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Od roku akad. 1996/1997 w Uniwersytecie Jagiellońskim działa nowy Wydział Zarzą
dzania i Komunikacji Społecznej. 

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki: 
• Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (dalej INIB)
• Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z Ośrodkiem Badań Prasoznaw

czych
• Instytut Psychologii Stosowanej
• Instytut Spraw Publicznych
• Instytut Sztuk Audiowizualnych
• Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
• Instytut Zarządzania
• Zakład Ekonomii Stosowanej. 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej usamodzielniony w 1994 r., po
czątkowo działał od 1974 r. w Instytucie Filologii Polskiej UJ jako Zakład, od 1992 r. jako 
Katedra. Przygotowuje od dwudziestu pięciu lat wysoko kwalifikowaną kadrę dla moderni
zacji bibliotek, zdolną do wyjścia naprzeciw nowym potrzebom społeczeństwa informacyj
nego, zgodnie z planami i zaleceniami Unii Europejskiej. INIB UJ należy do najbardziej 
prestiżowych polskich placówek kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji na
ukowej w Polsce. Na tle działających jedenastu akademickich ośrodków, INIB UJ umiesz
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czany jest na czele tej listy, obok analogicznych instytutów Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wrocławskiego. 

Obecną pozycję zawdzięcza INIB UJ: 
• inicjatywom programowym i organizacyjnym w skali krajowej, stałemu dostosowy

waniu programów studiów do nowych potrzeb (m. in. pierwsze w Polsce na tym kierunku 
zajęcia z informacji biznesowej, uczestniczenie studentów w distance education, cykl wy
kładów profesorów zagranicznych z przedmiotu „Nowe kierunki bibliotekoznawstwa i in
formacji naukowej” i z przedmiotu „Bibliotekoznawstwo międzynarodowe”, wysoko oce
niany, unikatowy w Polsce przedmiot „Dydaktyka informacji naukowej”, w latach 1995— 
1998 - w ramach programu Civic Education Project - kontraktowe wykłady z USA

• wartości dorobku naukowego zespołu i jego znaczeniu jako ekspertów w kraju i na 
świecie - m. in. recenzowanie projektów i prac na stopnie profesorskie w USA, Słowacji, 
przyjmowanie stażystów zagranicznych z Ameryki, Niemiec, Litwy, Białorusi, Chin, Ukra
iny, opracowywanie recenzji wydawniczych

• rozwiniętej współpracy międzynarodowej
• czynnemu uczestnictwu w konferencjach naukowych, także na świecie (m. in. wielo

krotne reprezentowanie Polski za granicą)
• udziałowi w gremiach naukowych i redakcyjnych, poczynając od PAU, PAN do pre

stiżowych, profesjonalnych organizacji w USA, Anglii, lub międzynarodowych, jak EUCLID, 
FID/ET, ALA i in. 

• organizowaniu od 1995 r. w każdym roku międzynarodowych środowiskowych kon
ferencji metodologiczno-metodycznych z zakresu strategii edukacji i badań naukowych BIN 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

• publikowaniu dwóch serii o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowyi pod red. 
Marii Kocójowej: 1) Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [w: ] Zeszyty Na
ukowe UJ (do 2002 r. - 7 tomów); 2) Materiały Edukacyjne z Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej INIB UJ (do 2002 r. - 13 tomów). 

STUDIA I STUDENCI

Kierunek studiów: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa powołany został 
w r. 1974 na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Instytutu Filologii Polskiej, na Wydzia
le Filologicznym (pierwszy rocznik w roku akad. 1974/1975). Od początku prowadzone były 
równolegle magisterskie studia dzienne i zaoczne, od 1981 r. również studia podyplomowe 
z Bibliotekoznawstwa oraz od 1984 r. równolegle z Informacji Naukowej. 

W ciągu ostatnich czterech lat program studiów uległ zasadniczym zmianom, zgodnie 
z potrzebami środowiska biblioteczno-informacyjnego. Ze studiów historyczno-humanistycz- 
nych zmienił się w program, w którym dominują zagadnienia informacji naukowej, zarzą
dzania oraz komunikowania w społeczeństwie informacyjnym, przy wykorzystaniu nowo
czesnych technik (IT), zwłaszcza sieci rozległych (World Wide Web, Internet), co przyczy
niło się do wzrostu liczby studentów.

