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Specjalne znamię XXI wieku stanowi świat elektroniczny, w którym przekła
dy cyfrowe tekstu, obrazu, dźwięku i ruchu składają się na nową, atrakcyjną jakość 
procesu komunikowania w społeczeństwie. Biblioteki w tym zakresie otrzymały 
nowe zadania, rozszerzające i przeistaczające ich dotychczasowe funkcje, pomaga
jące bibliotekarzom i użytkownikom pokonać bariery czasu i przestrzeni. W cyklu 
priorytetowych tematów dla społeczeństwa informacyjnego omówiono już w serii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
pt. Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - potrzeby 
użytkowników końcowych elektronicznej informacji (T. 11), jak i ocenę jakości 
edukacji i pracy bibliotekarzy (T. 12). Kolej teraz na pokazanie nowych wątków 
towarzyszących udziałowi profesjonalistów bibliotekoznawstwa i informacji na
ukowej w tworzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu, informowaniu i promowaniu 
publikacji elektronicznych. Taki cci przyświeca opublikowaniu tej pracy zbiorowej 
pod moją redakcją pt. Elektroniczne publikacje w bibliotekach (Electronic Pu- 
blications in Libraries, T. 13). 

Wyniki badań 32 autorów z Polski, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec i USA 
przedstawiono w czterech grupach. 1. Teoria i Perspektywy, 2. Projekty, 3. Dostęp 
oraz 4. Standardy. 

Układ ten pozwala na podstawie tekstów umieszczonych w części 1-2 na prze
śledzenie tematów dyskusyjnych, przyszłościowych, wybiegających naprzeciw po
trzebom społeczeństwa informacyjnego ze swoistym komentarzem przestróg. Za
cytowano ich sporo, a do podstawowych należało ciągłe przypominanie, że „sieć 
jest tylko medium, przez które jesteśmy złączeni z realnym światem” (Simon Eliot). 

W części pierwszej pt. Teoria i Perspektywy została ukazana rola bibliotek 
cyfrowych (Nancy Rajczak, USA), estetyczne walory publikacji elektronicznych 
(Małgorzata Komża, UWr), zagadnienia związane z zasobami podwyższonego ry
zyka (Jurand Czermiński, UG), zastosowanie benchmarkingu do kształtowania po
lityki marketingowej serwisu WWW (Remigiusz Sapa, UJ), próba analizy formal
nej publikacji elektronicznych (Anna Osicwalska i Aureliusz Potempa, AE Kra
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ków), publikacja elektroniczna jako komunikat (Małgorzata Kisilowska, UW), Elek
troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy - EBIB z planem tworzenia portalu 
bibliotecznego (Aleksander Radwański, UWr. Ossol. ), polemiczne zagadnienia me- 
diologi (Agnieszka Korycińska, doktorantka UJ) oraz próba zastanowienia się nad 
Internetem jako źródłem do badań naukowych (Maria Kocójową, UJ). 

W części drugiej książki pt. Projekty autorzy przedstawiali praktyczne przed
sięwzięcia o różnym zaawansowaniu realizacji. Omówiono zatem zasoby elektro
niczne w Zjednoczonym Królestwie dotyczące dziejów książki i literatury (Peter 
Horac i Simon Eliot) oraz tworzone lub planowane w Polsce. Ważne miejsce wśród 
inicjatyw polskich zajęły: projekt mający na celu przekształcenie baz danych na 
publikacje elektroniczne pt. Czasopisma XIX w. (Hanna Wicland i Krystyna Jaz- 
don, UAM, Poznań), projekt portalu bibliotecznego informacji elektronicznych o fir
mach (Sabina Cisek, UJ), znaczenie publikacji elektronicznych w działalności do
kumentacyjnej (Jerzy Reizcs-Dzieduszycki oraz Jolanta Gwiożdzik, US), metadane 
(Marek Nahotko, doktorant UJ), wirtualna historia bibliotek i książki w Internecie 
(Stanisław Skórka, AP w Krakowie). 

Pozostałe części 3-4 tej książki zostały poświęcone dokonaniom i próbom 
rozwiązania problemów bibliotek wynikającym z produkcji bądź udostępniania wy
dawnictw elektronicznych w bibliotekach lub za pośrednictwem bibliotek. 

