumentujące życie na uchodźstwie. Wśród 
zgromadzonej kolekcji znaczną część stanowią rękopisy i zbiory specjalne. 
Całość zasobu rękopiśmiennego liczy ok. 7 400 pozycji. Na szczególną uwagę 

Il. 1. Czytelnia Biblioteki Polskiej w Paryżu. Fot. A. Muc.
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zasługuje zbiór dokumentów po Adamie Mickiewiczu, ofi arowany Bibliotece 
przez najstarszego syna poety – Władysława Mickiewicza, a także archiwalia 
osób zaangażowanych w budowanie relacji polsko-francuskich. 

Muzealną część Biblioteki Polskiej wypełniają zbiory artystyczne 
w postaci  malarstwa, rysunku i akwarel, kolekcję miniatur, rzeźb, rycin, 
medali i fotografi i. W celu  przejrzystości prezentowanych obiektów wydzie-
lono sale, tworząc: Muzeum Adama Mickiewicza, Salon Chopina i Muzeum 
Bolesława Biegasa, jako stałe ekspozycje. Natomiast inne sale przezna-
czono na ekspozycje zmienne, czasowe, które są prezentowane podczas 
konferencji i  uroczystości okolicznościowych.

Warto podkreślić, że podczas pobytu szkoleniowego była okazja do 
poznania Polonii francuskiej i uczestniczenia w międzynarodowej konfe-
rencji zorganizowanej przez Bibliotekę Polską w Paryżu, przy współudziale 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Biblioteka Narodowa Francji

Pobyt szkoleniowy rozpoczęła wizyta w Bibliotece Narodowej Francji 
(Bibliothèque nationale de France – dalej BnF). Ta skarbnica francuskiej 
kultury narodowej jest trzecią pod względem wielkości zbiorów książnicą 
na świecie (po Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie i Bibliotece Brytyjskiej 
w Londynie). Szczyci się 15 milionami drukowanych książek, unikalną 
kolekcją 370 tysięcy rękopisów oraz 15 milionami grafi k, fotografi i i plaka-
tów, a także zbiorem 390 tysięcy tytułów periodyków. Jej księgozbiór uzu-
pełniają również: kartografi ka (900 000 jednostek map, planów i globusów), 
zbiór monet i medali (590 000 jednostek), muzykalia, partytury (2 miliony 
dokumentów), fi lmy (260 000 jednostek), nagrania dźwiękowe (1,5 miliona 
dokumentów), multimedia (170 000 rekordów). Archiwa internetowe BnF 
liczą 29 miliardów plików (URL) czyli 794 TB. Biblioteka zdigitalizowała 
4 608 377 dokumentów, z czego 4 008 038 jest udostępnianych zdalnie. 

Zbiory BnF, podzielone na 14 działów, są ulokowane w czterech sie-
dzibach na terenie Paryża: François Mitterrand, Richelieu-Louvois, Biblio-
tece-Muzeum Opery (Bibliotheque-Musee de 1’Opera), Bibliotece Arsenału 
(Bibliotheque de 1’Arsenal) oraz w Awinionie, gdzie mieści się Maison Jean 
Vilar, czyli fi lia Oddziału Sztuk Scenicznych BnF. 

Program szkolenia umożliwił poznanie siedziby François Mitterrand 
w nowoczesnym kompleksie BnF przy Rue de Tolbiac, a także rekonesans 
przyjętych tam rozwiązań organizacyjnych. 

Elżbieta Walle, bibliotekarka polskiej sekcji zbiorów (Département Lit-
térature et Art, Service polonais T4n1), wszechstronnie przedstawiła zada-
nia pełnione przez BnF – archiwalne gromadzenie egzemplarza obowiąz-
kowego i opracowanie bibliografi i narodowej; gromadzenie, opracowanie 
i konserwację zbiorów francuskich i obcych; udostępnianie zbiorów jak 
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najszerszej publiczności wraz z regulaminami; popularyzację i promocję 
zbiorów poprzez organizację wystaw i wydawanie publikacji; realizowanie 
badań i programów naukowych; współpracę międzynarodową. Odniosła się 
również do zadań i organizacji pracy w Sekcji polskiej, a także wybranych 
aspektów zawodu bibliotekarza we Francji – kształcenia, wymagań kwalifi -
kacyjnych i zasad zatrudniania na poszczególnych stanowiskach.

Pobyt w BnF przybliżył najważniejsze fakty z historii BnF – założenie 
przez Karola V w Luwrze (1368) Biblioteki Królewskiej, której zbiory syste-
matycznie powiększali kolejni władcy; decyzję Franciszka I (1537) o egzem-
plarzu obowiązkowym i systemie składania wszystkich drukowanych doku-
mentów (dépôt légal) w zamku Blois nad Loarą gdzie rezydował jego dwór; 
rozwój księgozbioru w czasach Ludwika XIV, kiedy wzbogacały go liczne 
zakupy kolekcji prywatnych i dary dostojników świeckich i duchownych4; 
konfi skaty bibliotek klasztornych i księgozbiorów arystokracji w okresie 
Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich; przemianowanie Biblioteki 
Królewskiej na Bibliotekę Narodową (1792) oraz organizację i udostępnia-
nie jej zbiorów w XIX i XX stuleciu. 

Charakteryzując nową siedzibę BnF, E. Walle podkreśliła zasługi, 
jakie na rzecz jej budowy położył prezydent François Mitterrand; omó-

4 Akcentem przypominającym ówczesne dary są eksponowane w hallu BnF tzw. globusy 
Ludwika XIV, ofi arowane królowi przez kardynała Césara d’Estrées. Globusy, o średnicy 4 m, 
przedstawiające Ziemię i niebo wykonał w 1683 r. w Wenecji kosmograf Vincenzo Maria Coro-
nelli. Obiekty przeszły gruntowną renowację konserwatorską; ich dzieje przybliża interaktyw-
na wystawa. Szczegóły ekspozycji zob.: http://expositions.bnf.fr/globes/

Il. 2. Wejście do BnF. Fot. M. Kycler
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wiła także założenia projektu Dominique’a Perraulta. Architekt, nawiązu-
jąc do zabudowy średniowiecznych klasztorów z wirydarzem, zaaranżował 
cztery 22-kondygnacyjne wieże (mieszczące magazyny5, biura i pracownie) 
w kształcie otwartych ksiąg, oraz 2-piętrowy cokół (z czytelniami) w kształ-
cie prostokąta z ogrodem pośrodku. BnF funkcjonuje również jako cen-
trum naukowo-kulturalne, oddając do dyspozycji użytkowników sale kon-
ferencyjne i audytoryjne, pomieszczenia wystawowe, księgarnię oraz bistra. 

Tradycyjną misją BnF jest gromadzenie, ochrona i dokumentowanie 
francuskiego dziedzictwa narodowego. Nowością stała się wdrożona w życie 
zasada bibliothèque d’etude, czyli otwartości książnicy na wszystkie osoby 
zainteresowane jej zbiorami. Temu celowi zostały podporządkowane roz-
wiązania architektoniczne i organizacyjne, czyli dwupoziomowy podział 
czytelń i wyodrębnienie części publicznej (poziom Haut-de-Jardin) oraz czę-
ści naukowej (poziom Rez-de-Jardin). 

W cokole zlokalizowano czytelnie dziedzinowe (dostępne tylko dla 
posiadaczy kart wstępu6), które w wolnym dostępie oferują piśmiennictwo 

5 W poszczególnych wieżach rozmieszczono dokumenty przyporządkowane do działów 
tematycznych: literatura i sztuka; fi lozofi a, historia, nauki humanistyczne i społeczne; nauki 
prawne, ekonomiczne i polityczne; nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne; w ich 
udostępnianiu wykorzystywany jest automatyczny system wysokiego składowania. Oprócz 
tego w BnF znajdują się departamenty cymeliów i dokumentów audiowizualnych.

6 W BnF można wykupić kartę wstępu na jeden lub kilka dni, bądź roczny abonament. 
Imienna karta wstępu ze zdjęciem upoważnia do korzystania ze wszystkich czytelń na danym 
poziomie oraz komputerowej rezerwacji miejsca w danej czytelni. Studentom i bezrobotnym 
przysługują zniżki.

Il. 3. Makieta siedziby BnF przy Rue de Tolbiac. Fot. M. Kycler



159SPRAWOZDANIA

opublikowane po roku 1945. Dokumenty są ułożone według Klasyfi kacji 
Dziesiętnej Deweya. 

Część publiczna od roku 1996 oferuje zbiory podręczne zgromadzone 
w dziesięciu czytelniach (1 650 miejsc). Czytelnicy mają tu do dyspozy-
cji przede wszystkim wydawnictwa encyklopedyczne i informacyjne oraz 
książki i czasopisma (głównie popularno-naukowe) na nośnikach tradycyj-
nych, a także fi lmy i inne dokumenty audiowizualne. Ze zbiorów BnF na 
poziomie Haut-de-Jardin mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat; jak 
pokazują statystyki w czytelniach dominują uczniowie i studenci kierun-
ków humanistycznych, ekonomicznych i prawniczych.

Część naukowa, oddana do użytku w roku 1998, została podzielona na 
siedem oddziałów, w tym czternaście czytelń (1 900 miejsc). Zgromadzono 
w nich księgozbiory podręczne o charakterze naukowym; jedynie tutaj są 
również udostępniane dokumenty przechowywane w magazynach oraz 
cymelia. Poziom Rez-de-Jardin jest nastawiony na obsługę pracowników 
nauki i specjalistów różnych dziedzin. Akredytację mogą również uzyskać 
magistranci i doktoranci7. 

Wizyta w czytelni Oddziału Literatury i Sztuki była okazją do pozna-
nia zastosowanych w BnF rozwiązań architektonicznych i technicznych. 
Uwagę zwróciła estetyka wnętrza oraz przyjazne zaaranżowanie przestrzeni 
– niskie, wygodne, znakomicie oznakowane regały, ergonomiczne miejsca 
pracy dla użytkowników i bibliotekarzy, liczba i wyposażenie stanowisk 
komputerowych i audiowizualnych, szeroka możliwość korzystania z wła-
snych urządzeń mobilnych. Całości dopełniały nowoczesny samoobsłu-

7 Wymagany wiek to ukończone 18 lat.

Il. 4. Hol w części publicznej. Fot. M. Kycler Il. 5. Globusy Ludwika XIV. Źródło: http://
blog.ultimateglobes.com/2013/09/
coronelli-prince-of-globe-makers.html
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Il. 6. Uczestniczki programu Erasmus+ w czytelni Oddziału Literatury i Sztuki BnF. Fot. 
E. Walle

gowy sprzęt do skanowania i kopiowania, stoliki z nowościami wydawni-
czymi oraz wydzielone miejsca relaksu.

Ponieważ ideą przewodnią wyjazdu były zbiory polonijne w bibliote-
kach paryskich, podczas pobytu w BnF tematyka ta została kilkukrotnie 
poruszona. E. Walle zarysowała historię poloników w księgozbiorze BnF 
nawiązując do wielowiekowych polsko-francuskich związków politycznych 
i wymiany kulturalnej, w tym konsekwencji Wielkiej Emigracji w pierwszej 

Il. 7 i 8. Wnętrze czytelni Oddziału Literatury i Sztuki. Fot. M. Kycler
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połowie XIX w. Charakteryzując zbiory polskie, zwróciła uwagę na pocho-
dzące z XV, XVI i XVIII stulecia rękopisy i stare druki8, a także XIX-wieczne 
piśmiennictwo polskie, publikowane we Francji.

