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Międzynarodowa, środowiskowa konferencja Instytutu Informacji Nauko
wej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowana jest przez 
krakowski Instytut corocznie od 1995 r., przy wsparciu finansowym MENIS. 
W  2004 r. tematyka X  jubileuszowej konferencji była przekrojowa, kumulują
ca zasadniczą problematykę tych spotkań: „Profesjonalna informacja w Inter
necie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność 
intelektualna” („Professional information on the Internet: design and deve
lopment, access, quality, etics in cyberspace and intellectual property” , orga
nizator merytoryczny: prof. UJ, dr hab. Maria Kocójowa; sekretarz: dr Remi
giusz Sapa). Tytuł ten poświadcza metamorfozę jaką przeszły zainteresowania 
krajowego środowiska profesjonalnego w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Anonsuje też poczucie profesjonal
nej odpowiedzialności bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, jak
i kadry kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, za stan 
Internetu w tej mierze.

INTEGRACYJNE ZNACZENIE INFORMACJI PROFESJONALNEJ 
W  INTERNECIE

Spotkania krakowskie przed laty zainspirowała potrzeba poznania stanu, 
zaplecza i przygotowania krajowego środowiska akademickiego do edukacji 
z udziałem nowoczesnych technologii. Wówczas przedstawiciele wszystkich 
uczelni kształcących w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w Polsce spotkali się po raz pierwszy w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej UJ i opracowali Raport wskazujący na ubóstwo wyposażenia 
umożliwiającego nowoczesne kształcenie. O szybkości i zaangażowaniu w mo
dernizację studiów, jak i o potrzebie takiego stałego forum dyskusyjnego świad
czy to, że już dwa lata później konferencja stała się wydarzeniem na skalę 
międzynarodową, a do grona uczestników przybyli na stałe pracownicy biblio
tek z kraju i z zagranicy.

Sprawy Internetu i jego rola dla bibliotek oraz społeczeństwa zaczęły zaj
mować coraz ważniejsze miejsce w programach konferencji, aby od 1998 r. stać 
się ich motywem przewodnim. Użyteczność Internetu niewątpliwie zintegro
wała zainteresowania uczestników konferencji, zbliżyła nauczycieli akademic
kich i bibliotekarzy we wspólnym dążeniu do stworzenia warunków sprzyjają
cych zwiększeniu satysfakcji z pracy bibliotek i propagowaniu nowej roli
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pracowników bibliotek w środowisku elektronicznym. Idea ta i postęp w jej 
realizacji wypełniły „gorące” tematy kolejnych konferencji. Przede wszystkim 
użytkownik końcowy Internetu i jego potrzeby zostały wysunięte na pierwsze 
miejsce jako wątek zasadniczy problemów rozważanych w kolejnych latach: 
„Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej 
w kontekście badań nad potrzebami społeczeństwa informacyjnego Unii Eu
ropejskiej’^ 1998), „Społeczeństwo informacyjne -  użytkownicy informacji elek
tronicznej: przygotowanie, prawa, ograniczenia” (1999), „Ocena jakości: edu
kacja, biblioteki, usługi informacyjne w kontekście potrzeb społeczeństwa in
formacyjnego” (2000), „Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach 
informacji: teoria i praktyka” (2001), „Edukacja na odległość dla społeczeń
stwa informacyjnego -  potrzeby bibliotek: praktyka i teoria” (2002), „Public 
Relations bibliotek, wydawców i centrów informacji” (2003) i wreszcie oma
wiana „Profesjonalna informacja w Internecie: projektowanie i realizacja ser
wisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna” (2004). Można sądzić 
po liczbie uczestników każdej z tych konferencji -  od 80 do ponad 100 osób 
z różnych krajów, jak i obszarów Polski, że pomysł wyszedł naprzeciw potrze
bom środowiska i spotkał się z żywym oddźwiękiem.

