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Maria Kocójowa  
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytet Jagielloński 

WSTĘP  

Książka elektroniczna pt. Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wie-

ku (w dziesięciolecie śmierci Profesora Wiesława Bieńkowskiego) jest już siódmą pozycją w serii III:  

E-Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wzorem lat ubiegłych podjęte w niej zostały najnowsze zagadnienia związane z bibliotekami, informacją 

naukową i książkami, ale tym razem o znamionach interdyscyplinarnych. Zwrócenie uwagi czytelników tej 

ksiązki na udział profesjonalistów – nauczycieli akademickich i bibliotekarzy w pracach teoretyczno-

metodologicznych, edukacyjnych oraz w działaniach praktycznych (głównie w bibliotekach) o takim poszerzo-

nym zakresie ma na celu wskazanie nowej roli środowiska w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Odnie-

sienia międzynarodowe i ogólnokrajowe w ponad pięćdziesięciu artykułach pozwalają zaobserwować przemiany 

w tym kierunku zarówno teorii i metodologii, jak i efekty praktyczne. Specyfikę zagranicznych tendencji przed-

stawiło piętnastu autorów z Danii, Francji, Iranu, Niemiec, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch. Ukazanie 

panoramy krajowej tych zagadnień interdyscyplinarnych w kontekście międzynarodowym, które stało się udzia-

łem w tej edycji kilkudziesięciu polskich autorów, wskazuje na rozwijanie zainteresowań, badań i kreowanie 

projektów zgodnie z tendencjami światowymi. 

Temat tej elektronicznej książki (o objętości ca 40 arkuszy wydawniczych) został zainspirowany kierunkami 

dorobku naukowego – mocno związanego z Krakowem Profesora Wiesława Bieńkowskiego (1926–1999), zna-

nego z ponad 550 opracowań historycznych, etnograficznych, biograficznych i bibliograficznych. Profesor był 

przez blisko ćwierćwiecze zasłużonym, poważanym i lubianym nauczycielem akademickim i wychowawcą 

młodzieży w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, znanym  

i cenionym w ogólnopolskim środowisku naukowym. Grono przyjaciół, współpracowników i wychowanków  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Polskiej Akademii Umiejętności uczciło dlatego dziesięciolecie Jego 

śmierci artykułami dokumentacyjnymi i materiałami multimedialnymi zebranymi w tej książce elektronicznej  

w osobnej części (ponad 3 arkusze wydawnicze) oraz wystawą zorganizowaną w Archiwum Naukowym PAN  

i PAU w Krakowie.  

Funkcja redaktora naukowego upoważnia mnie do złożenia gorącego podziękowania wszystkim Autorom  

i Współpracownikom, którzy wzięli udział w publikacji tej pracy zbiorowej, podzielili się bezinteresownie swo-

imi wynikami badań, a też wdzięczną i dobrą pamięcią o śp. Profesorze Wiesławie Bieńkowskim. 

 

Kraków, dnia 7 czerwca 2010 r. 