Sekcja polska, działająca w strukturze Oddziału Literatury i Sztuki 
BnF, od roku 1951 kształtuje współczesny księgozbiór polonistyczny – drogą 
zakupu9, ale także darów i wymiany, m.in. z Biblioteką Narodową w War-
szawie, Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Instytutu Badań Literackich PAN 
oraz BUW-em. Zgromadzone przez nią zbiory liczą ok. 45 000 woluminów 
druków zwartych (głównie słowników, encyklopedii, prac naukowych) i ok. 
200 tytułów czasopism. Do korzystania w wolnym dostępie przeznaczono 
ok. 1 500 książek oraz bieżące numery „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Sta-
raniem Sekcji, w celu popularyzacji poloników, wydano informator Langue et 
littérature polonaises; prowadzone są również inne formy ich promocji.

Biblioteka Kandinsky w Centrum Pompidou

Następna wizyta odbyła się w Centrum Pompidou – europejskim 
muzeum sztuki nowoczesnej, przy placu Beaubourg w Paryżu. Placówka 
powstała w 1971 r. z inicjatywy ówczesnego prezydenta Francji Georges 
Pompidou. Autorami projektu oryginalnego budynku byli: włoski archi-

8 Zebrane i opracowane przez Daniela Tolleta w inwentarzu Les Polonica de la Bibliothèque 
nationale de Paris (Paris 1982).

9 Zakup uwzględnia też polonika zagraniczne.

Il. 9. Centrum Pompidou – europejskie muzeum sztuki nowoczesnej w Paryżu. Fot. A. Muc
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tekt Renzo Piano oraz Anglik Richard Rogers. Obiekt wyróżnia się na tle 
innych budowli oryginalną kolorystyką oraz konstrukcją eksponującą jego 
szkielet złożony z instalacji, z których każdą pomalowano na inny kolor. 
W tym nietypowym obiekcie przedstawiono w nasyconych kolorach: powie-
trze – niebieski, woda – zielony, elektryczność – żółty, szyby wind – czer-
wony. Francuskie barwy narodowe podkreślają zróżnicowanie poziomów 
na poszczególnych kondygnacjach.

W okazałym gmachu o powierzchni 100 000 m² mieści się m.in. Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej (Musée National d’Art Moderne) oraz Biblioteka Kandinsky 
(Bibliothèque Kandinsky) – jedna z największych bibliotek artystycznych na 
świecie z bogatą kolekcję książek artystów, dokumentacją prywatną archiwów 
i obszernym zbiorem rękopisów z XX w. W sześciokondygnacyjnym budynku 
jedno piętro zajmuje pomysłowo i nowocześnie urządzona biblioteka w której 
reprezentowane są i gromadzone wszystkie obszary sztuki wizualnej.

Obszerna przestrzeń wypełniona jest księgozbiorem z wolnym dostę-
pem do półek, stolikami dla czytelników i kilkoma miejscami usytuowanymi 
w różnych częściach sali dla dyżurujących pracowników. Taki układ czytelni 
pozwala na stały kontakt czytelnika z personelem bibliotecznych i sprawne 
pozyskiwanie informacji o zbiorach. Zgromadzony zasób tworzą książki, cza-
sopisma, archiwalia, kolekcje fotografi czne, pliki audiowizualne i dokumen-
talne. Tematyczny podział dokumentów i źródeł oraz przejrzysta informacja 
o rozmieszczeniu poszczególnych działów ułatwia poszukiwanie literatury 
i zachęca do korzystania ze zbiorów. W wydzielonych przestrzeniach biblio-
teki znajdują się stanowiska komputerowe, skanery i drukarki z nieograni-
czonym dostępem dla użytkowników, usprawniające bieżąca pracę.

Il. 10. Centrum Pompidou – europejskie muzeum sztuki nowoczesnej w Paryżu – wnętrze 
Biblioteki Kandinsky. Fot. A. Muc
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Ponadto w obiekcie tym w strefi e ogólnodostępnej znajduje się księgar-
nia z szerokim asortymentem współczesnej literatury. Miejsce to odwiedzają 
nie tylko Paryżanie,  ale również miłośnicy kultury francuskiej z wielu stron 
świata, o czym świadczyły różne kolory skóry i różne języki osób zaopatru-
jących się w literaturę francuskojęzyczną. 

Biblioteka Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Podczas pobytu szkoleniowego złożono również wizytę w Bibliotece Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu. Zalążki tworzenia biblioteki sięgają 1947 r., jednak 
zasadnicze funkcjonowanie placówki datuje się na początek lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Biblioteka specjalizuje się w dokumentowaniu powiązań 
francusko-polskich w zakresie kultury, historii i szeroko pojętego polskiego 
dziedzictwa kulturalnego. Należy jednak zaznaczyć, że główny trzon kolekcji 
składa się z pozycji nabytych po 1970 r. Obecnie zbiór liczy około 10 tysięcy 
woluminów książek i 20 tytułów czasopism, który stale jest uzupełniany 
i aktualizowany. Dużą pomocą w poszukiwaniu literatury są wszechstronnie 
przygotowani pracownicy biblioteczni (zarówno etatowi jak i wolontariusze), 
a uzupełnieniu ich wiedzy służy katalog biblioteczny (dostępny online) z sze-
roko rozbudowanymi indeksami i linkami do interesujących zbiorów. Biblio-
teka jest dostępna  codziennie w wyznaczonych godzinach dla wszystkich zain-
teresowanych, jednak wypożyczanie na zewnątrz wymaga wpłacenia kaucji, 
zgodnie z zatwierdzonym regulaminem udostępniania. Głównymi użytkowni-
kami biblioteki są pracownicy naukowi i studenci przebywający w Paryżu na 
stypendiach, szkoleniach i programach naukowo-badawczych, a także wszy-
scy uczestnicy konferencji i sympozjów organizowanych we współpracy z PAN. 

Il. 11. Centrum Pompidou – europejskie muzeum sztuki nowoczesnej w Paryżu – wnętrze 
Biblioteki Kandinsky. Fot. A. Muc
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Instytut Literacki „Kultura”

Kolejnym punktem pobytu szkoleniowego była wizyta w siedzibie Insty-
tutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffi tte pod Paryżem. Instytut został 
założony przez Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego oraz Zofi ę i Zygmunta 
Hertzów w 1947 r. w Rzymie, a rok później przeniesiony do Francji. Ośrodek 
ten zaliczany jest do grona najbardziej zasłużonych polskich ofi cyn emigracyj-
nych. Zasłynął jako wydawca miesięcznika „Kultura” (wychodzącego w latach 
1947–2000) oraz serii „Biblioteka Kultury”, w której do 2000 r. ukazało się 
512 tomów literatury polskiej i obcej. W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX w. seria wydawana przez Instytut odegrała ważną rolę jako 
inicjatywa „scalająca” literaturę krajową i emigracyjną. Poza tym w latach 
1962-2010 publikowano kwartalnik „Zeszyty Historyczne” (171 numerów), 
zawierające różnego rodzaju dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia 
i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski. Najczęściej były to 
materiały, które nie mogły się ukazywać na terenie naszego kraju. 

Od początku powołania placówki wydawnictwem kierował Jerzy Gie-
droyc, natomiast po jego śmierci w 2000 r. dyrektorami byli kolejno: 
Zofi a Hertz, Henryk Giedroyc (brat Jerzego Giedroycia) oraz Wojciech 
Sikora. Wolą redaktora „Kultury” było to, aby Instytut Literacki pozostał 
w Maisons-Laffi tte – przede wszystkim jako archiwum i biblioteka, słu-
żące do badań naukowych i celów edukacyjnych. W 1999 r. powołano 
do życia Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura”, które obecnie zaj-
muje się porządkowaniem i upowszechnianiem spuścizny po Giedroyciu 
i jego współpracownikach. W statucie Stowarzyszenia za podstawowy cel 
działania uznano: „(...) przechowywanie, eksponowanie i eksploatację, dla 
badań historycznych i promocji wartości demokracji, dziedzictwa inte-
lektualnego reprezentowanego przez czasopismo »Kultura«, jej archiwów, 
miejsc, w których było opracowywane oraz innych czasopism i dokumen-
tów publikowanych w związku z nim, jak również wszelkich przedmiotów, 
związanych z »Kulturą«”10.

Podczas wizyty w Maisons-Laffi tte po siedzibie redakcji „Kultury” opro-
wadzał nas Leszek Czarnecki, znawca historii Instytutu, a zarazem jego 
najstarszy stażem pracownik. Z wielkim zaangażowaniem i skrupulatno-
ścią przybliżył nam nie tylko historie poszczególnych osób i pomieszczeń, 
ale także zawartość pokaźnego archiwum i biblioteki.

Archiwalia przechowywane uprzednio na wszystkich poziomach domu 
w Maisons-Laffi tte zostały przeniesione do znajdującego się w ogrodzie pawi-
lonu. Obejmują one niezwykle bogatą korespondencję Jerzego Giedroycia, 
rękopisy i materiały redakcyjne ponad tysiąca dwustu publikacji, fotogra-

10 Misja Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura. Pobrane 30 sierpnia 2017, z: http://
www.kulturaparyska.com/pl/domofon/misja-stowarzyszenia-instytut-literacki-kultura
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Il. 12. Siedziba Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffi tte pod Paryżem. Fot. A. Muc

fi e, nagrania dźwiękowe i fi lmy, a także powierzona Instytutowi prywatna 
spuścizna współpracowników. Sama tylko korespondencja liczy ok. 150 
tysięcy listów, a jej wartość jest tym większa, gdyż zachowały się nie tylko 
listy do redaktora naczelnego „Kultury″, ale także kopie tych, które on sam 
wysyłał. Giedroyc korespondował m.in. z Czesławem Miłoszem, Andrzejem 
Bobkowskim, Jerzym Stempowskim, Zbigniewem Brzezińskim, Witoldem 
Gombrowiczem, Konstantym Jeleńskim, Gustawem Herlingiem-Grudziń-
skim, Albertem Camusem i Georgem Orwellem11. Ogromne zasoby archi-
walne dotyczą nie tylko dziejów polskiej emigracji, ale także historii PRL-u 
i opozycji demokratycznej. Zgromadzone dokumenty stanowią na tyle ważny 
zasób, że w 2009 r. archiwum zostało wpisane na prestiżową listę Pamięci 
Świata UNESCO, co potwierdza napis na tablicy pamiątkowej usytuowanej 
na ogrodzeniu obok wejścia: „W tym domu mieści się Archiwum Instytutu 
Literackiego, wydawcy Kultury pisma Wolnej Polski (1947-2000), wpisane 
na listę Pamięci Świata UNESCO ze względu na jego uniwersalną wartość”. 

W 2007 r. zainicjowano projekt pod nazwą „Inwentarz Archiwum Insty-
tutu Literackiego »Kultura«”, którego fi nansowanie zapewniło polskie Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Biblioteka 
Narodowa i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych dokonały pełnej 
konserwacji oraz inwentaryzacji zbiorów Instytutu. Wszystkie dokumenty 

11 D. Janiszewska-Jakubiak, Instytut Literacki „Kultura” w Maisons-Laffi tte. Pobrane 30 
sierpnia 2017, z: http://dzieje.pl/ochrona-zabytkow/instytut-literacki-kultura-w-maisons-
laffi tte
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zostały poddane dezynfekcji, odkwaszone, umieszczone w opakowaniach 
konserwatorskich, oznaczone sygnaturami i opisane w inwentarzu, który 
zawiera ok. 60 tysięcy opisów. Po siedmiu latach prac archiwalnych odbyło 
się uroczyste przekazanie ukończonego inwentarza na ręce Wojciecha 
Sikory, prezesa Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”. Internetowa 
wersja inwentarza została umieszczona na serwerze Biblioteki Narodowej12. 
Ponadto w 2016 r. rozpoczęła się cyfryzacja zbiorów Instytutu, realizowana 
także przez specjalistów z Biblioteki Narodowej.

