
WPROWADZENIE * INTRODUCTION

SREBRNA ROCZNICA
W INSTYTUCIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI 

NAUKOWEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
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Rocznica -
więc po zwyczaju 
niech każdy toastem spłaci... 
(Wincenty Pol)

Jubileusz dwudziestopięciolecia powstania studiów bibliotekoznawstwa i in
formacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim zasługuje na wiele toastów, 
nie tylko w srebrną rocznicę w r. akad. 1999/2000. Gratulacje należą się kilku 
pokoleniom absolwentów, którzy wydatnie zasilili biblioteki i ośrodki informacji 
naukowej w Polsce i pomogli skierować je na nowoczesne tory. Powinszować 
można kadrze, która pomogła zgłębić tajniki wiedzy profesjonalnej i poszerzyć 
horyzonty myślowe przeszło 800 magistrom, kilkuset absolwentom studiów pody
plomowych oraz aktualnie prowadzi nauczanie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej w Krakowie w najstarszej polskiej uczelni, rocznie dla ok. 500 studentów 
tego kierunku na studiach dziennych i zaocznych (licencjackich i magisterskich), 
podyplomowych i doktoranckich. 

Srebrne gody przypominają o wkładzie naukowym pracowników Uniwer
sytetu Jagiellońskiego do dyscypliny, zamykającym się na koniec 1999 r. 1228 
pozycjami bibliograficznymi aktualnie etatowo zatrudnionych ponad dwudziestu 
nauczycieli akademickich [zob. Dokumentacja I i VII]. Dorobek ten na pew
no przekroczy 2000 pozycji bibliograficznych, gdyby doliczyć teksty naukowe 
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pracowników z innych dziedzin niż BIN lub których nie ujęto, bo zostały opubli
kowane po zaprzestaniu pracy etatowej w IBIN. Nie policzono również dorobku 
naukowego około trzydziestu specjalistów rocznie, związanych umowami o pracę 
dydaktyczną w IBIN UJ. Przedstawiony z okazji jubileuszu dorobek naukowy 
nauczycieli akademickich z IBIN UJ wyróżnia się wieloma książkami i opraco
waniami opartymi na źródłowych badaniach, publikowanymi w renomowanych 
wydawnictwach w kraju i na świecie. Zwraca też uwagę aktywne uczestniczenie 
zespołu IBIN UJ w życiu naukowym w kraju i za granicą, w setkach konferencji, 
partycypowaniu w kilkudziesięciu profesjonalnych, ważnych gremiach nauko
wych w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polsce, a też i poza granicami ojczystymi. 

W aktualnych działaniach zespołu nauczycieli akademickich i studentów 
można odczytać chęć nawiązania i kontynuacji chlubnych tradycji kształcenia 
z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Krakowie. Tu bowiem w 1810 r. 
została powołana katedra bibliografii dla Jerzego Samuela Bandtkiego oraz 
wykłady te były kontynuowane aż do 1866 r., gdy Katedra Bibliografii została 
zlikwidowana zarządzeniem cesarskim z 5 lutego. Nawiązują też te wysiłki do 
przywileju dla Uniwersytetu Jagiellońskiego nadawania tytułu prywatnego do
centa w zakresie bibliografii w latach międzywojennych. Veniam legend i otrzymali 
tutaj m. in.: w 1919 r. znany badacz książki-Ludwik Bernacki, w 1937 r. -Aleksan
der Birkenmajer - twórca pierwszych studiów bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej w Warszawie w 1951 r. Sięgnąć też trzeba do przykładów prób zor
ganizowania studiów BIN w UJ po drugiej wojnie światowej. Prowadzono tu 
w latach 1949-1951 specjalizację bibliotekarską dla studentów Wydziału Filo
logicznego i Filozoficzno-Historycznego; następnie Międzywydziałowe Studium 
Bibliotekoznawstwa w latach 1970-1975. Starania te były zasługą wybitnego bi
bliotekarza prof, dra Jana Baumgarta. Zostały one następnie uwieńczone, przy 
aktywnej współpracy prof, dra hab. Stanisława Grzeszczuka z Instytutu Filologii 
Polskiej UJ, otwarciem pełnych studiów bibliotekoznawstwa i informacji nauko
wej od r. akad. 1974/1975, który to właśnie jubileusz staramy się uczcić w księdze 
pamiątkowej. 