Ta zmiana była możliwa dzięki przygotowaniu kadry do podjęcia nowych zadań, do
kształceniu jej za granicą oraz zapewnieniu zaplecza dzięki ufundowaniu przez MEN w 1994 r. 
laboratorium komputerowego dla potrzeb kształcenia bibliotekarzy w Polsce południowej 
i zmodernizowaniu go ze środków KBN w połączeniu z utworzeniem pracowni multime
dialnej w 1999 r., a także wsparciu studium podyplomowego z automatyzacji bibliotek mię
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dzynarodowym grantem HESP, pierwszym, jaki otrzymał w Polsce ten kierunek studiów 
uniwersyteckich (1994—1998), oraz dzięki udziałowi kadry zagranicznej w kształceniu w INIB 
UJ (Civic Education Project, British Council i in.) Od 2001 r. prowadzone są prace nad 
kształceniem bibliotekarzy na odległość za pomocą IT.

Od roku akad. 1999/2000 wprowadzony został dwustopniowy tryb studiów magister
skich (3-letni licencjat i 2-letnie studia magisterskie dla licencjatów BIN oraz dla licencja
tów innych kierunków studiów z semestrem wyrównującym różnice programowe), a także 
wprowadzono europejski system kredytów ECTS.

Aktualnie studiuje w INIB UJ około 600 studentów, kilku zagranicznych (Czechy, Chiny, 
Kazachstan, Ukraina, Wietnam), około połowy na płatnych studiach. Stypendia programu 
SOKRATES umożliwiają przemienne studia w Europie (umowa z Moguncją i Hanowerem, 
Niemcy).

Zainteresowanie kandydatów studiami jest duże (od 3,5-6 osób na jedno miejsce), 
limit na pierwszym roku: 70 na studiach dziennych, 70 na studiach zaocznych, na studiach 
podyplomowych 45-60. O absolwentów ubiegają się pracodawcy, wielu studentów otrzy
muje pracę już na wyższych latach studiów.

Rozwiązanie strukturalne Uniwersytetu Jagiellońskiego, umieszczenie Instytutu INIB 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, jest prekursorskie w Polsce, wskazuje 
na zrozumienie dla koniecznej przemiany tego kierunku i wywołało duże zainteresowanie 
środowiska akademickiego.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Instytut współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi, uniwersyte
tami w Danii: Royal School of Library and Information Science; na Litwie: Uniwersytet 
w Wilnie, Faculty of Communication; w USA: University SUN Y w Buffalo - School of In
formation and Library Studies Department of Communication; Rutgers University, School 
of Communication and Information and Library Studies; w Wielkiej Brytanii: Loughboro
ugh University - Department of Information and Library Studies Aberdeen, UK: The Robert 
Gordon University, School of Information and Media; Manchester University; we Francji: 
Universitet Stendhal - Grenoble III; w Niemczech-Johannes Gutenberg Universität Mainz 
oraz Fachhochschule Hannover; na Węgrzech: School of Librarianship and Information Scien
ce, Szombathely. Rozwija się współpraca międzynarodowa w ramach Groupy Continuing 
Professional Education Round Table (CPERT/IFLA), American Library Association, EUC
LID, SHARP. Efektem współpracy są wspólne projekty badawcze, wymiana pracowników, 
współuczestniczenie w konferencjach oraz wiele publikacji, głównie w języku angielskim.

Od 1995 r. w INIB UJ w czerwcu są organizowane środowiskowe, międzynarodowe 
konferencje z licznym udziałem gości zagranicznych, poświęcone strategii rozwoju biblio
tek i informacji naukowej oraz problemom metodologicznym, sponsorowane przez MEN 
(ponad 80 uczestników w każdym roku, publikacje referatów, m.in. elektroniczne).

STRUKTURA

W INIB UJ prowadzi zajęcia: 27 pracowników etatowych UJ, w tym 10 samodziel
nych (4 profesorów zwyczajnych), 4 doktorów, 3 etaty administracji, 3 pracowników tech
nicznych oraz 28 specjalistów spoza UJ jest zatrudnionych na pracach zleconych.
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Struktura INIB obejmuje: jedną katedrę, trzy zakłady, wieloczłonowe laboratorium 
komputerowe, Ośrodek Dokumentacji BIN oraz bibliotekę (wirtualną).

Kierownictwo INIB UJ:
• Dyrektor: dr hab. Maria Kocójową
• Wicedyrektor: dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ
• Kierownik Studiów Zaocznych Magisterskich (pięcioletnich): dr hab. Wiesław Babik
• Kierownik Zaocznych Studiów Licencjackich (trzyletnich): dr Maria Próchnicka
• Kierownik Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa (dwa semestry): dr Piotr 

Lechowski
• Kierownik Studiów Podyplomowych Informacji Naukowej (dwa semestry): dr hab. 

Wanda Pindlowa.