L. Czarnecki podkreślał, że kolejnym zadaniem, jakie stawia sobie 
Instytut i Fundacja Kultury Paryskiej jest uporządkowanie biblioteki, 
która obecnie jest niedostępna dla zwiedzających. W księgozbiorze liczą-
cym ok. 60 tysięcy tomów, są m.in. publikacje własne wydawane przez 
Instytut Literacki, książki o Instytucie i o „Kulturze” oraz kolekcja zgro-
madzona przez Jerzego Giedroycia jako warsztat pracy, w tym unikatowe 
czasopisma (w językach ukraińskim, białoruskim, litewskim), zbierane 
przez Redaktora od czasów wojny. Przewodnik zwracał uwagę, że zbiory 
biblioteczne także wymagają dezynfekcji, skatalogowania i umieszczenia 
we właściwych warunkach magazynowych. Jednocześnie wyrażał nadzieję, 
że dzięki pomocy fi nansowej strony polskiej uda się tego niebawem doko-
nać w podobny sposób jak to miało miejsce z archiwaliami. Tym bardziej, 
że siedziba „Kultury” w Maisons-Laffi tte oraz prowadzone przez Instytut 
Literacki działania mają szczególne znaczenie dla kształtowania świadomo-
ści historycznej i kulturalnej Polski powojennej.

Dzięki dobrej środowiskowej współpracy bibliotekarzy, dane nam było 
poznać kilka wybranych książnic Paryża, a także zaznajomić się z cieka-
wymi obiektami architektury bibliotecznej, z ich profesjonalną kadrą i jej 
szerokim oddziaływaniem na życie kulturalno-oświatowe stolicy.

Należy podkreślić, że po raz kolejny wyjazd szkoleniowy w ramach pro-
gramu Erasmus+ był niezwykle owocnym i interesującym doświadczeniem, 
umożliwiającym w sposób niekwestionowany poznać warsztat pracy w biblio-
tekach partnerskich. Opracowany wcześniej program pobytu z pewnością 
przyczynił się do sprawnej organizacji szkolenia i możliwości odwiedzenia 
kilku najważniejszych placówek, a także do poszerzenia wiedzy z zakresu 
historii i bieżącego funkcjonowania bibliotek. Ważnym elementem wyjazdu 
była wzajemna wymian doświadczeń, zdobycie nowych informacji na temat 
polityki bibliotecznej, rozwoju kadry pracowniczej w bibliotekach naukowych 
Francji. Wyjazd ten umożliwił nam poznanie różnych aspektów pracy biblio-
tekarza na terenie Francji, a także zachęcił do kolejnych wyjazdów szkolenio-
wych w ramach programów wspierających edukację pracowników uczelni.

12 Inwentarz Instytutu Literackiego Kultura. Zob. http://www.bn.org.pl/katalogi-i-
bibliografie/inwentarz-instytutu-literackiego-kultura/inwentarz-instytutu-literackiego-
kultura/
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Biblioteka Teologiczna od czasu powołania jej w  strukturach Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego współpracuje ze wszystkimi bibliote-
kami teologicznymi w Polsce oraz wieloma bibliotekami uczelni teologicz-
nych w Europie. Szczególną uwagę zwraca owocna kooperacja z najbliż-
szymi sąsiadami, do których należą biblioteki czeskich uczelni.

Dzięki podpisanym umowom partnerskim między uniwersytetami mia-
łyśmy okazję do zapoznania się z działalnością i zbiorami biblioteki Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejo-
wicach  (Jihočeska univerzita), a także tamtejszej Biblioteki Akademic-
kiej oraz biblioteki publicznej. Czeskie biblioteki odwiedziłyśmy w dniach 
05-09.06.2017 w ramach programu Erasmus+. Wyjazd do Czech poprze-
dziły wcześniejsze kontakty z kierownikiem Biblioteki Teologicznej im. Jozefa 
Petera Ondoka, która przedstawiła szczegółowy program pobytu, ze wskaza-
niem na naukową i dydaktyczną rolę biblioteki w środowisku uczelni, a także 
formę i sposób udostępniania zbiorów lokalnej społeczności akademickiej. 

Uniwersytet Południowoczeski został ustanowiony dzięki ustawie  par-
lamentarnej  z 1991 r., w wyniku połączenia dwóch niezwiązanych i nieza-
leżnych instytucji – Kolegium Edukacji i Wydziału Rolnictwa (fi lia Akademii 
Rolniczej w Pradze). Początki edukacji teologicznej sięgają czasów od XIX 
w. aż do roku 1950, kiedy to zlikwidowano wszystkie szkoły i uniwersytety 
o charakterze katolickim. Reaktywacja Wydziału Teologicznego nastąpiła 
w 1991 r. w ramach Uniwersytetu Południowoczeskiego. Uczelnia bazuje 
na kulturalnych i edukacyjnych tradycjach wyższych studiów teologicz-
nych i fi lozofi cznych, które powstały na początku XIX w.  

W pierwszym dniu wizyty szkoleniowej odwiedziłyśmy zaprzyjaźniony 
Wydział Teologiczny, który położony jest w samym sercu Czeskich Budzie-
jowic w centrum zabytkowego rynku. Kierownik Biblioteki Teologicznej 

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach. Biblioteka Teologiczna
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E. Křížkowa, zapoznała nas z historią biblioteki, jej strukturą oraz zasa-
dami funkcjonowania. Po zwiedzeniu gmachu budynku Wydziału Teolo-
gicznego miałyśmy okazję zapoznania się ze sposobem katalogowania ksią-
żek w systemie ALEPH. Wydział Teologiczny wraz z Biblioteką im. Josefa 
Petera Ondoka zgromadził bogaty księgozbiór, liczący ponad 48 tys. ksią-
żek z teologii, historii kościoła, psychologii, socjologii, fi lozofi i, religii, nauk 
ścisłych, społecznych, politologii, prawa i nauk przyrodniczych. Ponadto 
udostępnia 120 tytułów czasopism czeskich i zagranicznych.

W swojej działalności badawczej i dydaktycznej Wydział Teologiczny kon-
centruje się na teologii i fi lozofi i oraz pracy socjalnej i edukacji, gdzie akcen-
tuje się chrześcijańskie wartości etyczne i społeczne. Kandydaci na studia 
mogą wybierać spośród wielu programów studiów licencjackich, magister-
skich i doktoranckich. Wydział uczestniczy w wydawaniu kwartalnika teolo-
gicznego „Studia Theologica” (w języku czeskim i słowackim) we współpracy 
m.in.  z wydziałami teologicznymi uniwersytetów w Ołomuńcu, Pradze i Bra-
tysławie. Pracownicy uczelni wydają dziennik fi lozofi czny „Studia Neoaristote-
lica”. Pismo ukazuje się dwa razy w roku i zawiera artykuły głównie w języku 
angielskim. Oprócz tego Wydział Teologiczny opracowuje swój własny seme-
stralny dziennik „Caritas et Veritas”, poświęcony chrześcijańskim aspektom 
nauk społecznych i humanistycznych. Wszystkie badania są publikowane 
zarówno w języku czeskim, jak i angielskim. 

Il. 1. Plan Biblioteki Teologicznej. Fot. G. Łącka
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Największą atrakcją turystyczną Czeskich Budziejowic jest stare miasto 
z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym oraz zabudową 
reprezentującą wszystkie style architektoniczne od XII do XIX w. Jego cen-
trum stanowi rynek Przemysława Otokara II o bokach długości 133 metrów, 
z fontanną Samsona pośrodku i ratuszem. W obrębie starego miasta zwraca 
uwagę katedra św. Mikołaja (początki budowy w latach 60. XIII w.) z wolno 
stojącą dzwonnicą z XVI w., tzw. Czarną Wieżą oraz Kościół pw. Ofi arowania 
Panny Marii przy klasztorze dominikanów, z dzwonnicą klasztorną, zwaną 
Białą Wieżą. W pobliżu rynku, nad martwą odnogą rzeki Malce, znajduje się 
stary młyn z XIX w., obecnie funkcjonujący jako Hotel Budweis.

Kolejny dzień wizyty w Czeskich Budziejowicach upłynął  na poznawa-
niu Biblioteki Akademickiej. Obiekt jest współczesny, powstał w 2010 r., 
korzystają z niego zarówno studenci jak i naukowcy. Kolekcja książek liczy 
450 tys. woluminów. Biblioteka gromadzi również bogaty zbiór czasopism 
elektronicznych, a także bierze udział w wielu projektach, dzięki czemu 
udaje się jej zdobyć zasoby informacyjne najwyższej jakości. Dla czytelni-
ków oferuje 100 miejsc z dostępem do Internetu, a także bezprzewodowy 
dostęp do laptopów, telefonów komórkowych i tabletów. Ponadto studenci 
mają możliwość kopiowania, skanowania i drukowania. Zwroty książek 
odbywają się 24 godziny na dobę. Nowością są mieszczące się przy wej-
ściu do budynku biblioteki tzw. wrzutnie, dzięki którym istnieje możliwość 

Il. 2. Czytelnia Główna Biblioteki Akademickiej. Fot. G. Łącka
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całodobowego zwrotu książek. Biblioteka zorganizowana została na dwóch 
piętrach. Na pierwszym piętrze znajdują się książki z dziedziny nauk spo-
łecznych i humanistycznych, na drugim piętrze z dziedziny rolnictwa oraz 
nauk medycznych. Do  dyspozycji czytelników jest również czytelnia do 
cichej pracy, z której studenci korzystają bardzo chętnie w czasie sesji. 
Oprócz tego wydzielony został kącik relaksacyjny, wyposażony w miękkie 
fotele i pufy, gdzie czytelnik może odpocząć. 

Biblioteka organizuje również seminaria i kursy na temat efektywnego 
korzystania z nowoczesnych źródeł informacji. Wykłady i imprezy kultu-
ralne odbywają się w specjalnej sali klubowej wyposażonej w sprzęt audio-
wizualny. W holu biblioteki znajduje się także sklep Akademia Publishing, 
w którym można nabyć promocyjne artykuły w formie koszulek, toreb, dłu-
gopisów, kubeczków, notatników itp. Oprócz tego do dyspozycji czytelników 
jest kawiarnia, do której po zwiedzaniu biblioteki zaprosiła nas kierownik 
biblioteki akademickiej Helena Landova.

W kolejnych dniach pobytu szkoleniowego w Czeskich Budziejowicach 
odwiedziłyśmy bibliotekę naukową (Jihočeska vedecka knihovna) pełniącą 
funkcję biblioteki publicznej oraz biblioteki regionalnej dla rejonu połu-
dniowo-czeskiego. Obecnie biblioteka składa się z dwóch głównych budyn-
ków, z których jeden zlokalizowany jest w centrum miasta na ulicy Na Sadech 
27, drugi natomiast na ulicy Lidice 1. Gmach biblioteki Na Sadech 27 mieści 
się w zabytkowym obiekcie willi Eggert w centrum miasta, a książnica ma 
charakter biblioteki miejskiej. Natomiast funkcję biblioteki naukowej pełni 
oddział zlokalizowany przy ulicy Lidice 1. Zbiory historyczne tej biblioteki są 
zdeponowane poza obszarem miejskim w klasztorze Złotej Korony.

