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X I M iędzynarodowa konferencja Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

(Kraków, 6-7 czerwca 2005 r.)

In ternet, urastając do roli bardzo ważnego, a dla wielu z pewnością podsta
wowego, środowiska informacyjnego, odgrywa coraz większą rolę w udostęp
nianiu i upowszechnianiu szeroko rozumianych dóbr i obiektów kultury. Wzrost 
ilości cyfrowych, dostępnych online wizerunków i nagrań wszelkiego rodzaju 
artefaktów  istotnych dla kulturalnego rozwoju społeczeństw ma charakter bar
dzo dynamiczny. Z jednej strony bywa ujęty w ramy organizacyjne przez różne 
instytucje kultury, w tym  biblioteki, muzea i archiwa, a z drugiej, jest wyni
kiem  spontanicznych dążeń poszczególnych twórców i użytkowników In terne
tu, którzy stara ją  się wzbogacić to środowisko o takie elementy, które w natu 
ralny sposób otaczają nas w świecie realnym -  opowieści, zabytki o znaczeniu 
lokalnym, fotografie rodzinne, prywatne zbiory kolekcjonerskie, wyroby kul
tury  ludowej itp. Surowy, technokratyczny In ternet z lat dziewięćdziesiątych 
XX  w. ulega stopniowej humanizacji, stając się środowiskiem nie tylko przyja
znym człowiekowi, ale także ułatwiającym mu realizację coraz szerszego spek
trum  zainteresowań, planów i potrzeb. Zjawisko to uruchomiło jednak także 
wiele procesów "wymagających dopiero zbadania, spowodowało pojawienie się 
nowych problemów do rozwiązania i wyzwań, którym musimy sprostać. Ko
nieczna jest w ym iana doświadczeń i dyskusja nad różnymi aspektam i tego 
zjawiska, w tym  sam ą dygitalizacją obiektów kultury i związanymi z nią pro
blem am i technicznymi, prawnymi i organizacyjnymi, wyszukiwaniem ich cy
frowych odpowiedników w Internecie oraz kwestią ich opisu i reprezentacji 
przedstawianych treści, czy wreszcie możliwością ich promowania i wykorzy
stania. T ym  i podobnym zagadnieniom poświęcona była już jedenasta m ię
dzynarodowa i środowiskowa konferencja zorganizowana przez Instytut Infor
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ w Krakowie w dn. 6-7 czerwca 
2005 r. W  obradach, toczących się na terenie III K am pusu U niw ersytetu 
Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej w Krakowie, wzięli udział przedsta
wiciele najważniejszych polskich ośrodków akademickich kształcących w za
kresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, pracownicy bibliotek, muze
ów, archiwów i innych instytucji kultury z całej Polski oraz z Wielkiej Brytanii 
i Stanów  Zjednoczonych. W  sumie wygłoszono 26 referatów, kom unikatów 
i prelekcji, których wysłuchało blisko 70 uczestników.

Po powitaniu uczestników przez dr hab. M arię Kocójową, prof. UJ, dyrek
tora IIN iB UJ i organizatora konferencji, oficjalnego otwarcia dokonali prof. dr
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hab. M aria Nowakowska, prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej 
UJ i William Bellis, konsul ds. prasy i kultury z Konsulatu Generalnego USA 
w Krakowie.

W  pierwszym dniu konferencji, w ramach sesji plenarnej prowadzonej przez 
W andę Pindlową i M arię Kocójową (IINiB UJ), uczestnicy mogli zapoznać się 
z inicjatywami podejmowanymi przez różne środowiska: biblioteki akadem ic
kie (M aria A. Jankowska, University Library, University of Idaho, USA), muzea 
(Anna Kuśmidrowicz-Król, Zamek Królewski w W arszawie), archiwa (K rysty
na Litewka, Archiwum Państwowe w Krakowie) i ośrodki uniw ersyteckie 
(M onika Krakowska, IINiB UJ). W anda Pindlowa (IINiB UJ) przedstawiła 
sieci rozległe jako środowisko dla rozwoju kultury i zarysowała problem atykę 
publikowania w Internecie elektronicznych wersji tradycyjnych obiektów kul
tury i tych, które powstały i istnieją jedynie w postaci cyfrowej, w kontekście 
ich ochrony, edukacji i upowszechniania.

W  przerwie obrad uczestnicy mogli zwiedzić wystawę i wysłuchać prelek
cji, w której K atarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer przekonywali, że forma książ
ki, jej kształt, układ typograficzny, papier, mogą także być postrzegane jako 
integralne części dzieła, a książka nie jest tylko m aterialnym  nośnikiem dla 
treści wyrażonych w samym tekście.

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją jednym  z punktów programu obrad była 
wideokonferencja ze specjalistami z USA. Udało się ją  zorganizować dzięki 
życzliwości Williama Bellisa, konsula ds. prasy i kultury oraz staraniom  Jan i
ny Galas, kierow nika AIRC z K onsulatu G eneralnego USA w Krakowie. 
W  tym  roku poświęcona była osiągnięciom i problemom związanym z budo
waniem elektronicznej kolekcji zasobów w ramach realizowanego w USA pro
jek tu  American M emory. Ze strony am erykańskiej doświadczeniami dzielił się 
Carl F leischhauer z National Digital Library Program z Library of Congress.

W ieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie w salach Klubu Convivium 
na terenie Collegium Novum UJ.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja plenarna, k tórą wypełnił referat 
P etera Brophego z Wielkiej Brytanii (Centre for Research in Library & Infor
m ation M anagem ent, The M anchester M etropolitan University). Autor przed
stawił argum enty przemawiające za podjęciem przez biblioteki, m uzea i archi
wa roli lokalnych ośrodków zachęcających i umożliwiających ludziom przed
staw ianie ich pryw atnych, osobistych lub rodzinnych historii i opowieści 
w Internecie. W ystąpienie wywołało żywą dyskusję.

Dalsze obrady podzielone zostały na dwa równoległe panele, prowadzone 
przez W andę Pindlową i M arię Kocójową (IINiB UJ). Dużo miejsca poświęco
no inicjatywom i roli bibliotek w tworzeniu i organizowaniu informacji o obiek
tach kultury w Internecie oraz ich udziałowi w różnych projektach związanych 
z dygitalizacją i budow aniem  zasobów m ultim edialnych dostępnych online 
(Łucja M aciejewska, Biblioteka Główna i O IN T Politechniki W rocławskiej; 
Andrzej Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; M ałgorzata Kisilow- 
ska, IIN iSB, UW; M arek Nahotko, IINiB UJ; Anna Sławęcka-Sztokman, Bi
blioteka Główna Politechniki Krakowskiej; Bożena Łazowska, C entralna Bi
blioteka Statystyczna w Warszawie; K atarzyna Domańska, K BilN , Akadem ia 
Bydgoska; Grażyna Piotrowicz, Biblioteka Uniwersytecka we W rocławiu; B e
ata  K urek, Biblioteka Jagiellońska). Znaczenie dygitalizacji obiektów kultury 
i ich um ieszczania w In ternecie dla badań naukowych przedstaw iła M aria 
Kocójową (IINiB UJ), a rolę aukcji internetowych w tworzeniu kolekcji biblio
tecznych i indywidualnych zaprezentował Jerzy D uda (kolekcjoner). Analizie 
poddano też istniejące w Internecie źródła informacji o obiektach kultury (M a
ria Przastek-Sam okowa, IINiSB UW; Stanisława Kurek-Kokocińska, Piotr Sze- 
ligowski, K B ilN  UŁ) i sposób prezentacji średniowiecznych rękopisów (Aldo
na Chlew icka, K B ilN , A kadem ia Bydgoska) oraz skuteczność w ybranych 
wyszukiwarek plików graficznych i wyrażeń wyszukiwawczych (Remigiusz Sapa,
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IIN iB  UJ). Zastanawiano się także nad kontekstam i doboru obiektów do wir
tualnych zasobów dziedzictwa kulturowego (Anna Sitarska, IINiB UJ i K ata
rzyna Zimnoch, Insty tu t Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w B ia
łymstoku). Burzliwą dyskusję wywołało wystąpienie Mirosława Górnego (Po
znańska F undacja Bibliotek Naukowych, U niw ersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu) i Jak u b a  Skuteckiego (Biblioteka Główna, U niw ersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu), podejmujące przede wszystkim problemy praw
ne i etyczne związane z udostępnianiem zbiorów ikonograficznych w bibliote
kach cyfrowych.

O bradom  towarzyszyła wystawa „Ekslibrisy roślin leczniczych oraz związa
ne z K rakowem  i książką” przygotowana przez Krzysztofa Kmiecia (Instytut 
Farmakognozji UJ) oraz prezentacja „Obiekty kultury w multimedialnych pro
jektach  studentów IINiB U J”, wykonana pod kierunkiem  Danuty Bromowicz 
(B iblioteka Jagiellońska)

W spólna dyskusja uczestników obu paneli przeprowadzona na zakończenie 
obrad, potwierdziła duże zainteresowanie środowiska problematyką dygitaliza- 
cji i udostępniania obiektów kultury w Internecie. Potwierdziła też istnienie 
wspólnego obszaru zainteresowania i działania specjalistów informacji, bibliote
karzy, pracowników muzeów i archiwów oraz, co szczególnie istotne, faktyczny 
wzrost zaangażowania tych środowisk zawodowych w budowanie nowej, elek
tronicznej i sieciowej przestrzeni dla realizacji ich zadań związanych z kulturą.

W szystkie referaty, komunikaty i prelekcje przygotowane na konferencję 
zostały opublikowane w postaci elektronicznej na CD-ROM-ie, stanowiącym 
jednocześnie pierwszą pozycję opublikowaną w ramach nowej, trzeciej już serii 
wydawniczej IIN iB UJ zatytułowanej „ePublikacje Instytutu Informacji N a
ukowej i Bibliotekoznawstwa U J”. Seria jest redagowana przez M arię Kocó- 
jową. N um er pierwszy Informacja o obiektach kultury i In ternet (ISBN 83- 
921593-5-7) ukazał się nakładem  IINiB UJ w Krakowie w 2005 r.

Rem igiusz Sapa
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

U niwersytet Jagielloński

S p raw ozdan ie  w p łyn ęło  do redakcji 16 czerw ca 2005  r.


