
 

 

 

 

 

Od redakcji! 

 

„Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne” to próba utrwalenia najciekawszego dorobku 

naukowego absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, który niejednokrotnie pozostawał dotychczas nieznany. W praktyce 

uniwersyteckiej przygotowywane w trakcie studiów rozprawy miały zazwyczaj wszelkie 

znamiona pracy wykonywanej dla potrzeb idei samej pracy. Niniejszy tom próbuje zaradzić 

temu. Ma przede wszystkim wymiar poznawczy i popularyzatorski, ale także i dydaktyczny. 

Jest próbą mobilizacji studiujących na naszym kierunku studentów do rzetelnej i wytrwałej 

pracy, której perspektywy wyznacza możliwość publikacji osiągniętych wyników pod własnym 

nazwiskiem. Premiując pracowitość, niepokój i aktywność poznawczą młodych, pragniemy 

utrwalić w nich przekonanie, że starannie i ciekawie przygotowana rozprawa licencjacka lub 

magisterska, skutkować może publikacją jej najciekawszych fragmentów w skrócie, bądź też 

w całości.  

W zamyśle inicjatorów tomu tkwiło także głębokie przekonanie o konieczności utrwalania 

w świadomości studiującej młodzieży drzemiących w zasięgu jej kompetencji poznawczych 

możliwości podejmowania samodzielnych lub też pod kierunkiem wykładowców, dalszych 

inicjatyw badawczych i wydawniczych. Aspekt mobilizujący tego rodzaju przedsięwzięcia 

wydaje się być bezdyskusyjny. Prezentacja po raz pierwszy własnego nazwiska w zbiorowej 

publikacji, firmowanej nazwami dwóch cenionych placówek naukowych w kraju, jest nie tylko 

formą intelektualnego uznania i ale jest także specjalnym rodzajem wyróżnienia, 

wzmacniającego wiarę młodego człowieka we własne siły. W odbiorze społecznym stanowi 

niezwykłą wartość emocjonalną. Sprzyja utrwalaniu wśród absolwentów więzi uczuciowych    

i pożądanych zachowań. Jest próbą integracji środowiska, które wraz z uzyskaniem dyplomu 

traci zazwyczaj łączność i możliwość dalszej współpracy.  

Zebrane w niniejszym tomie teksty, dotyczą na wstępie zagadnień wyłącznie 

bibliologicznych i przygotowane zostały w trakcie seminariów magisterskich, prowadzonych 

pod moim kierunkiem w latach 2006-2012. Podkreślmy jednak, że oprócz tego planujemy          

w przyszłości publikację tekstów z zakresu informatologii, do czego wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszam.  



 

 

Na koniec pragnę w imieniu autorów i swoim własnym gorąco podziękować dr hab. Annie 

Grucy za bezinteresowny trud zrecenzowania tomu i rekomendację jego zawartości do 

publikacji, a także tym wszystkim, którzy pomysł wydania „Debiutów Bibliologiczno-

Informatologicznych” uznali za słuszny i celowy. Słowa wdzięczność kieruję w tym wypadku 

przede wszystkim do dr. hab. Remigiusza Sapy - dyrektora Instytutu Informacji Naukowej           

i Bibliotekoznawstwa UJ za podjęcie inicjatywy publikacji tego rodzaju tomu, a także do prof. 

dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, który pomysł wydawania 

„Debiutów…” wsparł nie tylko swoim autorytetem naukowym, ale także trudem ich 

współwydawania.  

 

                                prof. dr hab. Andrzej Linert 