W zestawieniu ze wspomnianymi długoletnimi tradycjami krakowskimi pełne 
studia BIN w UJ powstały z opóźnieniem w stosunku do seniorów tego kierunku 
w Warszawie i Wrocławiu, mających doświadczenia blisko półwicczne (Uniwer
sytet Warszawski od 1951 r„ Uniwersytet Wrocławski od 1956 r.). Tym bardziej 
dynamiczny rozwój studiów BIN w UJ w Krakowie, zwłaszcza w latach dzie
więćdziesiątych, opinie absolwentów, obserwowane liczne oferty miejsc pracy 
budzą satysfakcję i przekonanie o słuszności wybranej drogi edukacji.

Status i przebicie się kierunku BIN w najstarszej polskiej uczelni były trudne. 
Przeszkadzała konkurencja wielu atrakcyjnych ofert kształcenia w renomowanej 
polskiej uczelni, wysokie wymagania profesjonalne środowiska krakowskiego, 
konieczność permanentnego dokształcania kadry, utrudniały znane powszechnie 
trudne warunki lokalowe w UJ, etc.

Uczenie i studiowanie w UJ jednak zobowiązuje do najwyższych wysiłków 
zarówno kadrę, jak i studentów. Przeciwności udało się pokonać dzięki wy
siłkowi nielicznej, ale bardzo ambitnej i operatywnej kadry, wspomaganej przez 
doświadczonych bibliotekarzy oraz życzliwe inne polskie i zagraniczne Insty
tuty BIN. Ta współpraca najowocniejsza była z Uniwersytetem Warszawskim 



Srebrna rocznica w HUN UJ 11

i Uniwersytetem Wrocławskim, później też na zasadzie wzajemności z Uniwersy
tetem Śląskim. Wkrótce kadra UJ zaczęła wspomagać inne uczelnie, m.in. WSP 
w Kielcach. Przyjęty wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim z końcem lat sie
demdziesiątych program matematyczno-społeczny studiów zbliżył obie placówki 
i spowodował pogłębienie współpracy, które owocuje do dnia dzisiejszego. Do 
Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zbliżyły poszukiwa
nia teoretyczno-metodologiczne w latach osiemdziesiątych, wymiana wykładów, 
staży, przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w tej ważnej 
dla bibliotekoznawców uczelni.

Wyróżniającą pozycję na tle ogólnopolskim IBIN UJ zapewnia placówce:
• ranga uczelni;
• poziom i nowoczesna struktura studiów IBIN i całej uczelni UJ;
• możliwość korzystania z wysoko kwalifikowanej kadry IBIN oraz innych 

jednostek UJ;
• uczestniczenie w ogólnouczelnianych grantach, konferencjach, wymianie 

międzynarodowej, programach TEMPUS i SOKRATES, i in.;
• rozwijanie własnych IBIN UJ kontaktów i współpracy międzynarodowej;
• usamodzielnienie i włączenie od 1996 r. do struktury Wydziału Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej, które stwarzają możliwość wymiany doświadczeń 
(wspólne badania, wykłady, etc.);

• dobra i inspirująca współpraca z bibliotekarzami i pracownikami informacji 
w Krakowie i innych ośrodkach;

• wspomaganie IBIN UJ przez Ośrodek Informacji Naukowej Konsulatu USA 
i Czytelni British Council w Krakowie;

• bogate i nowoczesne zaplecze dla studiów w bibliotekach krakowskich, 
zwłaszcza w BJ i W BP;

• laboratoria komputerowe i multimedialne w IBIN UJ dzięki MEN i KBN;
• nawiązanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń z zagra

nicą.
Dla ukazania i udokumentowania dorobku BIN UJ zebrano w tej książce 

rozprawy i dokumentację tych przedsięwzięć. Praca zbiorowa pt. Biblioteka i in
formacja w komunikowaniu. 25-lecie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim (1977/1975-1999/2000) została 
podzielona na cztery części, w których w pierwszej i czwartej przedstawiono 
informacje o IBIN UJ. Część druga i trzecia zawierają natomiast artykuły pro
blemowe, podzielone na dwie sekwencje zgodne z tytułem książki, wskazujące 
kierunki zainteresowań badawczych zespołu Instytutu BIN UJ: Informacja w ko
munikowaniu oraz Biblioteki i książki w komunikowaniu.