Rada Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Przewodniczący: prof, dr hab. Jacek Wojciechowski
Członkowie:

Prof, dr hab. Janusz Barta
Prof, dr hab. Ryszard Markiewicz
Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ
Dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ
Dr hab. Wiesław Babik
Dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszajowa
Dr hab. Alina Fitowa
Dr hab. Maria Kocójową
Dr hab. Andrzej Linert
Dr hab. Urszula Perkowska

Przedstawiciel młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych:
mgr Małgorzata Stanula-Boroń

Przedstawiciel administracji: inż. Irena Ćwikilewicz
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”: dr Piotr Lechowski
Przedstawiciel Związków Zawodowych: mgr Władysław Szczęch
Przedstawiciel studentów: Iwona Job
Sekretarz: dr Piotr Lechowski
Komisja Dydaktyczna: dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ (przewodnicząca), dr hab. Maria 
Kocójową, dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszajowa, prof, dr hab. Jacek Wojciechowski, dr 
hab. Wiesław Babik, dr Maria Próchnicka, dr Sabina Cisek, dr Krzysztof Jaśko, dr Barbara 
Mauer-Górska, dr Piotr Lechowski, mgr Władysław Szczęch

KATEDRA I ZAKŁADY INSTYTUTU INIB UJ
I. KATEDRA BIBLIOTEKARSTWA
Kierownik: prof, dr hab. Jacek Wojciechowski
Katedra prowadzi badania w zakresie: czytelnictwa, zasięgu piśmiennictwa w bibliote
kach w Polsce, baz danych w działalności informacyjnej szkół wyższych, systemów kompu
terowych w bibliotekach polskich, zarządzania i marketingu w bibliotekach, języków infor- 
macyjno-wyszukiwawczych, rozwoju kolekcji bibliotecznych i ich roli w komunikacji spo
łecznej.
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Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne: Czytelnictwo, Organizacja i zarządzanie biblio
tekami, Marketing, Seminaria magisterskie, Języki informacyjno-wyszukiwawcze, Bazy da
nych, Biblioteki w komunikowaniu.
Pracownicy: prof, dr hab. Jacek Wojciechowski (profesor tytularny), dr hab. Wiesław Ba
bik (adiunkt z habilitacją), dr Piotr Lechowski (adiunkt), mgr Irena Gruchała (wykł.).

II. ZAKŁAD INFORMACJI NAUKOWEJ

Kierownik: dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ
Zakład prowadzi badania w zakresie: systemów informacyjnych, automatyzacji biblio
tek, biblioteki wirtualnej, teorii i filozofii informacji naukowej, czasopism elektronicznych, 
programów współpracy bibliotek w ramach Unii Europejskiej, szarej literatury.
Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne: Seminaria magisterskie i doktorskie, Informacja 
naukowa w procesie komunikacji społecznej - m.in. Użytkownicy informacji, Informacja 
biznesowa, Teoria informacji, Filozofia informacji, Pakiety programów z zakresu bibliote
karstwa i informacji naukowej, Języki informacyjne.
Pracownicy: dr hab. Wanda Pindlowa (adiunkt z habilitacją), dr Maria Próchnicka (adiunkt), 
dr Barbara Mauer-Górska (starszy wykładowca), mgr Krystyna Dziewańska (lektor), mgr 
Małgorzata Janiak (wykładowca), dokumentalista dypl. mgr Władysław Szczęch (starszy 
wykładowca), dr Sabina Cisek (asystent).

III. ZAKŁAD METODOLOGII BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

Kierownik: dr hab. Maria Kocójową
Zakład prowadzi badania w zakresie: rola metodologii w osiąganiu celów strategicznych 
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, znaczenie dla komunikacji społecz
nej instytucji wytwarzających i pośredniczących w obiegu książki, zarządzanie wiedzą, rola 
podręczników z historii w przemianach mentalności społeczeństwa polskiego, edytorstwo 
naukowe, elektroniczne publikowanie, sieci rozległe i strategie wyszukiwania, badania po
równawcze edukacji z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, distance education, edu
kacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Organizuje od 1995 r. 
coroczne środowiskowe naukowe ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje poświęco
ne przemianom w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej na świecie.
Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne: Seminaria magisterskie i doktorskie, Metodologia 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Książka i biblioteka w procesie komunikacji 
społecznej, Zagadnienia księgarskie i wydawnicze, źródła informacji, Opracowanie doku
mentów, Biblioteka wirtualna, Sieci rozległe i Strategie wyszukiwania, Biblioteki digitalne. 
Pracownicy: dr hab. Maria Kocójową (adiunkt z habilitacją), dr hab. Urszula Perkowska 
(adiunkt z habilitacją), dr Anna Gruca (adiunkt), dr Jerzy Ronikier (st. wykładowca), mgr 
Remigiusz Sapa (wykładowca), mgr Małgorzata Jaskowska (asystent), mgr Małgorzata Sta- 
nula-Boroń (asystent), mgr Krzysztof Jaśko (instruktor).