Il. 3. Sala komputerowa Południowoczeskiej Biblioteki Naukowej w Czeskich Budziejowicach. 
Fot. B. Kołodziej
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W oddziale naukowym biblioteki zgromadzono ponad milion woluminów, 
w tym następujące rodzaje zbiorów: wydawnictwa zwarte (ok. 664 tys.), wydaw-
nictwa ciągłe (ok. 16 tys.), druki muzyczne (ok. 21 tys.), dokumenty audio (ok. 
19 tys.) a także mapy, grafi kę, dokumenty elektroniczne oraz gry planszowe. 
Książnica otwarta jest dla wszystkich mieszkańców regionu, z zastrzeżeniem 
że niektóre usługi biblioteczne dostępne są dla czytelników powyżej 15 roku 
życia. Struktura organizacyjna biblioteki uwzględnia następujące działy: kata-
logi (tylko online, katalog kartkowy został zamknięty w 2002 r.), wypożyczal-
nię i czytelnię, dział czasopism, muzyczny i regionalny. Do dyspozycji czytelni-
ków jest również sala komputerowa z dostępem do Internetu i baz danych na 
przykład FirstSearch, PressReader, Naxos Muzyka Library. 

W czytelni, oprócz zwyczajowo gromadzonych publikacji, znajdują się 
również normy oraz patenty publikowane w Biuletynie Urzędu Własności 
Przemysłowej. W czytelni czasopism przygotowano 25 miejsc dla czytelni-
ków, którzy mogą korzystać z ponad 4 tys. najnowszych czasopism krajo-
wych i zagranicznych, do dyspozycji jest kserokopiarka i skaner oraz dwa 
stanowiska z dostępem do Internetu.

Starsze roczniki czasopism dostarczane są z magazynów na zamówie-
nie czytelników. Dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku dostępny jest 
wyspecjalizowany komputer z dużym monitorem, zawierający oprogra-
mowanie do przybliżania i powiększania tekstu oraz syntezy głosu. Dział 
muzyczny udostępnia wydawnictwa zwarte i ciągłe dotyczące muzyki oraz 
kasety magnetofonowe, płyty analogowe, płyty CD i DVD. Do dyspozycji 
czytelników są cztery stanowiska odsłuchowe ze sprzętem Audio. 

Il. 4. Archiwalny egzemplarz gazety codziennej z terenu Czeskich Budziejowic. Fot. B. Kołodziej



172  BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 2 (48) 2017

W holu budynku biblioteki odbywają się, koncerty, spotkania literac-
kie oraz przedstawienia teatralne. Jako stała ekspozycja przygotowana jest 
wystawa fotografi i wybitnych postaci ze świata muzyki. W dziale regional-
nym pracownicy książnicy gromadzą źródła informacji a także udzielają 
informacji dla instytucjonalnych i indywidualnych użytkowników. W zakre-
sie bibliografi i regionalnej oprócz gromadzenia księgozbiorów regionalnych 
opracowywane są dokumenty życia społecznego, gospodarcze i kulturalne 
regionu. Można skorzystać z bazy danych tematycznie dotyczącej tego 
obszaru (South Bohemia), która indeksuje prasę oraz publikacje o charak-
terze lokalnym.  W sierpniu 2002 r. w wyniku powodzi, która zalała maga-
zyny do wysokości 1,50 m  książnica poniosła wielkie straty  w zbiorach.

Zabytkowa willa Eggert, której powstanie datuje się na połowę XIX w. 
(w latach 1997-1999 przeprowadzono rekonstrukcję budynku przystoso-
wując go na potrzeby biblioteki naukowej w Czeskich Budziejowicach) mie-
ści w swoich murach zbiory biblioteczne. Znajdują się tam dwa oddziały 
książnicy – dział dla dorosłych oraz dział dziecięcy. W departamencie dla 
dorosłych czytelników zgromadzono ponad 56 tys. tytułów (w tym ok. 
54 tys. wydawnictw zwartych, także wydawnictwa ciągłe, zbiory karto-
grafi czne i muzyczne). Dział dysponuje przestronną czytelnią wyposażoną 
w stanowiska komputerowe (5) oraz salonikiem z zastrzeżeniem dla korzy-
stania indywidualnego.

W dziale dziecięcym czeka na najmłodszych czytelników zbiór ponad 
24 tys. woluminów, w tym oprócz wydawnictw zwartych także periodyki 
dla najmłodszych, mapy, atlasy, gry planszowe. Nowoczesne wnętrze połą-
czone z przytulnym wyposażeniem w dodatki przeznaczone dla dzieci, 
powoduje iż młodzi czytelnicy są częstymi gośćmi w bibliotece. Mają oni 
możliwość nauczenia się samodzielnego wypożyczania wyszukanych pozy-
cji i ich zwrotu poprzez dostosowane dla dzieci urządzenie (self-check). 
Biblioteka organizuje także konkursy, zabawy tematyczne, koncerty dedy-
kowane zarówno czytelników dorosłym jak i tym najmłodszym. Dla przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych organizowane 
są cykliczne zajęcia biblioteczne, wprowadzające dzieci i młodzież w świat 
słowa czytanego. W pierwszy wtorek każdego miesiąca książnica zachęca 
rodziców, dzieci oraz innych członków rodziny do spędzenia poranka na 
zorganizowanej imprezie bibliotecznej, gdzie pracownicy biblioteki podczas 
wspólnej zabawy podają miedzy innymi praktyczne informacje o działalno-
ści biblioteki, gromadzeniu zbiorów i sposobie korzystania z nich.     

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ zrealizowany 
w bibliotece uniwersyteckiej w Czeskich Budziejowicach był ciekawym 
doświadczeniem zawodowym. Z pewnością przyczynił się do poszerze-
nia wiedzy z zakresu organizacji i form gromadzenia, opracowania i udo-
stępniania zbiorów. Umożliwił wzajemną wymianę doświadczeń, zdobycie 
nowych informacji na temat prowadzonej polityki bibliotecznej w czeskich 
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bibliotekach naukowych i publicznych. Wyjazd dał bibliotekarzom możli-
wość poznania różnych aspektów pracy bibliotekarza na terenie południo-
wych Czech. Otwartość i życzliwość z jaką przyjęto nas podczas pobytu 
stanowią zachętę do kolejnych wyjazdów zagranicznych w ramach unij-
nych programów wspierających mobilność edukacyjną studentów i pra-
cowników uczelni.
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Dzieje uniwersytetu 

Od 19 do 23 czerwca 2017 r. dwie osoby pracujące w Bibliotece Teolo-
gicznej uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym do Biblioteki Katolickiego 
Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (Biblioteca dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, dalej UCSC). Jest to prywatna uczelnia, powstała 
z inicjatywy Agostino Gemellego OFM oraz innych znanych obywateli 
Mediolanu, jakich jak Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli 
i Ernesto Lombardo. Początek uczelni dał założony przez nich w 1920 r. 
Instytut Studiów Wyższych „Giuseppe Toniolo” (Istituto Giuseppe Toniolo 
di Studi Superiori). Idea powołania uniwersytetu uzyskała także poparcie 
ówczesnego ministra edukacji publicznej oraz papieża Benedykta XV. Uro-
czysta Msza Święta koncelebrowana w Mediolanie 7 grudnia 1921 r. przez 
A. Gemellego (który został pierwszym rektorem i funkcję tę sprawował aż do 
śmierci w 1959 r.) oraz arcybiskupa Achille Rattiego (późniejszego papieża 
Piusa XI) zainaugurowała  działalność nowej uczelni. Początkowo uniwer-
sytet mieścił się w Canonica Palazzo na Via Sant’Agnese 2, a od paździer-
nika 1932 r. do dziś jego siedzibą jest zabytkowy klasztor św. Ambrożego. 

USCS rozwijał się bardzo dynamicznie, tworzono nowe wydziały, np.  
w 1953 r. w Piacenza-Cremona otwarto wydział rolnictwa, w 1961 r. w Rzy-
mie powołano wydział medyczny i chirurgiczny oraz rozpoczęto budowę 
słynnej Polikliniki Gemelli. Jako ostatni założono w 1965 r. kampus w Bre-
scii. Obecnie na strukturę uniwersytetu składa się 12 wydziałów, obejmu-
jących nauki humanistyczne i fi lozofi e, medycynę i chirurgię, psychologię, 
nauki rolnicze, żywność i środowisko, bankowość, fi nanse i ubezpiecze-
nia,  naukę i edukację, językoznawstwo i literaturę, nauki matematyczne, 
fi zyczne i naturalne,  nauki polityczne i społeczne, ekonomię (wydziały 

1 Uniwersytet Śląski w Katowicch. Biblioteka Teologiczna 
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w Mediolanie i Rzymie), prawo i ekonomię (Piacenza-Cremona), prawo 
(w Mediolanie). W strukturze USCS jest 49 instytutów oraz 79 ośrodków 
badawczych. Społeczność akademicką tworzy grupa 40 000 studentów 
i 1 650 profesorów. 

Biblioteka 

Biblioteka kampusu w Mediolanie jest najstarszą i największą ze wszyst-
kich bibliotek uczelni. W momencie utworzenia w 1921 r. liczyła 50 000 ksią-
żek i 210 tytułów czasopism, zebranych dzięki darom wybitnych uczonych, 
zwłaszcza profesora Giuseppe Billanovicha (jego imię nadano sali konsulta-
cyjnej w bibliotece). Koncepcja organizacyjna książnicy została wzorowana 
przez A. Gemellego na bibliotekach watykańskiej i we Fryburgu. Obejmuje 
ona dużą, centralną bibliotekę w budynku Gregorianum oraz osiem biblio-
tek oddziałowych, zlokalizowanych w pobliżu poszczególnych instytutów 
i wydziałów. W tej jednej z najbogatszych czytelni we Włoszech, specjalizu-
jącej się w naukach humanistycznych, umieszczono na dwóch poziomach 
około 85 000 tomów bibliografi i, słowników, encyklopedii, indeksów, prac 
ogólnych i zbiorów źródeł, wydań krytycznych i komentarzy. Ze zbiorów 
korzystają nie tylko profesorowie i studenci UCSC, ale także uczeni włoscy 
i zagraniczni (pomieszczenia czytelni są zarezerwowane dla osób studiują-
cych bądź pracujących na uniwersytecie).

Specyfi ką prezencyjnego udostępniania zbiorów jest różnorodne prze-
znaczenie 12 czytelni, oferujących 1 350 miejsc dla użytkowników. Niektóre 
z nich są przeznaczone na potrzeby pracy grupowej, w innych znajdują się 
wydzielone kolekcje, kolejne służą jako miejsca do cichej indywidualnej 
nauki, najczęściej z  wykorzystaniem własnych materiałów.

Ważnym elementem struktury biblioteki jest funkcjonująca od 2001 r. 
mediateka, czyli odpowiednio wyposażone pomieszczenie przeznaczone do 
konsultacji, nauki i badań zbiorów multimedialnych. Obejmują one m. in.: 
fi lmy, produkcje teatralne i kinowe, programy telewizyjne, fi lmy dokumen-
talne, reklamowe na różnych nośnikach, a także nagrania satelitarne, zbiory 
muzyczne i bazy tematyczne (muzyczne, teatralne, kinowe oraz sztuki).