Omawiana konferencja w tym cyklu -  miała za zadanie w roku wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, ukazać i porównać w skali międzynarodowej 
zainteresowania, potrzeby, możliwości związane z nową rolą bibliotek i infor
macji naukowej w wykorzystaniu Internetu dla dobra społeczeństwa. Poszuki
wana była odpowiedź na pytania: Na ile Polska w zakresie informacji profesjo
nalnej może stać się równoprawnym partnerem z innymi krajami UE? Jakie 
braki, konieczne do usunięcia, ujawni dyskusja na tematy związane z rolą 
bibliotek i informacji w magicznym dla wielu odbiorców świecie cybernetycz
nym?

Rangę dyskusji podwyższył, jak w każdym roku, udział specjalistów o zna
nych na świecie nazwiskach, czynnie uczestniczących w kreowaniu wirtual
nych przedsięwzięć. Przyjechali bowiem do Krakowa doświadczeni, cenieni 
nauczyciele akademiccy informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz kie
rownictwo bibliotek. Z UE przybyli goście z Danii, Francji, Szwecji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii; także z Norwegii, a nawet z USA oraz naturalnie z kraju -  
z uczelni warszawskich, wrocławskich, poznańskich, krakowskich. Były też 
reprezentowane redakcje profesjonalnych czasopism: angielskiego Journal of 
Librarianship and Information Science oraz krajowego serwisu elektroniczne
go EBIB.

T E M A T Y K A  KONFERENCJI UJ W  2004 ROKU

W  33 referatach i komunikatach 40 autorów (w tym 10 zagranicznych), 
wygłoszonych w języku angielskim bądź polskim -  ujawniły się główne wątki 
rozważań nad profesjonalną informacją w Internecie. Wieloaspektowo omó
wione korzyści, bądź zauważone niedostatki, można zmieścić w czterech gru
pach: 1. Tendencje globalne, 2. Jakość i integracja, 3. Budowanie i dostęp,
4. Dystrybucja przez biblioteki.

W  pierwszym nurcie dyskusji podjęte zostały tematy ważne dla przyszło
ści: „Czy wystarczy miejsca dla bibliotek? Funkcje biblioteki w sieciowym 
świecie” (Tord Hoivik, Oslo University College, Norwegia), „Edukacja dla 
potrzeb bibliotek cyfrowych i informacji” (Elena Maceviciute, University Col
lege of Boras, Szwecja), „FAIFE (Committee on Freedom of Access to Infor
mation and Freedom of Expression) i etyka profesjonalnej informacji w cyber
przestrzeni” (Paul Sturges, Loughborough University, UK), „Postępująca tra
gedia wspólnoty: kontrola międzynarodowych korporacji nad publikowaniem
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rezultatów badań naukowych” (Gary Byrd, Health Sciences Library, USA), 
„Komercyjne i bezpłatne serwisy informacyjne w Internecie -  szansa czy za
grożenie dla bibliotek?” (Marek Sroka, University of Illinois at Urbana-Cham- 
paign, USA). Dołączyły tu wypowiedzi na ważne aktualnie tematy profesorów 
z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych oraz Centrum 
Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego -  Marty Grabowskiej „ENISA -  
Agencja Bezpieczeństwa Europejskich Sieci i Informacji” oraz Barbary Sosiń- 
skiej-Kalaty „Internet i nowoczesna technologia komputerowa a etyka 
pracownika informacji naukowej” , jak i z Instytutu Informacji Naukowej i Bi
bliotekoznawstwa UJ -  Wandy Pindlowej „Cybermetria”.

Drugi kierunek rozważań dotyczył jakości. Znalazły się tu francuskie anali
zy stanu obecnego: „Ocena funkcjonalności serwisów informacyjnych: powsta
wanie i utrwalanie się społecznych praktyk użytkowych nowoczesnych me
diów (Jean-Marc Francony, Universite Pierre Mendes Grenoble, Francja), 
„Elektroniczny dostęp do twórczości naukowej i waloryzacja wyników badań 
naukowych” (Joanna Janik, Bibliotheque de l’lnstitut d’Informatique et de 
Mathematiques Appliquees oraz Christine Aubry, Maison des Science de 
1’Homme -  Alpes, Francja), a także polskie komunikaty: „Informacja o pol
skim środowisku naturalnym w Internecie” (Małgorzata Jaskowska, INiB UJ), 
„Jakość stron W W W : znaczenie informacji „O serwisie” (Maria Kocójowa, INiB 
UJ), „Architektura informacji w internetowych serwisach edukacyjnych” (Bar
bara Kamińska-Czubałowa, AP, Kraków).

