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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI INIB UJ

Jednym z najistotniejszych wyzwań, przed którym stojądzisiaj biblioteki i ośrodki 
informacji, jest kwestia wykorzystania, obsługi i tworzenia wydawnictw elektronicz
nych oraz ich udostępnienia szerokiej rzeszy odbiorców. Temat ten został podjęty 
w ramach siódmej, międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w dniach 4-5 czerwca 2001 w Krakowie. W konferencji uczestniczyli przedstawi
ciele nauki i praktyki z niemal wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Pol
sce. W obradach wzięło udział łącznie 134 uczestników, w tym goście z Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. 

Goście zostali powitani w murach Auli Collegium Novum przez Dyrektora INiB 
UJ i jednocześnie organizatora konferencji, dr hab. Marię Kocójową. Uroczystego 
otwarcia dokonali: prof, dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor UJ ds. Badań i Współ
pracy Międzynarodowej oraz Leslie High, Konsul ds. Prasy i Kultury z Konsulatu 
Generalnego USA w Krakowie. Na sesję plenarną złożyły się referaty gości zagra
nicznych. Nancy Rajczak (USA) w referacie „Defining Digital Libraries - the Role 
of Libraries in Electronic Publishing in the United States” [Definiowanie bibliotek 
cyfrowych - rola bibliotek w publikowaniu elektronicznym w Stanach Zjednoczo
nych] zaprezentowała działania podejmowane obecnie w tym względzie przez śro
dowisko bibliotekarskie w Stanach Zjednoczonych. Wskazała jednocześnie na ro
snącą rolę mediów elektronicznych i cyfrowych zasobów informacji. Z kolei Simon 
Eliot (Wielka Brytania) omówił podstawowe źródła informacji cyfrowej przydatne 
w pracy naukowej brytyjskich historyków książki. W swoim referacie zatytułowa
nym „Electronic Catalogues, Electronic Registers, Electronic Texts - and a Gentle 
Warning” [Elektroniczne katalogi, rejestry, teksty i mała przestroga] zwrócił też uwagę 
na pewne zjawiska negatywne i na konieczność rozsądnego wykorzystywania wspa
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niałych możliwości związanych z cyfrową informacją przy zachowaniu jednak świa
domości jej braków i niedoskonałości. Peter Hoarc (Wielka Brytania) w wystąpie
niu „Elcctronic Information and the History of Libraries” [Informacja elektroniczna 
a historia bibliotek], podobnie jak jego poprzednik, podkreślił wiele korzyści płyną
cych z pojawienia się usług i zasobów elektronicznych dla historyka bibliotekarstwa 
oraz możliwości związane z elektronicznym publikowaniem w tej dziedzinie nauki. 
Także jednak i on zwrócił uwagę na kilka niepokojących zjawisk-przede wszystkim 
na problem dostępu do publikacji elektronicznych przez indywidualnych użytkowni
ków oraz kwestię archiwizacji tych publikacji choćby dla potrzeb badawczych histo
ryka przyszłości. Bogate w przykłady praktycznych rozwiązań było wystąpienie 
Christy Rosy Huthloff (Niemcy) „Elcctronic Dissertations in German Libraries” [Dy
sertacje elektroniczne w bibliotekach niemieckich]. Referentka przedstawiła kon
kretne, ciekawe i z pewnością interesujące dla polskiego środowiska akademickiego 
niemieckie rozwiązania z zakresu elektronicznego publikowania, archiwizowania i or
ganizowania dostępu do rozpraw doktorskich. Ostatnim referatem wygłoszonym 
w ramach sesji plenarnej było wystąpienie Rafaela Balia (Niemcy) zatytułowane „Han- 
dling and Quality of Electronic Library Services” [Obsługa i jakość bibliotecznych usług 
elektronicznych]. Referent skoncentrował się na skutkach rozwoju zasobów elektro
nicznych dostępnych online i wzrostu ich popularności wśród użytkowników dla za
rządzania usługami bibliotecznymi i zapewnienia ich odpowiedniej jakości. 