Zbiory 

Staranna polityka gromadzenia zbiorów w formie zakupów oraz liczne 
darowizny wpłynęły na bardzo szybki rozwój biblioteki. W 1934 r. placówka 
osiągnęła już 250 000 woluminów. Obecnie zbiory biblioteczne liczą około 
1 650 000 tytułów książek i 38 000 tytułów czasopism, w tym 13 000 w for-
mie elektronicznej. Cechą charakterystyczną kolekcji jest to, że odzwierciedla 
się w niej cała historia pisma. Najstarszymi zbiorami są 73 tabliczki sumeryj-
skie, przekazane uniwersytetowi przez Giustino Bosona (1883-1954), profe-
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sora fi lologii semickiej i asyryjskiej na uniwersytecie w Mediolanie. Tabliczki 
datowane są na czasy III dynastii Ur (2112-2004 p.n.e.)2 i pochodzą z archi-
wów miast Umma (dziś Jokh) i Sellus-Dagan (dzisiejsze Drehem), ówczesnych 
ważnych centrów administracyjnych w południowym Iraku. Wszystkie teksty 
mają charakter gospodarczo-handlowy i dotyczą: pożyczania i dystrybucji 
jęczmienia oraz innych artykułów spożywczych jako wynagrodzenia, płatno-
ści podatków w naturze, dostawy środków spożywczych, prowizji podróżnych 
dla posłańców. Zapisane zostały na nich także listy pracowników.

W bibliotece znajduje się również około 1 000 papirusów datowanych od 
3 w. p.n.e. do 7 w. n.e. Wszystkie są pochodzenia egipskiego i zostały zapi-
sane głównie w języku greckim i koptyjskim. Ponadto w zbiorach biblioteki 
znajduje się 39 inkunabułów, wśród nich bardzo cenne i rzadkie tomy z gene-
alogicznym drzewem arystokratycznego rodu Viscontich3. Licznie reprezen-
towane są książki szesnastowieczne (ponad 2000 egzemplarzy), obejmujące 
m.in. wiele wydań ze słynnej renesansowej ofi cyny Alda Manuncjusza4. 

Na zasób biblioteczny składają się także cenne kolekcje pozostawione 
przez uczonych lub ich spadkobierców. Szczególnie interesujące są m. in.: 
archiwa rodzin Pallavicino, di Scipione i Sforza Fogliani d’Aragona zawie-
rające dokumenty administracyjne od XIII do XIX w. oraz biblioteka prze-
kazana przez hrabiego Vincenzo Negri da Oleggio zdeponowana w jednym 
z pałacowych budynków uniwersytetu. Kolekcja składa się z około 7 500 
woluminów, dotyczących Lombardii i Północnych Włoch. Są to głównie prace 
z zakresu historii politycznej, kościelnej, literatury i kultury oraz paleogra-
fi i i dyplomatyki, genealogii i heraldyki, numizmatyki. Ponadto zbiór obej-
muje grupę kilkudziesięciu rękopisów, inkunabułów, szesnastowieczne 
książki drukowane oraz XVIII- i XIX-wieczne wydania literatury i historio-
grafi i. Perłą kolekcji jest oryginalny dyplom Matyldy z Canossy5 z 9 stycznia 
1106 r. zawierający wyrok nałożony na klasztor S. Salvatore Pawii w sporze 
między Trybunałem Rovigo Melara a Revere Zamkiem w Mantui. Innym 

2 III dynastia Ur to mezopotamska dynastia założona przez Ur-Nammu, panowała nad 
zjednoczonym Sumerem i Akadem w latach 2113-2005 p.n.e. 

3 Arystokratyczny ród włoski wzmiankowany już w XI w. od czasu pierwszej wyprawy 
krzyżowej, kiedy to zasłużony rycerz Ottone został wicehrabią (visconte) Mediolanu. Tytuł ten 
dał początek nazwisku Viscontich. Jednym z bardziej znanych Viscontich był Galeazzo Gian 
Visconti (1351–1402) – książe Mediolanu. Za swojego panowania znacznie poszerzył wpływy 
rodu w północnych Włoszech. Zaaranżował małżeństwo swojej córki Valentiny (1366 – 1408) 
z Ludwikiem Orleańskim królem Francji. W XVI w. wywołało to tzw. wojny włoskie, kiedy to 
wnuk Valentiny , Ludwik XII rościł sobie prawo do panowania nad Mediolanem.

4 Wydawnictwo oraz drukarnia zostało założone w 1494 r. w Wenecji przez renesansowego 
drukarza – Aldo Manuzio, protoplastę rodu Manucjuszów. Jego zasługą było wprowadzenie 
niedrogich książek w małych formatach.

5 Księżna zwana Matyldą Toskańską (1046-1115), córka księcia Bonifacego III, słynna była 
ze swej waleczności dowodząc osobiście w bitwach. W sporze o inwestyturę poparła papieża 
św. Grzegorza VII i to pod jej zamkiem w Canossie cesarz Henryk IV pokutował kilka dni 
w celu zdjęcia z niego klątwy.
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przykładem cymeliów jest dar Orestesa i Silvio Cipriani, na który składa się 
około 1 500 tytułów drukowanych książek, dokumentów i rękopisów jak 
również zbiór zebranych w 206 tomach czasopism wydanych w Mediolanie 
pod koniec XVIII w. i na początku XX w.

Gromadzenie

W bibliotece UCSC dużą wagę przywiązuje się do harmonijnego rozwoju 
kolekcji poprzez zakup, darowizny, wymianę międzybiblioteczną oraz bada-
nie i selekcję źródeł elektronicznych pod kątem ich przydatności. Specyfi ką 
biblioteki jest tworzenie opisów bibliografi cznych dla otwartych zasobów 
internetowych w celu wskazania użytkownikom najwartościowszych zaso-
bów z danej dyscypliny.

Zarówno zakup zbiorów bibliotecznych, jak i ich opracowanie jest zcen-
tralizowany. W bibliotece zatrudnionych jest czterech selekcjonerów tema-
tycznych, odpowiedzialnych za politykę doboru najwartościowszych dla 
danej dyscypliny publikacji. Wstępne sugestie pracowników naukowych 
są im zgłaszane, a następnie przedstawiane do zatwierdzenia komisji ds. 
zakupów. Ta sama procedura obejmuje także propozycje zakupu nowych 
tytułów czasopism, które pracownicy składają na specjalnych formula-
rzach, wraz z uzasadnieniem wyboru. Ostateczna decyzja należy do komisji 
ds. zakupu zatwierdzonej następnie przez dyrektora. 

W procesie gromadzenia znaczenie ma kompletność serii wydawni-
czych. Zakupy konkretnych pozycji dokonywane są zasadniczo w jednym 
egzemplarzu, za pośrednictwem wybranych kontrahentów w zależności od 
języka publikacji. Inną cechą charakterystyczną gromadzenia jest przyj-
mowanie licznych kolekcji prywatnych wybitnych osobistości związanych 
z Mediolanem. Obejmują one różnorodne grupy zbiorów: książki, czasopi-
sma, archiwalia, eksponaty teatralne, korespondencję osobistą. Przykła-
dem takiej kolekcji jest przyjęty w 2013 r. zbiór Piccoli-Addoli6 obejmujący 
5 000 książek i około 1 500 dokumentów archiwalnych. Wśród nich uni-
katową wartość mają karty pocztowe z okresu I wojny światowej, wysyłane 
przez żołnierza Augusto Addoliego do rodziny, w opracowaniu których mia-
łyśmy okazję uczestniczyć.

Usługi

Biblioteka kampusu w Mediolanie oferuje swoim klientom różnorodne 
usługi informacyjne, takich jak: bibliopoint (centralny punkt informacji), 
bibliografi czna usługa informacyjna online („Poproś bibliotekarza”) i oso-

6 Kolekcja obejmuje materiały pochodzące od znanego pisarza, dziennikarza, krytyka 
literackiego Valentino Piccoli (1892-1938), jego żony Pia Addoli (1893-1958) oraz innych 
członków rodziny. 
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bista pomoc oraz wsparcie w poszukiwaniach bibliografi cznych, kursy 
doszkalające, dostarczanie dokumentów elektronicznych.

Biblioteka kampusu w Mediolanie organizuje i promuje w swoich miej-
scach znaczące wydarzenia kulturalne i edukacyjne, takie jak wystawy dla 
użytkowników i spotkania dla bibliotekarzy. Biblioteka oferuje swoim użyt-
kownikom i wszystkim osobom zainteresowanym dostęp do internetowego 
katalogu. Projekt automatyzacji biblioteki uruchomiony został w 1986 r., 
a w 1996 r. podjęto decyzję, aby przekształcić wszystkie papierowe kata-
logi monografi i i czasopism w formę elektroniczną. W ramach projektu do 
katalogu elektronicznego wprowadzono także opisy czasopism elektronicz-
nych subskrybowanych przez bibliotekę, wraz z linkiem skierowującym do 
zasobu, co znacznie ułatwia korzystanie z tego typu zasobów.

W okresie od listopada 1998 r. do marca 2001 r., częściowo dzięki fi nan-
sowaniu MIUR (włoskiego Ministerstwa Uniwersytetu i Badań Naukowych 
i Technologicznych) oraz Fundacji Cariplo, projekt został przekształcony 
w elektroniczny katalog UCSC, obejmujący wszystkie papierowe katalogi 
z Mediolanu, Brescii i bibliotek kampusu Piacenza / Cremona. W związku 
z tym od kwietnia 2001 r. można zasięgnąć informacji o całym zasobie biblio-
tecznym korzystając ze zintegrowanego systemu bibliotecznego UCSC. 

W ostatnim dniu naszego szkolenia odwiedziłyśmy zaprzyjaźnioną 
Bibliotekę Wolnego Uniwersytetu Języka i Komunikacji (Libera Università 
di Lingue e Comunicazione IULM7). Uczelnia od samego początku sta-
rała się zaspokajać potrzeby rynku pracy, analizując aktualne zapotrze-
bowanie. W latach 70. IULM skoncentrował swoją uwagę na badaniach 
i studiach językowych, jako niezbędnym wymogu wejścia na międzynaro-
dowe rynki. W latach 90. powołany został Wydział Komunikacji i Rozrywki 
wraz z pierwszym Wydziałem Języków Obcych i Literatury Uniwersytetu. 
W 1998 r. Uniwersytet przyjął obecne imię: Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM. Uczelnia dominuje we Włoszech w zakresie nauki 
języków obcych, komunikacji, turystyki i wykorzystania dziedzictwa kul-
turowego, zapewnia ponadto swoim studentom szkolenia kulturalne. Na 
uczelni funkcjonują trzy wydziały: tłumaczeń pisemnych, translacyjnych, 
lingwistycznych i kulturalnych; komunikacji, public relations i reklamy; 
sztuki, turystyki i rynków.

Biblioteka IUML została założona w 1970 r. i poświęcona profesorowi 
C. Bo. Zbiory biblioteczne obejmują ponad 240 000 woluminów, około 
1 300 periodyków i około 56 000 fi lmów, dokumentów i kursów językowych. 
Kolekcja obejmuje zbiory lingwistyczne, fi lologiczne, literackie, reprezento-
wane są także następujące dyscypliny: socjologia i fi lozofi a, nauka o komu-
nikacji, ekonomia i socjologia turystyki, marketing i reklama. 