Trzecia, liczna grupa referatów dotyczyła kluczowych zagadnień związa
nych z dostępem do informacji w Internecie: „Ułatwianie dostępu do Interne
tu: rola personelu brytyjskich bibliotek publicznych” (Anne Goulding, Rachel 
Spacey, UK), „Własność intelektualna i Internet: do kogo w rzeczywistości 
należy informacja?” (Helge Clausen, The State and University Library, Aar
hus, Dania). „Metadane i ontologie w systemach zarządzania wiedzą“ (Marek 
Nahotko, INiB UJ), „Systemy zarządzania treścią -  możliwości i wykorzysta
nie” (Anna Firlej-Buzon, Instytut INiB UWr), „Serwisy tematyczne w Inter
necie na przykładzie portalu Elektroniczna Biblioteka (EBIB)” (Anna Kom- 
perda, Biblioteka Główna i OINT, Politechnika Wrocławska), „W W W -ISIS -  
łatwy sposób publikowania baz danych w Internecie dla bibliotekarzy i profe
sjonalistów informacji” (Wiesław Gliński, INiSB UW ), „Systemy nawigacji 
a strategie nawigowania na przykładzie edukacyjnego serwisu internetowego” 
(Stanisław Skórka, INiB US).

Grupa czwarta referatów ukazała koncepcje kreowania i dystrybucji infor
macji na podstawie przykładów, głównie własnych stron W W W  bibliotek: „In
ternet w bibliotekach amerykańskich -  współczesne trendy” (Holly Murten, 
Amerykańskie Centrum Informacji w Ambasadzie USA w Berlinie), „Kreowanie 
serwisów informacyjnych w hybrydowej bibliotece uczelnianej” (Grażyna Pio
trowicz, Biblioteka Uniwersytecka Wrocław), „Strona domowa biblioteki czy 
biblioteka wirtualna? Koncepcja, twórcy, zasoby, usługi, użytkownik” (Łucja 
Maciejewska, Barbara Urbańczyk, Jolanta Wróbel, BG i OINT, Politechnika 
Wrocławska), „Doświadczenia projektowania i modernizacji strony domowej 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej” (Grażyna Kiwała, Agata Wie- 
techa, BG PW), „Strona W W W  Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego: doświad
czenia ^dotyczące tworzenia serwisu bibliotecznego” (Mariusz Tomaszewski, 
BG UŚ), „Portal internetowy Biblioteki Medycznej CM  UJ jako narzędzie 
realizacji usług bibliotecznych” (Michał Hanasiewicz, Anna Uryga, CM  UJ), 
„Internetowy Serwis Informacyjny OIN Biblioteki Głównej Akademii Pedago
gicznej w Krakowie jako źródło informacji naukowej z pedagogiki i psycholo
gii” (Ewa Piotrowska, Renata M. Zając, BG AP, Kraków), „Funkcjonalność 
informacyjnej witryny internetowej (na podstawie doświadczeń AGAD  
w Warszawie)” (Piotr Tafiłowski, Biblioteka SGH, Warszawa).



220 SPRAWOZDANIA

Porównania między doświadczeniami i pytaniami stawianymi przez auto
rów zagranicznych i polskich ujawniły wspólnotę interesów bibliotecznych, jak 
też analogiczne kłopoty i pożytki z informacji online. W  związku z rozszerzają
cymi się zasobami serwisów informacyjnych, coraz częściej przekraczającym 
własny obszar biblioteki, przedstawione na konferencji referaty i komunikaty 
wskazały na konieczność starannej analizy profesjonalnej informacji w Interne
cie oraz zintensyfikowania badań naukowych na tym polu. Obok aktualności, 
funkcjonalności, etyki, aspektów prawnych i komercyjnych informacji nauko
wej, szczególna uwaga została zwrócona na odpowiedzialność za treści zamiesz
czane w Internecie i sposób ich formułowania w bibliotekach z wykorzysta
niem nowoczesnych programów, ułatwiających powszechny dostęp.