IV. ZAKŁAD KSIĄŻKI I JEJ FUNKCJI W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM

Kierownik: dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszajowa.
Zakład prowadzi badania: komunikacja społeczna za pośrednictwem książki, książka i bi
blioteka w utworach literackich, książka i czytelnictwo w programach ruchu ludowego.
Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne: Seminaria magisterskie, Książka i biblioteka w pro
cesie komunikacji społecznej, Źródła informacji, Literatura polska i powszechna.
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Pracownicy: dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszajowa (adiunkt z habilitacją), dr hab. Alina 
Fitowa (adiunkt z habilitacją), dr hab. Andrzej Linert (adiunkt z habilitacją), dr hab. Jerzy 
Zdrada, prof. UJ.

DOKTORANCI

mgr Wiktor Gawarecki, mgr Aneta Januszko, mgr Joanna Kapusta, mgr Agnieszka Koryciń- 
ska, mgr Monika Krakowska, mgr Małgorzata Mirek, mgr Marek Nahotko, mgr Monika 
Niemirowska, mgr Maria Sidor, mgr Aniela Suchoń, mgr Renata Szczepaniak.

V. OŚRODEK DOKUMENTACJI BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI 
NAUKOWEJ UJ

Pracownik: mgr Gabriela Bednarska.

VI. LABORATORIUM KOMPUTEROWE

Pracownicy: inż. Irena Ćwikilewicz, Dawid Bittner.

VII. SEKRETARIAT

Pracownicy: mgr Anna Gajoch, mgr Ewa Jargus, Krystyna Jamka.

BADANIA NAUKOWE

Naukowe badania na polu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej prowadzone w In
stytucie BIN UJ mającharakter humanistyczny, multidyscyplinamy. W dużej części poświęco
ne są wykorzystywaniu elektronicznych środków przekazu w pracy bibliotek i ośrodków infor
macji naukowej, służących ułatwieniu i przyspieszeniu komunikowania w społeczeństwie.

Badania te obejmują następujące grupy zagadnień:
• Biblioteka i książka w procesie komunikacji społecznej (obieg informacji naukowej, 

wydawnictwa elektroniczne, biblioteka cyfrowa), informacja naukowa w sieciach lokalnych 
i regionalnych, zarządzanie i organizacja bibliotek, psychologiczne i etyczne aspekty pracy 
z użytkownikiem, rola bibliotek i ośrodków informacji w demokratyzacji społeczeństwa

• Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne dotyczące badań nad biblioteką, książką 
i informacją naukową, szczególnie w zakresie edukacji permanentnej i na odległość; m.in. 
cykl dorocznych konferencji środowiskowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, 
mających znaczenie nowatorskie w przekroju ogólnopolskim

• Przygotowanie baz danych i wydawnictw elektronicznych związanych z książką, bi
blioteką, informacją naukową, jak: spis polskich czasopism elektronicznych, dokumentacja 
tygodni chrześcijańskiej kultury, Polska Bibliografia Bibliologiczna, informacja o rękopi
sach zachowanych w Wilnie, wirtualna biblioteka BIN [http://www.bilon.miks.uj.edu.pl]

• Edukacja z BIN osób niedowidzących i niewidomych
• Edukacja z ochrony zdrowia oraz z ochrony środowiska.

http://www.bilon.miks.uj.edu.pl
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The new Faculty of Management and Communication was established at the Jagiello
nian University in the academic year 1996/97. This Faculty consists of:

Institute of Information Science and Library Studies (ISLS); and:
• Institute of Applied Psychology
• Institute of Audiovisual Arts
• Institute of Inventiveness and Protection of Intellectual Property
• Institute of Journalism and Social Communication with the Press Research Center
• Institute of Management
• Institute of Public Affairs
• Department of Applied Economy.
For more than 25 years Institute ISLS has prepared highly qualified specialists for libra

ries modernization who are able to face the challenge of the new needs of information society 
in accordance with the plans and recommendations of the European Union. ILIS is one of the 
most prestigious LIS school in Poland. Together with LIS Institute of Warsaw and Wroclaw 
Universities, ILIS is placed at the top of the list of 13 institutions offering LIS courses.