7 IUML – Istituto Universitario di Lingue Moderne (International University of Languages 
and Media) został założony w 1968 r. przez Fondazione Scuola Superiore per Interpreti 
e Traduttori z inspiracji senatora Carlo Bo i profesora Silvio Baridona
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Biblioteka jest w pełni niezależna i scentralizowana. Zawiera obszerny 
i bogaty zbiór książek i dokumentów. Wraz z inauguracją nowego budynku 
uniwersyteckiego w 1993 r. do biblioteki dodano obszar multimedialny. 
Wyspecjalizowany personel oferuje pomoc w korzystaniu ze zbiorów multi-
medialnych na różnych nośnikach, odbiorze kanałów telewizji satelitarnej, 
pośredniczy w dostarczaniu danych z banków informacji. Poza sekcją mul-
timedialną znajduje się tutaj również obszar przeznaczony do konsultacji 
i pracy grupowej. 

Oferta usługowa oraz wizerunek Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu 
Najświętszego Serca w Mediolanie świadczą o dynamicznym rozwoju tej 
instytucji. Biblioteka poprzez swoją szeroko zakrojoną działalność, skie-
rowaną do różnych grup użytkowników zajmuje ważne miejsce w struk-
turze uczelni. Szkolenie zrealizowane w tej włoskiej książnicy w ramach 
programu Erasmus+ było dobrą okazją do poznania specyfi ki zbiorów i ich 
organizacji oraz zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.
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AKTUALNY WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF
IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Czasopisma zagraniczne

1. Acta Gymnica
2. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthro-

pologica
3. Archives of Physical Medicine and Re- 

habilitation
4. Exercise and Sport Sciences Reviews 
5. Fussballtraining 
6. International Journal of Sports Medicine
7. JOPERD - Journal of Physical Educa-

tion, Recreation and Dance
8. Lab Times
9. Leichtathletiktraining  

10. Manuelle Medizin
11. Marketing Science
12. Medicine & Science In Sports & Exer-

cise
13. New Studies in Athletics
14. Olympisches Feuer
15. Physio Active
16. Physio Science
17. Pt Zeitschrift fur Physiotherapeuten
18. Research Quarterly for Exercise and 

Sport
19. Science 
20. Swimming World Magazine
21. Telesna Kultura 
22. Teoria i Praktika Fiziceskoj Kultury 
23. University Sports Magazine

Czasopisma polskie

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMA-
CJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografi a Bibliografi i Polskich
2. Bibliotekarz
3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik 

Naukowy
4. Polska Bibliografi a Bibliologiczna 
5. Przegląd Biblioteczny
6. Rocznik Biblioteki Narodowej 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZA-
NIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Auxilium Sociale Novum
2. Business In Brief
3. Controlling i Rachunkowość Zarządcza
4. Ekonomiczne Problemy Turystyki / US
5. Ekonomista
6. European Journal of Service Manage-

ment
7. Harvard Business Review Polska
8. Health Problems of Civilization
9. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

10. Logistyka
11. Marketing i Rynek
12. Marketing w Praktyce
13. MICE Poland
14. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Prak-

tyce (pozycja wymiennokartkowa)
15. Organizacja i Kierowanie
16. Personel i Zarządzanie
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17. Problemy Jakości
18. Przegląd Organizacji
19. Przegląd Polsko-Polonijny
20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 

Polskiej
21. Rocznik Statystyczny Województwa 

Śląskiego
22. Rozprawy Społeczne = Social Disser-

tations
23. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe 

WSB w Poznaniu
24. Turystyka (seria Informacje i Opraco-

wania Statystyczne) (tylko dostęp elek-
troniczny)

25. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocła-
wiu

26. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie
27. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. 
SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn PAN
2. Akademicki Przegląd Sportowy
3. Auxilium Sociale Novum
4. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
5. Chowanna
6. Deutsch Aktuell
7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
8. Edukacja Zdrowotna
9. English Matters

10. Eunomia : miesięcznik raciborskiej 
PWSZ

11. Forum Akademickie
12. Homines Hominibus. Zeszyty Nauko-

we WSPiA w Poznaniu
13. Nowa Szkoła
14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
15. Rekord : pismo AWF w Katowicach
16. Rocznik Pedagogiczny
17. Rozprawy Społeczne = Social Disser-

tations
18. Studies in Sport Humanities / AWF 

Kraków
19. Szkoła Specjalna
20. Świat Nauki
21. Wiedza i Życie
22. Wychowanie Fizyczne w Szkole
23. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ
1. Bezpieczeństwo : teoria i praktyka
2. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
3. Kwartalnik Policyjny
4. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Prak-

tyce (pozycja wymiennokartkowa)
5. Wiedza Obronna

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. 
ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review
2. Antropomotoryka
3. Aura : ochrona środowiska
4. Biology of Sport
5. Human Movement

VI. MEDYCYNA. HIGIENA.
REHABILITACJA

1. Acta Balneologica
2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym 

Wieku
3. Baltic Journal of Health and Physical 

Activity
4. Ból
5. Dieta & Trening
6. Edukacja Zdrowotna
7. Fizjoterapia
8. Fizjoterapia Polska
9. Food Forum

10. Health Problems of Civilization
11. Journal of Physical Education & He-

alth. Social Perspective
12. Kardioprofi l
13. Medicina Sportiva Practica
14. Medicina Sportiva Suplement
15. Medycyna Manualna
16. Medycyna Sportowa
17. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
18. Ortopedia, Traumatologia i Rehabili-

tacja
19. Pediatria Polska
20. Polish Journal of Rehabilitation Research
21. Polski Merkuriusz Lekarski
22. Postępy Rehabilitacji
23. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja
24. Rehabilitacja Medyczna
25. Rehabilitacja w Praktyce
26. Roczniki PZH
27. Sport Paraolimpijski
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28. Sport Paraolimpijski (wcześniej Nie-
pełnosprawnych)

29. Studia Medyczne = Medical Studies
30. Terapia : uzależnienia i współuzależ-

nienia

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. 
KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Akademicki Przegląd Sportowy 
2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym 

Wieku
3. Antropomotoryka
4. Asystent Trenera
5. Baltic Journal of Health and Physical 

Activity
6. Biology of Sport
7. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF
8. Body Challenge
9. Body Life

10. Cross
11. Dieta & Trening
12. Góry : górski magazyn sportowy
13. Handball Polska
14. Human Movement
15. IDO Movement for Culture
16. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowa-

rzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
17. Journal of Human Kinetics - dostęp 

online
18. Journal of Physical Education & He-

alth. Social Perspective
19. Kultura Fizyczna
20. Kulturystyka i Fitness
21. Magazyn Olimpijski
22. Magazyn Trenera
23. Medicina Sportiva Practica
24. Medycyna Sportowa
25. Medycyna Sportiva Suplement
26. Men’s Health
27. Olimpionik
28. Physical Culture and Sport. Studies 

and Research
29. Piłka Nożna : tygodnik
30. Polish Journal of Sport & Tourism / 

AWF Warszawa. ZWWF Biała Podlaska
31. Prace Naukowe AJD w Częstochowie. 

Kultura Fizyczna
32. Prawo Sportowe (pozycja wymienno-

kartkowa)

33. Przegląd Sportowy
34. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk
35. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białym-

stoku
36. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocła-

wiu 
37. Runner’s World
38. Sport
39. Sport dla Wszystkich
40. Sport Paraolimpijski
41. Sport Paraolimpijski (wcześniej Nie-

pełnosprawnych)
42. Sport Wyczynowy
43. Studies in Sport Humanities / AWF 

Kraków
44. Trainer
45. Trends in Sport Sciences
46. Trener
47. Women’s Health
48. Wychowanie Fizyczne i Sport
49. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
50. Wychowanie Fizyczne w Szkole
51. Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF 

Katowice - dostęp online
52. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków
53. Żagle

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. 
REKREACJA

1. Aura : ochrona środowiska
2. Cross
3. Ekonomiczne Problemy Turystyki / US
4. Folia Turistica
5. Góry : górski magazyn sportowy
6. Hotelarz
7. National Geographic Polska
8. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Ta-

trzańskiego
9. Physical Culture and Sport. Studies 

and Research 
10. Płaj
11. Problemy Turystyki i Hotelarstwa
12. Problemy Turystyki i Rekreacji / SGTiR
13. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białym-

stoku
14. Rynek Turystyczny
15. Studia Periegetica : zeszyty naukowe 

WSB w Poznaniu
16. Sudety
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17. Taternik
18. Turystyka (seria: Informacje i Opraco-

wania Statystyczne)
19. Turystyka i Rekreacja / AWF Warszawa
20. Turyzm
21. Wiadomości Turystyczne
22. Wierchy
23. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków
24. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warsza-

wie. Turystyka i Rekreacja

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI 
- OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego
2. Dziennik Gazeta Prawna
3. Polska Dziennik Zachodni
4. Focus
5. Gazeta Wyborcza
6. Newsweek Polska
7. Rzeczpospolita
8. Sukces
9. Uważam Rze

10. Wprost



BAZY DANYCH DOSTĘPNE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ 
AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Bazy własne biblioteki:

  PROLIB
Obejmuje całość zbiorów zgromadzo-
nych w Bibliotece Głównej Akademii 
Wychowania Fizycznego.

  BIBLIOGRAFIA M21
Zawiera dorobek naukowy pracow-
ników AWF (prace zwarte, artykuły, 
udział w konferencjach naukowych), 
prace magisterskie i doktorskie oraz 
Bibliografi ę Zawartości Czasopism 
(informacje bibliografi czne o zawar-
tości wybranych tytułów czasopism 
polskich z zakresu kultury fi zycznej, 
sportu, edukacji obronnej, nauk biolo-
giczno-medycznych, rehabilitacji oraz 
turystyki i rekreacji).

W ramach serwisu EBSCO:

  Academic Search Complete
  Medline
  SPORTDiscuss with Full Text
  Hospitality and Tourism Complete

W ramach krajowej licencji (na platfor-
mie WBN):

  Wydawnictwo ELSEVIER
  Wydawnictwo SPRINGER
  WILEY Online Library
  Czasopismo NATURE
  Czasopismo SCIENCE
  Baza WEB OF SCIENCE
  Baza SCOPUS

Na platformie OVID – czasopisma elek-
troniczne:

  Journal of Strength and Conditioning 
Research

  Strength and Conditioning Journal



WYKAZ KSIĄŻEK ZAREJESTROWANYCH
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF W KATOWICACH
W II KWARTALE 2017 ROKU

Encyklopedie ogólne, informatyka, bi-
bliotekoznawstwo, bibliografi e, ogólne 
podstawy

STĘPIEŃ B.: Zasady pisania tekstów 
naukowych : prace doktorskie i artykuły. 
Wyd. 1, dodr. 2. Warszawa : Wydaw. Nauk. 
PWN, 2017. Sygn.: CZYT. 378; W 53664-
53789

Technologie informacyjne i komunikacyj-
ne na rynku turystycznym / [red. nauk.] 
J. Berbeka, K. Borodako ; aut. J. Berbeka 
[i in.]. Warszawa : C.H. Beck, 2017. (Za-
rządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport). 
Sygn.: CZYT. 338.48

TRAVAGLINI A., PUORTO S., D’AMI-
CO V.: Marketing internetowy w turystyce 
i strategie revenue management w hotelar-
stwie. Warszawa : „CeDeWu”, 2017. Sygn.: 
CZYT. 338.486

Zastosowania statystyki i data mining 
w badaniach naukowych i innowacyjnych / 
[red. nauk. J. Jakubowski]. Kraków : „Stat-
Soft Polska”, 2014. Sygn.: W 53640