W pierwszej części książki pt. Jubileusz 25-lecia studiów BIN w UJ zebrano 
wiadomości o losach uniwersyteckiej placówki, która od 1974 r. do czerwca 1996 r. 
mieściła się w strukturze IFP UJ, początkowo jako Zakład, a od 1992 r. jako 
Katedra - z własnym kierunkiem studiów i z siedzibą w BJ; następnie od 1987 r. 
przy ul. Gołębiej 16 w wyremontowanym społecznie budynku, tzw. Kolegium 
Opolskim.

Od r. akad. 1996/97 Katedra BIN IFP UJ została podniesiona do rangi 
Instytutu BIN UJ i weszła w strukturę utworzonego właśnie w uczelni krakowskiej 
nowego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Znaczne powiększenie 
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liczby studentów, spowodowało potrzebę dodatkowych pomieszczeń. Czasowo 
zatem zajęcia odbywały się przy ul. św. Filipa 24, następnie przy ul. Karmelickiej 
34. W planach przyszłościowych IBIN razem z całym Wydziałem Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej ma zasiedlić budowany III Kampus UJ w Pychowicach.

Opracowania dziejów studiów BIN UJ mają wartość źródłową, oparte są 
na badaniach dokumentów archiwalnych i są pióra naocznych świadków wyda
rzeń, współtwórców w UJ tego kierunku, tworzących w latach siedemdziesiątych 
zalążek kadry naukowej, a obecnie kierownictwo tego Instytutu, uczestniczących 
od samego początku w procesie dydaktycznym (rozdział pierwszy i czwarty). 
Wdzięczność dla kilkudziesięciu współpracowników IBIN UJ z Krakowa, kraju 
i zagranicy, bez których nie udałoby się tak rozwinąć studiów BIN UJ, wyrażono 
w artykule Partnerzy w kraju i na świecie w opracowaniu W. Pindlowej, organi
zatora specjalności i specjalizacji Informacji naukowej w UJ, obecnie z-cy dyrek
tora IBIN (rozdział pierwszy). Studentów przedstawiła K. Bednarska-Ruszajowa, 
na początku - w 1974 r. - najmłodszy etatowy pracownik, tworzonej wówczas 
placówki, obecnie kierownik Studium Podyplomowego Bibliotekoznawstwa UJ 
(rozdział trzeci, cz. 1). Refleksję ze strony studentów napisała dr Anna Gru
ca - absolwentka pierwszego rocznika studiów dziennych, dzisiaj doktor nauk 
humanistycznych i etatowy pracownik IBIN UJ (rozdział trzeci, cz. 2). Dorobek 
naukowy omówiła M. Kocójową, w 1974 r. pierwszy etatowy adiunkt, dzisiaj 
dyrektor Instytutu BIN UJ (rozdział drugi). W przypisach w części pierwszej zo
stała zestawiona bibliografia na temat studiów i dziejów IBIN UJ, inne materiały 
dokumentacyjne zostały zamieszczone w części ostatniej - czwartej.

Części środkowe książki: druga i trzecia, zawierają artykuły aktualnie pra
cujących w IBIN UJ nauczycieli akademickich. Rozprawy są reprezentatywne 
dla obranych przez nich kierunków badań naukowych, przedstawiają najnowsze 
osiągnięcia. W siedemnastu artykułach odzwierciedlone zostały dwa kierunki 
badań, charakterystyczne dla zespołu krakowskiego, koncentrujące się wokół 
tematów Informacja w komunikowaniu oraz Biblioteki i książki w komuniko
waniu. W części drugiej książki znalazły się głównie artykuły metodyczno-mcto- 
dologiczne. Otwiera ją interesujący artykuł Wandy Pindlowej na temat modelu 
nauczyciela informacji naukowej. Zagadnienia filozoficzne i związane z teorią 
informacji naukowej omówiły młode autorki zespołu IBIN: Sabina Cisek, Maria 
Próchnicka, Małgorzata Janiak. Temat związany z organizacją stowarzyszeń bi
bliotek kościelnych podjął ks. Jan Bednarczyk, absolwent indywidualnych studiów 
BIN UJ, obecnie dyrektor Biblioteki PAT w Krakowie i wykładowca w Instytu
cie BIN UJ. Zagadnienia związane z zarządzaniem systemami informacyjnymi 
i promocją wiedzy opracowali: Remigiusz Sapa, Małgorzata Stanula i Małgorzata 
Jaskowska.