ILIS owes its present status to the following factors and activities:
• innovative (in the national scale) initiatives in the field of curricula and organization; 

permanent adjusting its programs to changing needs (among others: ILIS as the first LIS 
school in Poland offered courses in business information, its students participated in an 
American Internet course and in the series of lectures given each year by foreign lecturers for 
4th and 5th years entitled: “Modem Trends in Librarianship and Information Science” and 

http://bilon.miks.uj.edu.pl
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„International Comparative Librarianship”, Institute ISLS offers highly evaluated and uni
que subject “Didactics of Information Science” and also, since 1995-1997 within the Civic 
Education Project - it has offered lectures by specialists from the USA;

• the quality of scientific output of the employees and their expert role in Poland and 
abroad - among others: reviewing projects and dissertations in the USA and Slovakia and 
offering internships to foreign librarians and members of faculty from Western and Easter 
Countries

• well developed international cooperation specially with Lithuanian, US, UK, Den
mark and now started with Mainz, Germany

• active participation in scientific conferences (also abroad, many times as a Polish 
representative)

• membership and activity in scientific associations and editorial boards, for example 
The Polish Academy of Arts and Sciences, prestigious professional associations from USA, 
UK and Lithuania and also international organizations like EUCLID, FID/ET, ALA; SHARP

• editing of two scientific series entitled:
1. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego) [Studia in Librarianship and Information Science - Jagiellonian University 
Scholarly Fascicle], ed. by M. Kocójową (from 1990; 6 vol.).

2. Materiały Edukacyjne z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego [Research Reports of Librarianship and Information Studies of the Jagiello
nian University], ed. by M. Kocójową (from 1995; 12 vol.).

STUDIES AND STUDENTS

Studies of Librarianship and Information Science began in 1974 at the Institute of Polish 
Philology and this situation change in the academic year 1995/96. It was date esablished Insti
tut of Library and Information Science. Since the very beginning there have been offered cour
ses for full-time and extramural students. Post graduate studies has been offered since 1981.

The curriculum has been fundamentally changed for the last three years according to 
the new needs of the information and library circle. Historical and humanistic studies chan
ged into curriculum dominated by the issues of information science, scientific communica
tion, automation and information technology (IT). This change was possible thanks to the 
readiness of the personnel of ISLS to face new challenges and supplementing their education 
abroad. It was also supported by the Ministry of Education which in 1994 financed the pur
chase of computer equipment for the laboratory intended for training librarians from the 
South of Poland (its modernization was financed by the State Committee for Scientific Rese
arch in 1998). Additionally, ISLS as the only LIS school in Poland received HESP grant 
which provided financial support for postgraduate studies in library automation ( 1994—1998). 
At present, more than 500 students take part in the courses offered by ISLS (also a few from 
abroad - Czech Republic Kazakhstan, Vietnam) - about half of them have to pay the fee. 
There are a lot of candidates (about 4-6 for one place) but only 70 full-time and 70 extramu
ral new students can be enrolled each year. Furthermore, employers compete for the gradu
ates and many of our students get a job during 4th or 5 th year of their studies (mainly as the 
result of their internship). Contrary to Poland, faculties like the faculty of Management and 
Communication are typical places for LIS schools abroad. It means, that the Jagiellonian 
University as the precursor of such organizational changes in Poland proved its understan
ding of the necessity of changes and caused deep interest at academic circles. ISLS JU begins 
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in the academic year 1999/2000 studies in three levels: bachelor level (3 years), master level 
(2 years) and doctoral studies (4 years); standard ECTS.

STRUCTURE AND PERSONNEL
There are 27 people employed at ISLS (since 1996 at the new Faculty of Management 

and Communication). Among them 9 professors, 5 doctors and 5 office workers and compu
ter officers. Additionally, about 30 specialists are hired for particular purposes. The team of 
ILIS is young, ambitious and respected not only in Cracow (co-ordination of works connec
ted with automation and documentation). Institute ISLS consists of 1 chair, 4 departments, 
a computer laboratory and the Center of Documentation of ISLS and a Virtual Library.

Authorities of the Institute of Information Science and Library Studies of the Jagiello
nian University:

• Director: Associate Professor Maria Kocójową, Ph.D. (habilitation)
• Vice-director: Associate Professor Wanda Pindlowa, Ph.D. (habilitation)
• Head of Extramural Studies: Associate Professor Wiesław Babik, Ph.D. (habilitation)
• Head of Bachelor Studies: Assistant Professor: Maria Próchnicka, Ph.D.
• Head of Postgraduate Studies on Librarianship: Assistant Professor Piotr Lechow

ski, Ph.D.
• Head of Postgraduate Studies on Information Science: Associate Professor Wanda 

Pindlowa, Ph.D. (habilitation).