Stało się już tradycją czerwcowych konferencji organizowanych przez IBilN 
UJ, że popołudniu w pierwszym dniu obrad na terenie Konsulatu Generalnego USA 
w Krakowie, dzięki wsparciu i pomocy ze strony jego władz i pracowników, ma miej
sce wideokonferencja ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych. Tym razem jej 
tematem była właśnie szeroko rozumiana problematyka publikacji elektronicznych 
i ich roli w społeczeństwie informacyjnym. W dyskusji moderowanej przez konsula 
ds. prasy kultury Leslie Higha wzięli udział Peter Givlcr, dyrektor Association of 
American University Presses [Stowarzyszenia Amerykańskich Wydawnictw Aka
demickich] i Robert Scott, kierownik Elcctronic Tcxt Service [Obsługi Tekstów Elek
tronicznych] w Columbia University Libraries oraz ze strony uczestników konferen
cji: (w kolejności alfabetycznej) Wiesław Babik (UJ), Rafael Bali (Niemcy), Jurand 
Czermiński (Uniwersytet Gdański), Simon Eliot (Wielka Brytania), Peter Hoarc (Wielka 
Brytania), Christa-Rose Huthloff (Niemcy), Maria Kocójową (UJ), Wanda Pindlo
wa (UJ), Nancy Rajczak (USA), Remigiusz Sapa (UJ) i Reinhard Wentz (Wielka 
Brytania). Omawiano wiele zagadnień o charakterze zarówno bardziej ogólnym, jak 
i szukano konkretnych rozwiązań praktycznych. Dyskusja ogniskowała się wokół 
barier stojących na drodze rozwoju publikacji elektronicznych, kwestii ich jakości 
i promocji, finansowania przedsięwzięć związanych z publikacjami elektronicznymi 
i kosztów publikowania elektronicznego (w porównaniu z tradycyjnym). Rozmawia
no także o miejscu i roli wydawcy, biblioteki i użytkownika końcowego w procesie 
publikowania elektronicznego oraz poruszono kwestię ekologii informacji. 

Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się na współsponsorowanym przez 
Swets Blackwell GmbH wieczorze towarzyskim w Klubie Convivium.
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Na drugi dzień obrad złożyły się cztery panele tematyczne, w ramach których 
wygłoszono łącznie 25 komunikatów przygotowanych przez naukowców, dydakty
ków i bibliotekarzy z wszystkich najważniejszych ośrodków w Polsce. Obrady pro
wadzone były przez Marię Kocójową (UJ) i Wandę Pindlową (UJ).

Panel zatytułowany „Perspektywy” przyniósł dyskusję nad zagadnieniami es
tetyki publikacji elektronicznych (M. Komża, IB, Uniwersytet Wrocławski), zasoba
mi elektronicznymi podwyższonego ryzyka (J. Czermiński, Uniwersytet Gdański). 
Przedstawiono publikacje elektroniczne opracowywane przez biblioteki naukowe i ich 
analizę formalną (A. Osiewalska, A. Potempa, Biblioteka AE w Krakowie) oraz 
podjęto zagadnienie publikacji elektronicznej jako komunikatu przekazywanego w bi
bliotece (M. Kisilowska, IINiSB, Uniwersytet Warszawski). Przedstawione zostały 
również doświadczenia i plany związane z redagowaniem „Elektronicznego Biulety
nu Informacyjnego Bibliotekarzy” (A. Radwański, IBilN, Uniwersytet Wrocławski) 
i możliwości współpracy środowisk bibliotekarskich w organizacji dostępu do czaso
pism elektronicznych (Ł. Maciejewska, Biblioteka Główna Politechniki Wrocław
skiej).