Filozofi a, psychologia, religia

BĄCZEK J.B., JANIK D.: Trening men-
talny w piłce ręcznej. Cz. 1. Warszawa : 

„Stageman”, 2017. Sygn.: CZYT. 796.322; 
W 53666/Cz.1-53669/Cz.1

BEHNKE M., CHLEBOSZ K., KACZMA-
REK M.: Trening mentalny : psychologia 
sportu w praktyce. Zielonka : „Inne Space-
ry – Sembrador”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 
796:159.9; W 53730-53731

BOROWICZ A.M, FORYCKA M., WIE-
CZOROWSKA-TOBIS K.: Rehabilitacja 
osób z zaburzeniami funkcji poznaw-
czych / patr. meryt. Komitet Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 
PAN. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 
2015. Sygn.: W 53844

BOROWICZ A.M., FORYCKA M., WIE-
CZOROWSKA-TOBIS K.: Rehabilitacja 
osób z zaburzeniami funkcji poznawczych / 
patr. meryt. Komitet Rehabilitacji, Kultu-
ry Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. 
Wyd. 1, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Le-
karskie PZWL, 2016. Sygn.: CZYT. 615.8

Dziecko o specjalnych potrzebach w krę-
gu interdyscyplinarnej terapii / pod red. 
D. Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabi-
litacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. Kra-
ków : Ofi cyna Wydaw. „Impuls”, 2013. 
Sygn.: CZYT. 376; W 53672-53673
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GONZALES D.C.: Sztuka treningu men-
talnego : jak osiągnąć maksimum możliwo-
ści. Gliwice : „Helion”, cop. 2017. Sygn.: 
CZYT. 159.9; W 53725

Interwencja kryzysowa : konteksty indy-
widualne i społeczne / red. nauk. D. Ku-
backa-Jasiecka, P. Passowicz. Kraków : 
Ofi cyna Wydaw. AFM : na zlec. Krakow-
skiej Akad. im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, 2016. Sygn.: CZYT. 159.9

Kondycja psychofi zyczna bialskich pię-
ciolatków / red. nauk. K. Górniak ; aut. 
I. Chaliburda [i in.] ; Akademia Wychowa-
nia Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. Wydział Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Białej Podlaskiej. Biała Podla-
ska : AWF w Warszawie. Filia, 2017. Sygn.: 
CZYT. 612

Socjologia, statystyka, demografi a

BUŁAWA-HALASZ J.: Rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dorosłych osób 
autystycznych : studium fenomenogra-
fi czne z zastosowaniem teorii społecz-
nej Pierr’a Bourdieu. Kraków : Ofi cyna 
Wydaw. „Impuls”, 2017. Sygn.: CZYT. 
616.8; W 53610

KOŻUSZNIK B.: Wpływ społeczny w or-
ganizacji. Warszawa : Polskie Wydaw. Eko-
nomiczne, 2005. Sygn.: CZYT. 316

ŁOBOS K., DEJNAKA A., NAGODY-MRO-
ZOWICZ K.: Teoria tłumu i chaosu w zarzą-
dzaniu organizacjami. Warszawa : „Difi n”, 
cop. 2017. Sygn.: CZYT. 005; W 53794

MELOSIK Z.: Piłka nożna : tożsamość, 
kultura i władza. Poznań : Wydaw. Nauk. 
UAM, 2016. Sygn.: CZYT. 796.332

Social sciences of sport : achievements 
and perspectives : scientifi c monograph / 
science eds. J. Kosiewicz, E. Małolepszy, 
T. Drozdek-Małolepsza ; The Jan Długosz 
University in Częstochowa, Polish Society 

for Social Sciences of Sport. Częstochowa : 
Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego 
AJD, 2017. Sygn.: W 53742

Socjologia medycyny : podejmowane pro-
blemy, kategorie analizy / pod red. A. Ostrow-
skiej. Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofi i i So-
cjologii PAN, 2009. Sygn.: CZYT. 61

Socjologia medycyny w multidyscypli-
narnych badaniach humanizujących bio-
medycynę / red. M. Skrzypek ; Katolocki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wy-
dział Nauk Społecznych. Lublin : Wydaw. 
KUL, 2013. Sygn.: CZYT. 61

Zastosowania statystyki i data mining 
w badaniach naukowych i innowacyjnych / 
[red. nauk. J. Jakubowski]. Kraków : „Stat-
Soft Polska”, 2014. Sygn.: W 53640

Polityka, nauki ekonomiczne, gospo-
darka, prawo, wojskowość

Administracja bezpieczeństwa, informa-
cji niejawnych i danych osobowych : vade-
mecum / zbiór i oprac. J. Depo, S. Mazur. 
Kraków : Ofi cyna Wydaw. AFM : na zlec. 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, 2015. Sygn.: CZYT. 34

ARMSTRONG G., KOTLER P.: Marke-
ting : wprowadzenie / sł. wstępne do wyd. 
pol. L. Garbarski. Warszawa : Wydaw. 
„Nieoczywiste”, cop. 2016. Sygn.: CZYT. 
339.138; W 53662

GROMEK P.: Teoria organizacji bezpie-
czeństwa na przykładzie masowej ewa-
kuacji ludności. Warszawa : „Difi n”, 2017. 
Sygn.: CZYT. 35

Marketing sportowy : współczesne kie-
runki rozwoju / pod red. P. Godlewskiego, 
P. Mateckiego. Poznań : „SportWin”, 2017. 
Sygn.: CZYT. 796.06; W 53683-53686

Marketing sportowy : wyzwania i moż-
liwości / red. P. Godlewski, Piotr Matecki. 
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Poznań : „SportWin”, 2016. Sygn.: CZYT. 
796.06; W 53688-53691

TRAVAGLINI A., PUORTO S., D’AMI-
CO V.: Marketing internetowy w turystyce 
i strategie revenue management w hotelar-
stwie. Warszawa : „CeDeWu”, 2017. Sygn.: 
CZYT. 338.486

TRZCIŃSKA H.: Konkurencyjność przed-
siębiorstw uzdrowiskowych / Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Są-
czu. Nowy Sącz : Wydaw. Nauk. PWSZ, 
2015. Sygn.: CZYT. 614; W 53800

Wojska specjalne Rzeczypospolitej Pol-
skiej : monografi a / red. M. Bieniek, S.M. Ma-
zur. Kraków : Ofi cyna Wydaw. AFM : na zlec. 
Krakowskiej Akad. im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, 2016. Sygn.: CZYT. 35

WÓJCICKI W.: O czym mówi i nie mówi 
ekonomia / Państwowa Szkoła Wyższa im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 
Biała Podlaska : Wydaw. PSW JPII, 2017. 
Sygn.: CZYT. 33

Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wy-
chowanie

Dziecko o specjalnych potrzebach w krę-
gu interdyscyplinarnej terapii / pod red. 
D. Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabi-
litacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. Kra-
ków : Ofi cyna Wydaw. „Impuls”, 2013. 
Sygn.: CZYT. 376; W 53672-53673

Kondycja psychofi zyczna bialskich pię-
ciolatków / red. nauk. K. Górniak ; aut. 
I. Chaliburda [i in.] ; Akademia Wychowa-
nia Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. Wydział Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Białej Podlaskiej. Biała Podla-
ska : AWF w Warszawie. Filia, 2017. Sygn.: 
CZYT. 612

OLEARCZYK T.: Cisza w edukacji szkol-
nej. Kraków : Ofi cyna Wydaw. AFM : na 
zlec. Krakowskiej Akad. im. Andrzeja Fry-

cza Modrzewskiego, 2016. Sygn.: CZYT. 
37.091.3/.8

Paraolimpiady - sportowcy z niepełno-
sprawnościami : olimpiada wiedzy i warto-
ści w sporcie / red. J. Kostorz, K. Kowalik. 
Opole : Politech. Opolska. Wydz. Wycho-
wania Fizycznego i Fizjoterapii : Uniw. 
Opolski. Red. Wydaw. Wydz. Teologicz-
nego : Wydaw. i Druk. Świętego Krzyża, 
2016. Sygn.: CZYT. 376

Rozgrzewka w lekcji wychowania fi -
zycznego z gier / red. nauk. A. Bodasiń-
ska, T. Jaślikowska-Sadowska, J. Zieliń-
ski ; Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 
Podlaskiej. Biała Podlaska : AWF w War-
szawie. Filia, 2016. Sygn.: CZYT. 796.01

STĘPIEŃ B.: Zasady pisania tekstów na-
ukowych : prace doktorskie i artykuły. Wyd. 1, 
dodr. 2. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 
2017. Sygn.: CZYT. 378; W 53664,53789

WARCHOŁ K.: Program nauczania wy-
chowania fi zycznego dla ośmioletniej szko-
ły podstawowej : dla I i II etapu edukacji 
wraz z rocznymi planami pracy i przedmio-
towym systemem oceniania. Rzeszów : Wy-
daw. Oświatowe „Fosze”, cop. 2017. Sygn.: 
CZYT. 796.01; W 53885

Współczesne trendy w edukacji dziec-
ka / pod red. M. Styczyńskiej i M. Olejni-
czaka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Koninie. Konin : Wydaw. PWSZ, 
2015. Sygn.: CZYT. 37; W 53805

Turystyka, rekreacja, czas wolny, hote-
larstwo, etnologia

BYSZEWSKA-DAWIDEK M., NALAZEK 
M.: Rynek biur podróży w Polsce / Grupa 
Uczelni Vistula. Szkoła Główna Turysty-
ki i Rekreacji. Warszawa : SGTiR, 2016. 
Sygn.: CZYT. 338.486
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Innowacje w turystyce zdrowotnej / 
E. Szymańska [i in.]. Warszawa : „Difi n”, 
2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6

Kreatywne poznawanie czyli Poradnik 
nowoczesnego krajoznawcy / pod red. 
J. Śledzińskiej i A. Wielochy. Warszawa : 
Wydaw. PTTK „Kraj”, 2016. Sygn.: W 53637

MAJCHER J.: Tatry i Pieniny : śladami 
pierwszych turystów i fotografów / w zdj. 
arch. znamienitych aut., a także ukazane 
fot. i tekstem przez J. Majchera. [Wyd. 2 
zm. i rozsz.]. Opole : „MS”, [2017]. Sygn.: 
CZYT. 91

MIKOCKA B.: „Góry - o jakżeż tu miło! 
Jak miło!” : turystyka górska i alpinizm na 
pocztówce XIX i XX wieku ze zbiorów Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Warszawie : maj 
2013 : [katalog wystawy] / [aut. i komisarz 
wystawy B. Mikocka]. Warszawa : Muzeum 
Sportu i Turystyki, 2013. Sygn.: MCZYT 
53765

Możliwości rozwoju turystyki w obsza-
rach Natura 2000 / red. M. Ziaja, T. Wój-
cik. Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, 2016. 
Sygn.: CZYT. 338.48-6

MUSZCZYNKO R.: Atlas rowerowy : 
sprzęt, technika, porady. Warszawa : 
„SBM”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 338.48-52

Przestrzeń turystyki kulturowej / red. 
nauk. D. Orłowski ; Wyższa Szkoła Tu-
rystyki i Języków Obcych w Warszawie. 
Warszawa : WSTiJO, 2017. Sygn.: CZYT. 
338.48-6

110 lat krajoznawstwa polskiego 1906-
2016 : tradycja i nowe wyzwania. Warsza-
wa : Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznaw-
cze, 2016. Sygn.: MCZYT 53641

Technologie informacyjne i komunikacyj-
ne na rynku turystycznym / [red. nauk.] 
J. Berbeka, K. Borodako ; aut. J. Berbeka 
[i in.]. Warszawa : C.H. Beck, 2017. (Za-

rządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport). 
Sygn.: CZYT. 338.48