Board of the Institute of Information Science and Library Studies 
of the Jagiellonian University

• President: Full Professor Jacek Wojciechowski, Ph.D. (habilitation)
• Full Professor Janusz Barta, Ph.D. (habilitation)
• Full Professor Ryszard Markiewicz, Ph.D. (habilitation)
• Professor JU Wanda Pindlowa, Ph.D. (habilitation)
• Professor JU Jerzy Zdrada, Ph.D. (habilitation);
• Associate Professor Wiesław Babik, Ph.D. (habilitation)
• Associate Professor Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Ph.D. (habilitation)
• Associate Professor Alina Fitowa, Ph.D. (habilitation)
• Associate Professor Maria Kocójową, Ph.D. (habilitation)
• Associate Professor Andrzej Linert, Ph.D. (habilitation)
• Associate Professor Urszula Perkowska, Ph.D. (habilitation)
• Assistants’ representative: Małgorzata Stanula-Boroń, M.A.
• Office workers’ representative: Irena Cwikilewicz, Ing.
• Scientific Secretaire: Piotr Lechowski, Ph.D.

DEPARTMENTS AT ISLS INSTITUTE OF THE JAGIELLONIAN 
UNIVERSITY

I. CHAIR OF LIBRARIANSHIP

Head: Full Professor Jacek Wojciechowski, Ph.D. (habilitation).
Scientific research by Department Faculty: readership, scope of publishing in Poland’s li
braries, databases of information activities of universities, computer systems in Polish libraries, 
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library management and marketing, information retrieval languages, library collections deve
lopment and their role in communication processes.
Courses: M.A. Seminars, Readership, Library Management and Marketing, , Information 
Retrieval Languages, Databases, Modem Libraries in Communication Processes.
Faculty:

1. Full Professor Jacek Wojciechowski, Ph.D. (habilitation)
Research interests: a specialist in readership, management and marketing, research on litera
ry communication, readership, libraries and literature culture. Prof. Wojciechowski’s papers 
on library organization and marketing are unique in Poland and are translated and published 
also in Russia, Great Britain and the USA.
Courses: M.A. Seminar, Readership, Library Management and Organization, Marketing.

2. Associate Professor Wiesław Babik, Ph.D. (habilitation)
Research interests: modem information retrieval systems, their linguistic foundations, analy
sis, evaluation and designing, modem communication media in information society. He also 
works on classification of cartographic collections. His papers are published in Poland and 
abroad.
Courses: M.A. Seminar, Information Systems Designing, Analysis and Effectiveness, Data
bases, Information Retrieval Languages, Use of Computers in Libraries.

3. Piotr Lechowski, Ph.D. (Assistant Professor)
Research interests: the history of libraries in Cracow in the years 1918-1939, during the 
Second World War and at the beginnings of Polish People’s Republic; readership.
Courses: Proseminar, Readership, Books and Libraries in Communication, Information So
urces, Goals of School Libraries.

4. Irena Gruchała, Ma (lecturer)
Research interests:
Courses: Bibliographic Description

II. DEPARTMENT OF INFORMATION SCIENCE

Head: Professor JU Wanda Pindlowa, Ph.D. (habilitation, senior documentalist).
Scientific research by Department Faculty: information systems, library automation, vir
tual libraries, information theory, electronic journals, library cooperation projects in the Eu
ropean Union, gray literature.
Courses: Scientific Information in Communication Processes (including: issues of informa
tion users), Business Information, Information Philosophy, Software for Libraries and Infor
mation Centers, Information Languages, M.A. and Ph.D. Seminars.
Faculty:

1. Professor JU Wanda Pindlowa, Ph.D. (habilitation)
Research interests: informetrics, electronic publishing, gray literature, information theory, 
information users education.
Courses: Ph.D. Seminar, M.A. Seminar, Didactics of Information Science, Foundations of 
Information Science, Libraries in the European Union.

2. Maria Próchnicka, Ph.D. (Assistant Professor)
Research interests: designing of information systems, information users behavior, issues of 
communication between information users and computers.
Courses: Proseminar, Document Description, Information Sources, Bibliographic Descrip
tion Formats, Patent and Standard Information.
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3. Barbara Mauer-Górska, Ph.D. (Assistant Professor)
Research interests: information systems in medicine, users of information, data-bases creating. 
Courses: Proseminar, Sources in Medicine, Readership, Thesauruses.

4. Krystyna Dziewańska, M.A. (lecturer)
Research interests: verbal and non-verbal communication in English.
Courses: Professional Texts in English.

5. Władysław Szczęch, M.Sc. (qualified documentalist, senior lecturer)
Research interests: software for library automation, computer databases; an expert in library 
automation.
Courses: Mathematical Foundations of Information Science, Logic, Thesauruses, Free-Net, 
Library Software, Use of Computers, Information Sources, Information Systems Designing 
and Evaluation.