Z kolei w ramach panelu zatytułowanego „Projekty” omówiono elektroniczną 
publikację Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (H. Wicland, K. Jazdon, Bibliote
ka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu) i możliwość zbudowania bibliotecz
nego portalu tematycznego z informacją o firmach (S. Cisek, INiB UJ). Odniesiono 
się do roli społecznych zasobów informacji cyfrowej realizowanych w ramach pro
jektu Interkl@sa (J. Jackowicz Korczyński, Interkl@sa) i roli publikacji elektronicz
nych w działalności dokumentacyjnej placówek informacji naukowej (J. Reizes-Dzie- 
duszycki, IBilN, Uniwersytet Śląski). Omówiono także zagadnienia elektronicznych 
publikacji w społeczeństwie informacyjnym (J. Gwioździk, IBilN, Uniwersytet Ślą
ski), zastosowanie metadanych w opracowaniu dokumentów elektronicznych (M. Na
hotko, INiB UJ) i hipermedialny podręcznik „Wirtualna historia książki” (S. Skórka, 
IBilN, Akademia Pedagogiczna w Krakowie).

Podczas panelu zatytułowanego „Dostęp” przedstawiono zagadnienia związa
ne z kosztami udostępniania publikacji elektronicznych w środowisku akademickim 
(M. Górny, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych), dostępem do czasopism elek
tronicznych w obszarze nauk medycznych (A. Uryga, L. Stalmach, Biblioteka Głów
na, Collegium Medicum UJ) oraz udostępnianiem, promocją i wykorzystaniem cza
sopism elektronicznych w bibliotece Politechniki Wrocławskiej (B. Urbańczyk, Bi
blioteka Główna, Politechnika Wrocławska). Omówiono proces wprowadzania cza
sopism elektronicznych do oferty biblioteki (M. Burzyńska-Felińska, Biblioteka Głów
na, Uniwersytet Gdański), stan i perspektywy wydawnictw elektronicznych w Bi
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego (E. Petrović, A. Pełka, Biblioteka Uniwersy
tecka w Warszawie), a także dostęp do czasopism elektronicznych i multimediów 
oraz ich wykorzystanie (A. Tonakiewicz, G. Komorowska, Biblioteka Główna Poli
techniki Warszawskiej).

Ostatni panel zatytułowany „Standardy” przyniósł prezentację zagadnień zwią
zanych z edytowaniem publikacji elektronicznych (J. Sowiński, IB, Uniwersytet Wro
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cławski), analizą jakościową dokumentów elektronicznych (M.M. Michalska, Bi
blioteka Narodowa), formatem danych wykorzystywanym w publikacjach elektro
nicznych (S. Dobrzelewski, IINiSB, Uniwersytet Warszawski), opisem bibliogra
ficznym dokumentów elektronicznych (D. Głazek, Biblioteka Główna, Politechnika 
Wrocławska). Przedstawiono także problematykę elektronicznego publikowania in
formacji dotyczącej normalizacji, certyfikacji i jakości (M. Próchnicka, INiB UJ) 
oraz informacji patentowej w kontekście mediów elektronicznych (A. Bartkowski, 
Instytut Informacji i Zarządzania, Politechnika Zielonogórska).

Ostatnim punktem programu konferencji była dyskusja. Jej przebieg i szeroki 
zakres tematyczny świadczy niewątpliwie o dużej aktualności problematyki związa
nej z publikacjami elektronicznymi, konieczności wymiany poglądów i szukania no
wych rozwiązań w tym zakresie oraz o dużym zaangażowaniu bibliotekarzy, pra
cowników informacji i naukowców z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji na
ukowej w proces budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wagę kon
ferencji i jej przydatność dla środowiska podkreśliła w podsumowaniu Profesor 
Małgorzata Komża (dyrektor IB, Uniwersytet Wrocławski)*.

Od Redakcji:
Konferencji towarzyszył preprint pt. Elektroniczne publikacje bibliotek: teoria i praktyka. (2001). 
Kraków, Instytut BIN UJ.