W YSTĄPIENIA TOWARZYSZĄCE NA KONFERENCJI UJ W  2004 ROKU

Znaczenie konferencji podkreśliło otwarcie jej przez prof, dr hab. Marię 
Nowakowską -  prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez Williama 
Bellisa -  konsula ds. prasy i kultury Generalnego Konsulatu USA w Krako
wie. Dzięki współpracy Instytutu INiB UJ z amerykańskim konsulatem do 
programu została włączona wideokonferencja w American Information Reso
urces Center, zorganizowana przez kierownika Centrum -  mgr Janinę Galas w 
Konsulacie USA w Krakowie. Rozmówcą ze strony amerykańskiej była Trisha 
Davis, kierownik wydziału źródeł periodycznych w bibliotekach Uniwersytetu 
Stanowego Ohio, USA. Po 20-minutowej prelekcji tematem dyskusji były li
cencje baz danych dla bibliotek elektronicznych: aspekty prawne i porady prak
tyczne. Nagranie z wideokonferencji można obejrzeć w AIRC, Konsulat Gene
ralny USA w Krakowie (ul. Stolarska 9) oraz na CD-ROM-ie towarzyszącym 
konferencji.

Ważnym wydarzeniem była również promocja brytyjskiego czasopisma 
profesjonalnego Journal o f Librarianship and Information Science przez dr Anne 
Goulding, sekretarza redakcji. Wizualnym akcentem była jubileuszowa wy
stawa posterów na tematy związane z konferencjami w Instytucie INiB UJ, 
przygotowana przez tutejszych studentów informacji naukowej i biblioteko
znawstwa -  efekt zajęć dydaktycznych prowadzonych przez mgr Danutę Bro- 
mowicz. Pokaz Jana Zająca, dyrektora Wydawnictwa Pergamena, połączony 
z prelekcją i sprzedażą map (stylizowanych na historyczne) dopełnił dodatko
we atrakcje konferencji.

NAU KO W A DOKUM ENTACJA KONFERENCJI UJ W  2004 ROKU

Naukowa dokumentacja konferencji INiB UJ w Krakowie w 2004 r. ma 
postać hybrydową -  elektroniczną w dostępie offline i online oraz drukowaną. 
Jest to zarazem pierwsza elektroniczna dokumentacja konferencji szkół wyż
szych kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Polsce, a więc 
kolejny symptom i oferta ważna dla społeczeństwa informacyjnego. Uczestnicy 
konferencji otrzymali CD-ROM z tekstami referatów i wystąpieniem Trishy 
Davis na wideokonferencji (w języku angielskim), komunikaty w języku pol
skim oraz specjalnie przygotowaną informację o samym Instytucie INiB UJ, 
bogato ilustrowaną. Teksty artykułów autorów zagranicznych w wersji języko
wej oryginalnej są też dostępne online na stronie domowej IINIB UJ. W  związ
ku ze zmianą serwera trzeba zaanonsować nowy adres elektroniczny Instytutu 
INIB UJ, funkcjonujący od przełomu stycznia i lutego 2005 r.: http://www.in- 
ib.uj.edu.pl.

Teksty w wersji drukowanej zostały zamieszczone, zgodnie z dziesięciolet
nią praktyką publikowania ciekawych wypowiedzi w serii INiB UJ pt. Mate-

http://www.in-
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riały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, ISSN 1505-9286. Tom 
ten, z kolei 16 w serii, nosi tytuł: Profesjonalna informacja w Internecie '.Książ
ka zawiera m.in. tłumaczenia na język polski artykułów zagranicznych oraz 
artykuły w języku polskim autorów krajowych, informacje o konferencji oraz 
spis publikacji pracowników Instytutu INiB UJ za lata 2003-2004.

Mana Kocójowa
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński

Sprawozdanie wpłynęło do redakcji 31 marca 2004 r.

1 Profesjonalna informacja w Internecie. Praca zbiór, pod red. naukową Marii Kocójowej. Kraków: 
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, 250 s.