6. Małgorzata Janiak, M.A. (senior lecturer)
Research interests: information science philosophy (particularly: the issue of chaos in infor
mation science), theory of information science in Poland, databases creating, information 
retrieval on the Internet.
Courses: Databases, Library Software, Use of Computer in Libraries, Information Retrieval 
on the Internet.

7. Sabina Cisek, PhD. (Assistant Professor)
Research interests: information science philosophy, business information.
Courses: Business Information, Information Users, Didactics of Information Science, Pupils 
and Teachers in a School Library, Foundations of Information Science.

III. DEPARTMENT OF METHODOLOGY OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION 
SCIENCE

Head: Associate Professor Maria Kocójową, Ph.D. (habilitation).
Scientific research by Department Faculty: role of methodology in accomplishing strate
gic aims in library science and information science, role of institutions which produce books 
and mediate their circulation for communication processes, knowledge management, the role 
of history textbooks in transformations of the mentality of Polish society, editing of scientific 
publications, electronic publishing, wide area networks and search strategies, comparative 
research on LIS education, distance education, continuing education of librarians and infor
mation specialists. Since 1995, this department has been organizing all-Polish and interna
tional conferences on changes in librarianship and information science in the world.
Courses: M.A. and Ph.D. Seminars, LIS Methodology, Books and Libraries in Communica
tion Processes, Book Trade, Electronic Publishing, Information Sources, Virtual Libraries, 
Wide Area Networks and Search Strategies, Digital Libraries, Archival Information.
Faculty:

1. Associate Professor Maria Kocójową, Ph.D. (habilitation)
Research interests: role of libraries, scientific information and books in communication in 
19'h and 2O'h centuries, methodology of library science, strategy of transformations of libra
rians and information specialists education for information society in 21s1 century, electronic 
publishing. Head of international research projects conducted in cooperation with the institu
tions from the USA, Lithuania, Bulgaria and Hungary.
Courses: Ph.D. Seminar, M.A. Seminar, Foundations ofLibrarianship and Information Science, 
Books and Libraries in Communication Processes, Methodology of Book and Library Rese
arch.
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2. Associate Professor Urszula Perkowska, Ph.D. (habilitation)
Research interests: information in archives, studies about Jagiellonian University.
Courses: M.A. Seminar, Archival Information.

3. Anna Gruca, Ph.D. (Assistant Professor)
Research interests: history of publishing industry in Cracow on the tum of 19lh and 2O'h cen
turies.
Courses: Proseminar, Foundations of Book and Library Science (workshop), Books and Li
braries in Communication Processes.

4. Jerzy Ronikier, Ph.D. (senior lecturer)
Research interests: methodology of research on mentality, information sources for historical 
studies.
Courses: Sources of Scientific Information, Books and Libraries in Communication Processes.

5. Remigiusz Sapa, M.A. (lecturer)
Research interests: information environment of the Internet, information retrieval, quality of 
information, library systems and management information.
Courses: Information Retrieval on the Internet, Retrospective Conversion of Library Catalo
gues, Information Management in Library Computer Systems, HTML.

6. Małgorzata Jaskowska, M.A. (assistant)
Research interests: scientific book promotion, modern sources of bibliographic information, 
databases.
Courses: Information Sources, Document Circulation and Archives, Environmental Protec
tion Scientific Information Sources.

7. Małgorzata Stanula-Boroń, M.A. (assistant)
Research interests: philosophical aspects of information science, databases.
Courses: Document Description, Information Sources in Health Protection.

8. Krzysztof Jaśko, Ph.D. (assistant)
Research interests: virtual libraries, underground publications in Polish People’s Republic. 
Courses: Book Trade, Use of Computers, School Library as a Media Center, Document De
scription - Serials.

IV. DEPARTMENT OF BOOK AND ITS ROLE IN SOCIAL COMMUNICATION

Head: Associate Professor Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Ph.D. (habilitation).
Scientific research by Department Faculty: books in communication processes in the En
lightenment period, books and libraries in literature, books and readerships in the programs 
of peasants parties.
Courses: Books and Libraries in Communication Processes (from 15th to 18'h centuries), 
Information Sources, Polish Fiction, M.A. Seminars.
Faculty:

1. Associate Professor Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Ph.D. (habilitation)
Research interests: books in communication processes, descriptions of libraries in Polish 
literature (a grant from State Committee for Scientific Research 1999-2000).
Courses: M.A. Seminar, Libraries and Books in Communication (till 18,h century), Founda
tions of Book and Library Science.