W części trzeciej poza dwoma inspirującymi artykułami teoretycznymi Jacka 
Wojciechowskiego i Krystyny Bednarskiej-Ruszajowej opracowania są faktogra
ficzne, zostały ułożone w zstępującym porządku chronologicznym. Rozpoczyna 
ten ciąg - ostatni napisany przed śmiercią artykuł nieodżałowanego naszego 
kolegi, wybitnego uczonego prof, dra hab. Wiesława Bieńkowskiego pt. Życie 
kulturalne Krakowa w latach 1978-1998. Kolejne odkrywcze rozprawy przedsta
wili: Alina Fitowa Profesor Stanisław Kot (1885-1975). Działalność naukowa, 
edytorska i informacyjna, Anna Gruca Wydawcy w Krakowie w latach 1878-1914. 
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Ustalenia wstępne, Krzysztof Jaśko Przedruki z paryskiego Instytutu Literackiego 
w krakowskich oficynach podziemnych (1982-1990), Piotr Lechowski Likwidacja 
skutków drugiej wojny światowej w polityce bibliotecznej PRL (1945-1950), Jerzy 
Ronikier Szkolny podręcznik historii - szczególny rodzaj książki (1920-1990).

W części czwartej - dokumentacyjnej, zebrano materiał uzupełniający i kon
kretyzujący dane zawarte w części pierwszej, przygotowany sumiennie przez 
młodą kadrę: spis 1228 publikacji w latach 1974-1999 opracował ze studenta
mi Piotr Lechowski, spis 802 prac magisterskich oraz chronologię zdobywania 
stopni naukowych przez kadrę IB1N UJ zestawiła Małgorzata Jaskowska, spis 
partnerów w kraju i na świecie zebrał doktorant Wiktor Gawarecki pod kierun
kiem Wandy Pindlowej; przy spisie zawartości dwóch serii wydawniczych pod red. 
M. Kocójowej razem z indeksem współpracowała inż. Irena Ćwikilewicz i student 
Michał Tąta. Załączone w książce spisy mają odpowiedniki w bazach danych 
w IBIN UJ. Informacjęo Instytucie i pracownikach, kronikę opracowała dyrekcja 
1B1N. Ważnym uzupełnieniem dokumentacji są fotografie upamiętniające rozwój 
IBIN UJ.

Ukazanie dorobku naukowego i dydaktycznego Instytutu BIN z okazji dwu- 
dzicstopięciolecia ma nadzieję przyczynić się do budowania prestiżu biblioteko
znawstwa i informacji naukowej w Polsce, ukazania walorów i visibility biblioteka
rzy i pracowników informacji w społeczeństwie oraz rozwoju badań naukowych 
w nowym w Polsce, a ukształtowanym już na świecie obszarze badawczym o nazwie 
„communication”, odpowiadającym zakresem „naukom o poznaniu i komuni
kacji społecznej (wg klasyfikacji dyscyplin naukowych przez Centralną Komisję 
ds. tytułu naukowego i stopni naukowych).

*
* *

Wszystkim pracownikom z IBIN UJ oraz Współpracownikom z naszego uni
wersytetu, jak i z innych uczelni, bibliotek oraz instytucji naukowych, oświatowych 
i kulturalnych oraz naszym absolwentom i studentom, z którymi przez 25 lat dzie
liłam wysiłki w budowaniu pozytywnego wizerunku naszego Zakładu / Katedry / 
Instytutu BIN - pragnę serdecznie podziękować za aktywne i przyjacielskie popie
ranie tych starań, zgodnych z dobrymi tradycjami Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Nobilitują te wyrazy wdzięczności: równoległa do obchodów rocznicy 25-lecia 
studiów BIN data 2000 - uznanego za Rok Święty, a równocześnie oznaczająca 
uroczysty jubileusz 600-lecia obchodów Odnowienia Almae Matris.

Maria Kocójową