W części trzeciej pt. Dostęp przegląd najważniejszych, nowych zagadnień dla 
bibliotek trafnie ukazał Rafael Bali (Niemcy). Rodzimi badacze informacji nauko
wej i bibliotekarze omówili następnie tematy charakterystyczne dla rzeczywistości 
polskiej.

Oscylowały one wokół kosztów udostępniania elektronicznych publikacji 
(Mirosław Gómy, UAM Poznań), optymalizacji współpracy środowisk akademic
kich (Łucja Maciejewska, PWr), jak i specyfiki gromadzenia i udostępniania publi
kacji elektronicznych, głównie czasopism w Gdańsku (Maria Burzyńska-Felińska), 
Warszawie (Elżbieta Petrović i Anna Pełka, Anna Tonakicwicz i Grażyna Komo
rowska, Wrocławiu (Barbara Urbańczyk) i Krakowie (Anna Uryga i Lucjan Stel
mach).

W części czwartej pt. Standardy można odnaleźć omówienie zasad i norm 
związanych z publikacjami elektronicznymi. Zagadnienia globalne zostały omó
wione w powiązaniu z technologią cyfrową (Janusz Sowiński). Korzyści z zamiesz
czania rozpraw naukowych w Internecie scharakteryzowała Christa-Rose Huthloff 
(Niemcy). Podjęto też próbę analizy jakościowej dokumentów elektronicznych znaj
dujących się w Bibliotece Narodowej w Warszawie (Maria M. Michalska), zastana
wiano się nad opisem bibliograficznym (Dorota Głazek, PWr) i formatem publiko
wania elektronicznych dokumentów - PDF (Seweryn Dobrzclcwski, UW), elektro
nicznymi publikacjami informacji dotyczącej normalizacji i certyfikacji (Maria 
Próchnicka, UJ) oraz informacji patentowej (Adam Bartkowski, Uniwersytet Zielo
nogórski).

Omówiono też cykliczną, międzynarodową, kolejną VII konferencję Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ, tym razem na temat elektronicz
nych publikacji, zorganizowaną przeze mnie w Krakowie w dniach 4-5 czerwca 
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2001 r. z podsumowaniem prof. Małgorzaty Komży z Wrocławia oraz omówieniem 
towarzyszącej jej widcokonfcrencji z USA, zorganizowanej dzięki życzliwości Mr 
Leslie Higha Konsula USA ds.Wydawnictw i Kultury Krakowie (Janina Galas, dyrek
tor IRC).

Książkę uzupełnia informacja dra Tomasza Węcławowicza o Auli UJ w Colle
gium Novum. Podano też wiadomości o Instytucie Informacji Naukowej i Bibliote
koznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz publikowanych dwóch seriach: Prace 
z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (w ramach Zeszytów Naukowych UJ) 
oraz Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ.

Tłumaczenia z języka angielskiego są dziełem Remigusza Sapy oraz dwa arty
kuły przetłumaczyła Krystyna Sanetra (tekst prof. S. Eliota, UK i Nancy Rajczak, 
US). Teksty autorów zagranicznych w brzmieniu oryginalnym zostały zamieszczo
ne na stronie domowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 
(adres elektr, http://bilon.miks.uj.cdu.pl).

Funkcja redaktora naukowego tej pracy zbiorowej upoważnia mnie do złoże
nia serdecznych podziękowań dla Autorów polskich i zagranicznych, przedstawi
cieli ważnych bibliotek i ośrodków kształcenia uniwersyteckiego, za wniesienie 
twórczego trudu intelektualnego, ukazanie nowych idei i wskazanie kierunków 
ważnych dla rozwijania elektronicznego publikowania. Specjalne podziękowanie 
kieruję do Pani Prof, dr hab. Marii Nowakowskiej Prorektora ds. Badań i Współ
pracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego za wsparcie swoim autory
tetem i finansowe publikacji

Pragnę też wyrazić wdzięczność za inspiracje do tej publikacji Panu Leslie 
Highowi Konsulowi ds. Wydawnictw i Kultury w Generalnym Konsulacie USA 
w Krakowie oraz za przybliżenie osiągnięć USA: Panom Peterowi Givlerowi Dy
rektorowi Association of American University Press oraz Robertowi Scotowi Kie
rownikowi Electronic Text Services in Columbia University Libraries, jak i Pra
cownikom Information Resources Centrum we Frankfurcie - Pani Nancy Rajczak 
oraz - w Krakowie - Pani Janinie Galas i Marii Brzostek.
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