2. Associate Professor Alina Fita, Ph.D. (habilitation)
Research interests: sources of scientific information, the history of peasant parties and Home 
Army [Armia Krajowa] in Cracow district.
Courses: Seminar, Information Sources.
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3. Associate Professor Andrzej Linert, Ph.D. (habilitation)
Research interests: bibliography, biography, culture (particularly: Silesian theatres). 
Courses: Polish and Foreign Fiction.

4. Professor JU Jerzy Zdrada, Ph.D. (habilitation) 
Research interests: history of education.

DOCTORANTS WITH M.A.:

Wiktor Gawarecki, Aneta Januszko, Joanna Kapusta, Agnieszka Korycińska, Monika Kra
kowska, Małgorzata Mirek, Marek Nahotko, Monika Niemirowska, Maria Sidor, Alicja Su
choń, Renata Szczepaniak.

V. CENTER OF LIS DOCUMENTATION

Staff: Gabriela Bednarska, M.A.

VI. COMPUTER LABORATORY

Head: Irena Cwikilewicz, M.Sc. (computer-officer). 
Staff: Dawid Bittner (technical worker).

SECRETARY STAFF: Anna Gajoch, M.A., Ewa Jargus, M.A., Krystyna Jamka.

SCIENTIFIC RESEARCH

The faculty of ILIS have published more than 2000 articles and many books. 17 members 
of faculty have obtained scientific degrees: 9 have become professors and have done a habili
tation, and 5 have obtained a doctor’s degree. Additionally, a few people from outside of the 
Jagiellonian University obtained a doctor’s degree at ILIS. 11 doctoral students are now in 
progress (3 of them are nearing to their ends). ILIS publishes two series edited by Maria Kocó
jową: Studies in Librarianship and Information Science and Research Reports of Librarianship 
and Information Studies.

The Scientific Circle of Library Science Students, which is very active, takes part in 
conferences preparations, databases presentations, creating and maintaining the web site of 
the Faculty. ILIS closely cooperates with Polish Bibliological Society - Cracow Branch (mem
bership), Polish Association of Scientific and Technical Information (membership), Federa
tion of Ecclesiastical Libraries FIDES (membership). Besides, ILIS cooperate with many 
libraries - especially from Cracow (the Jagiellonian Library, County Public Library, the Main 
Library of the Cracow University of Technology, Government Archive) and others.

Scientific research in the field of librarianship and information science which are car
rying on the LIS Institute of JU are interdisciplinary and humanistic. The research are con
nected with social communication and relates to the following groups of issues:

• A books and a library in social communication processes (information circulation, 
electronic publications and its users, digital libraries), information concerning local authori
ties, management and organization, psychological aspects of information science and work 
with a reader, the role of libraries and information centers in the process of democratization, 
and the user studies
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• The issues of theory, methodology and education in the context of books study, libra
ries and scientific information - among others annual al 1-Polish and international conferen
ces and publication of the series (with the contribution of foreign authors) on the methodolo
gy of researches in the field of librarianship and information science, which is unique in 
Poland

• Studies/databases about books, libraries, scientific information, humanities - for exam
ple: the list of Polish electronic journals, the documentation of the weeks of Christian culture 
in Cracow, Polish Bibliological Bibliography, information about LIS’ scientific researches, 
database containing the list of manuscripts collected in Vilnius [http://www.bilon.miks.uj. 
edu.pl], Virtual LIS Library

• LIS education of blind and visually impaired persons
• Studies on information on health and environmental protection.

INTERNATIONAL COOPERATION

LIS Institute of the Jagiellonian University cooperates with many national, foreign and 
international institutions and organizations, including the following universities: in Denmark - 
Royal School of Library and Information Science; in Lithuania - Faculty of Communication, 
Vilnius University; in the USA - School of Information and Library Studies, Department of 
Communication, University SUNY at Buffalo and School of Communication and Informa
tion and Library Studies, Rutgers University; in Great Britain - Department of Information 
and Library Studies, Loughborough University and School of Information and Media, Ro
bert Gordon University in Aberdeen; University of Manchester; in France - Stendhal Uni
versity - Grenoble III; in Germany - Johannes Gutenberg University Mainz and Fachhoch
schule Hannover; in Hungary - School of Librarianship and Information Science, Szomba- 
thely. We also develop international cooperation within the framework of Continuing Profes
sional Education Round Table (CPERT/IFLA), American Library Association, EUCLID, 
SHARP. The cooperation results in collaborative research projects, faculty exchange, parti
cipation in conferences and many publications, mainly in English.

Since 1995, each year in June, the Institute organizes international conferences on stra
tegies of library and information science development and methodological issues, always 
attended by many foreign guests. The conferences are sponsored by the Ministry ofNational 
Education (more than 80 participants each year, papers are published in printed and electro
nic forms).

http://www.bilon.miks.uj
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