TRAVAGLINI A., PUORTO S., D’AMI-
CO V.: Marketing internetowy w turystyce 
i strategie revenue management w hotelar-
stwie. Warszawa : „CeDeWu”, 2017. Sygn.: 
CZYT. 338.486

Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej 
i specjalistycznej / pod red. nauk. A. Sta-
siaka, J. Śledzińskiej i B. Włodarczyka. 
Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2015. 
Sygn.: CZYT. 338.48-52

Współczesne oblicza krajoznawstwa / 
pod red. nauk. A. Stasiaka, J. Śledzińskiej 
i B. Włodarczyka. Warszawa : Wydaw. 
PTTK „Kraj”, 2016. Sygn.: CZYT. 91

Współczesne wyzwania na rynku tury-
stycznym / pod red. A. Niemczyk ; Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Sączu. Nowy Sącz : Wydaw. Nauk. PWSZ, 
2017. Sygn.: CZYT. 338.48; W 53798

Matematyka, nauki przyrodnicze i bio-
logiczne

ADAMOWICZ I.: Aspekty somatyczny, 
społeczny i motoryczny człowieka na przy-
kładzie wyników badań narciarzy zjazdo-
wych / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Nowym Sączu. Nowy Sącz : Wydaw. 
Nauk. PWSZ, 2014. Sygn.: CZYT. 796.9

CHWAŁCZYŃSKA A.: Wskaźnik tłuszczo-
wo-beztłuszczowy zależny od wieku jako 
nowe narzędzie oceny masy ciała. Wrocław : 
Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: CZYT. 572

LASSAK M.: Matematyka dla kierunków 
ekonomia, zarządzanie, marketing, banko-
wość. Wyd. 9. Warszawa : „Supremum”, 
2013. Sygn.: CZYT. 5

ŁOBODZIEC W.: Podstawy fi zyki pro-
mieniowania jonizującego na użytek ra-
dioterapii i diagnostyki radiologicznej. 
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Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 
2016. Sygn.: CZYT. 615.8

Możliwości rozwoju turystyki w obsza-
rach Natura 2000 / red. M. Ziaja, T. Wój-
cik. Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, 2016. 
Sygn.: CZYT. 338.48-6

STRABURZYŃSKA-LUPA A., STRA-
BURZYŃSKA-MIGAJ E., STRABURZYŃ-
SKI G.: Fizjologiczne podstawy odnowy 
biologicznej i wellness w życiu codziennym, 
pracy i sporcie. Kalisz : Wydaw. Uczelniane 
PWSZ, 2016. Sygn.: CZYT. 615.8

TRACZYK W.: Fizjologia człowieka w za-
rysie. Wyd. 8 uaktual., dodr. 10. Warsza-
wa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2016. Sygn.: 
CZYT. 612

Medycyna

ABRAM M., KOSIŃSKA A.: Ośrodki spa 
i wellness : organizacja i funkcjonowanie. 
Kraków : AWF, 2016. Sygn.: CZYT. 613

Biospołeczne uwarunkowania uczest-
nictwa w kulturze fi zycznej i zdrowotnej 
osób w różnym wieku / pod red. A. Makar-
czuk [i in.]. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkie-
go, 2017. Sygn.: CZYT. 796

BOLACH B.: Sprawność fi zyczna i po-
stawa ciała uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w wieku 9-15 lat 
z uwzględnieniem aspektów socjodemo-
grafi cznych na przykładzie wybranych 
placówek szkolno-wychowawczych w Pol-
sce i w Czechach. Wrocław : Wydaw. AWF, 
2017. Sygn.: CZYT. 796.012

BORKOWSKA M., GELETTA I.: Wady 
postawy i stóp u dzieci : jak korygować, jak 
zapobiegać. Wyd. 2 uaktual., dodr. 2. War-
szawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2017. 
Sygn.: CZYT. 615.8; W 53856

BOROWICZ A.M, FORYCKA M., WIE-
CZOROWSKA-TOBIS K.: Rehabilitacja 

osób z zaburzeniami funkcji poznaw-
czych / patr. meryt. Komitet Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 
PAN. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 
2015. Sygn.: W 53844

BOROWICZ A.M., FORYCKA M., WIE-
CZOROWSKA-TOBIS K.: Rehabilitacja 
osób z zaburzeniami funkcji poznawczych / 
patr. meryt. Komitet Rehabilitacji, Kultu-
ry Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. 
Wyd. 1, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Le-
karskie PZWL, 2016. Sygn.: CZYT. 615.8

BUŁAWA-HALASZ J.: Rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dorosłych osób au-
tystycznych : studium fenomenografi czne 
z zastosowaniem teorii społecznej Pierr’a 
Bourdieu. Kraków : Ofi cyna Wydaw. „Im-
puls”, 2017. Sygn.: CZYT. 616.8; W 53610

CHWAŁCZYŃSKA A.: Wskaźnik tłusz-
czowo-beztłuszczowy zależny od wieku 
jako nowe narzędzie oceny masy ciała. 
Wrocław : Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: 
CZYT. 572

Dynamiczne plastrowanie : podręcz-
nik / pod red. Z. Śliwińskiego i M. Kraj-
czego ; przy współpr. red. J. Szczegielniaka 
i T. Senderka ; [aut. G. Cywińska-Wasi-
lewska i in.]. Wyd. 2. Wrocław ; Ostrowiec 
Świętokrzyski : „Markmed Rehabilitacja”, 
2014. Sygn.: CZYT. 615.8; W 53744

Fizjoterapeutyczne know-now : praca zbio-
rowa / pod red. A. Nawrat-Szołtysik i J. Pa-
ska. Katowice : „Elamed Media Group”, 
2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 53776-53777

Fizjoterapia w przewlekłej obturacyjnej 
chorobie płuc (POChP) / pod red. J. Szcze-
gielniaka. Opole : Ofi cyna Wydaw. PO, 
2016. Sygn.: CZYT. 615.8

GĄSIENICA-SZOSTAK A.: Muzykotera-
pia w rehabilitacji i profi laktyce. Wyd. 1, 
dodr. 4. Warszawa : Wydaw. Lekarskie 
PZWL, 2015. Sygn.: CZYT. 615.8; W 53840
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GMITRZAK D.: Trening relaksacji : jak 
uwolnić się od stresu, lęku i depresji. War-
szawa : „Edgard - Samo Sedno”, 2017. 
Sygn.: CZYT. 615.8; W 53733

HANOCH D.: Joga, ajurweda, techniki 
oddechowe : najskuteczniejsze metody na 
złagodzenie stresu, przywrócenie równo-
wagi oraz zdrowe życie. Białystok : „Stu-
dio Astropsychologii”, 2017. Sygn.: CZYT. 
613; W 53881

Innowacje w turystyce zdrowotnej / 
E. Szymańska [i in.]. Warszawa : „Difi n”, 
2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6

Interwencja kryzysowa : konteksty indy-
widualne i społeczne / red. nauk. D. Ku-
backa-Jasiecka, P. Passowicz. Kraków : 
Ofi cyna Wydaw. AFM : na zlec. Krakow-
skiej Akad. im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, 2016. Sygn.: CZYT. 159.9

Joga na zdrowie : 136 asan dla dobre-
go samopoczucia, kondycji i urody / [red. 
nacz. U. Zubczyńska ; zdj. E. Socharska]. 
Warszawa : „Edipresse Polska”, cop. 2017. 
Sygn.: CZYT. 613; W 53878

Kondycja psychofi zyczna bialskich pięcio-
latków / red. nauk. K. Górniak ; aut. I. Cha-
liburda [i in.] ; Akademia Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska : AWF 
w Warszawie. Filia, 2017. Sygn.: CZYT. 612

ŁOBODZIEC W.: Podstawy fi zyki pro-
mieniowania jonizującego na użytek ra-
dioterapii i diagnostyki radiologicznej. 
Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 
2016. Sygn.: CZYT. 615.8

MILLER J.: Autoterapia mięśniowo-po-
więziowa : jak pozbyć się bólu, poprawić 
mobilność i być szczęśliwym we własnym 
ciele. Łódź : „Galaktyka”, cop. 2017. Sygn.: 
CZYT. 615.8; W 53872-53873

MOSLEY M., SPENCER M.: Dieta 5:2 
dr. Mosleya : 5 dni jesz normalnie - 2 dni 
nie dojadasz. Warszawa : „Muza”, 2013. 
Sygn.: CZYT. 613; W 53787

OSIŃSKI W.: Nadwaga i otyłość : ak-
tywność fi zyczna w profi laktyce i terapii / 
patr. meryt. Komitet Rehabilitacji, Kultu-
ry Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. 
Wyd. 1, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Le-
karskie PZWL, 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 53842-53843

Przewodnik po osteopatii wisceralnej. 
T. 2 / red. T. Liem, T.K. Dobler, M. Puy-
laert ; aut. rozdz. R. Breul [i in.] ; słowem 
wstępnym opatrzył J.P. Barral, Le Cailar. 
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DOBRUSZEK W.: Żużlowy leksykon 
ligowy. T. 9, (1978-1980). Leszno : Firma Wy-
daw. „Danuta”, 2017. Sygn.: CZYT. 796.6/.7

DONAHUE T., LUEBBEN C.: Wspinacz-
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stwa. Warszawa : Narodowe Centrum Kul-
tury, 2016. Sygn.: CZYT. 796.032

Marketing sportowy : współczesne kie-
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kultura i władza. Poznań : Wydaw. Nauk. 
UAM, 2016. Sygn.: CZYT. 796.332

MIATKOWSKI J., OWSIAŃSKI J.: 1927 - 
ten pierwszy sezon ligowy. Poznań : Bogucki 
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ŚLAWSKA-SZALEWICZ J.: Moje podró-
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cop. 2017. Sygn.: MCZYT 53882

TALAGA J., ŚLEDZIEWSKI D.: Piłka 
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„Góry Books”, cop. 2017. Sygn.: MCZYT 
53707
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ły podstawowej : dla I i II etapu edukacji 
wraz z rocznymi planami pracy i przedmio-
towym systemem oceniania. Rzeszów : Wy-
daw. Oświatowe „Fosze”, cop. 2017. Sygn.: 
CZYT. 796.01; W 53885
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Sygn.: CZYT. 338.48-52

WEBB H., LAKE J.: Autobiografi a. Po-
znań : Dom Wydaw. „Rebis”, 2017. Sygn.: 
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fot. i tekstem przez J. Majchera. [Wyd. 2 
zm. i rozsz.]. Opole : „MS”, [2017]. Sygn.: 
CZYT. 91

Mapa turystyczna obszaru Stowarzysze-
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Rowerem przez Mazury i Warmię / [aut. 
M. Kamm i in.]. Bielsko Biała : „Pascal”, 
2017. Sygn.: W 53720
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[aut. R. Buczek i in.]. Bielsko Biała : „Pas-
cal”, 2017. Sygn.: W 53723
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tury, 2016. Sygn.: CZYT. 796.032
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TOMASZEWSKI M.: #Yeti40. Kraków : 
„Góry Books”, cop. 2017. Sygn.: MCZYT 
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WEBB H., LAKE J.: Autobiografi a. Po-
znań : Dom Wydaw. „Rebis”, 2017. Sygn.: 
MCZYT 53791; W 53792

WILLIAMS R.: Wieczny Ayrton Senna. 
Kraków : „Sine Qua Non”, 2017. Sygn.: 
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