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Zagadnienia związane z płatnym i bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci, 

zawsze istotne dla użytkowników i pracowników bibliotek, stały się palącym problemem w związku z finanso

wym kryzysem, zataczaj ącym coraz szersze kręgi.

Zagrożenia płynące z tego powodu nakłoniły do poszukiwania rozwiązań o niższych kosztach, za to racjo

nalnie wspomagających rozwój nauki i zaspokajających potrzeby informacyjne everyday life społeczeństwa. 

Stąd w publikacji elektronicznej Biblioteki i ich klienci: Między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się 

w erze zasobów cyfrowych i sieci (Kraków: Instytut INIB UJ 2009) zostały zebrane 32 artykuły na te tematy 

w trzech blokach zagadnień: 1) Wyzwania przy finansowaniu komunikowania się w erze elektronicznych sieci 

(10 artykułów); 2) Zastosowanie rozwiązań w finansowaniu komunikowania się (12 artykułów); oraz 3) Nowe 

paradygmaty komunikowania się z  uwzględnieniem finansowania (10 artykułów).

Wśród autorów znajdują się zarówno przedstawiciele akademickich ośrodków kształcenia z bibliotekoznaw

stwa i informacji naukowej, jak i bibliotek różnych typów, głównie naukowych. W tym gronie, poza licznymi 

profesjonalistami z Polski, znaleźli się przede wszystkim specjaliści z USA, ale też z Anglii, Bułgarii, Norwegii, 

Słowacji i Turcji. Zróżnicowanie geograficzne środowiska autorów powiększyło gwarancję wszechstronnego 

naświetlenia tematu i trafnego wybrania przykładów the best practices.

Ważny dodatek do artykułów na tematy aktualne, w związku z okolicznością jubileuszową, tworzy część 

czwarta, bardziej historyczna. Została ona poświęcona cyklowi dorocznych międzynarodowych konferencji, 

skupionych tematycznie na najnowszych zagadnieniach przemian bibliotek i informacji naukowej w kraju i na 

świecie (praktyka i edukacja), zorganizowanych przeze mnie w Instytucie Informacji Naukowej i Biblioteko

znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1995-2009. W sumie część czwarta liczy kilkanaście doku

mentacyjnych tekstów, pokazów, galerii ilustracji, indeksów autorów, etc.

Specjalne miejsce znalazła w tej części dokumentacja wideokonferencji z profesjonalistami z USA, towa

rzyszących tym konferencjom od 1999 r. Wdzięczność za ich zorganizowanie należy się Konsulatowi General

nemu USA w Krakowie: Mr Lesie High’owi, Williamowi Bellisowi oraz Mrs Susan Parker-Burns, kolejnym 

konsulom ds. prasy i kultury, Pani Janinie Galas, dyrektor Information Resources Center i jej pracownikom, oraz 

zapraszanym gościom do telerozmów z USA, jak i do wygłaszania referatów na konferencjach w Krakowie.

Pragnę też bardzo gorąco podziękować współpracownikom z Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko

znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentom, którzy piętnaście lat niestrudzenie pomagali w organi
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zacji konferencji, nadaniu im atrakcyjnej formy oraz uczestniczyli w publikacji i dystrybucji materiałów. 

W Komitecie Merytoryczno- Organizacyjnym współpracowała ze mną od początku prof. UJ dr hab. Wanda Pin- 

dlowa, nieoceniona w prowadzeniu ze swadą sesji plenarnych w języku angielskim oraz wygłaszaniu wielu in

spiruj ących referatów. Sekretarze Konferencji znakomicie wywiązywali się ze swoich obowiązków: przy pierw

szych dwóch czysto edukacyjnych konferencjach -  dr Małgorzata Jaskowska (1996) i mgr Małgorzata Stanula 

(1997), oraz przez następnych 10 lat z poświęceniem czasu, energii i wykazaniem się kompetencjami w tłuma

czeniach -  dr Remigiusz Sapa (1998-2008), aktualnie kontynuuje znakomicie te dobre tradycje dr Agnieszka 

Korycińska-Huras (2009). Sprawny zespół inżynierski -  Irena Ćwikilewicz i Dawid Bittner z oddaniem zapew

niał najwyższy standard techniczny oprawie konferencji i publikacjom. Mgr Gabriela Bednarska i dr Monika 

Krakowska, poczynając od lat studenckich do dzisiaj, dbały o promocję i dokumentację Instytutu INIB UJ. Mgr 

Danuta Bromowicz przyczyniała się do oprawy artystycznej Konferencji oraz opiekowała się wystawami i poste

rami. Prestiż konferencji podnosiły władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaszczycaj ąc ich otwarcia oraz wspie

raj ąc wydawnictwa. We wdzięcznej pamięci organizatorów i uczestników zapisali się zwłaszcza Prorektorzy 

Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Krystyna Dy- 

rek, prof. dr hab. Maria Nowakowska, prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, prof. dr hab. Marek Szymoński oraz 

prof. dr hab. Szczepan Biliński. Władze ministerialne, zwłaszcza dyrektor Stanisław Madej, podkreślały i popie

rały ogólnopolskie, środowiskowe wartości edukacyjne tych konferencji. Pragnę gorąco podziękować, last but 

not least, Kolegom z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wszystkim Uczestnikom konferencji, a przede wszyst

kim Autorom z kraju i zagranicy za dzielenie się przez piętnaście lat cennymi przemyśleniami i doświadczenia

mi, żywy udział w dyskusjach, wielokrotne uczestniczenie i powracanie na te doroczne, wiosenne konferencje 

z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
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