
S P R A W O Z D A N I
A  

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 2006 z. 3 
PL ISSN 0033-202X 

„E-WŁĄCZENIE CZY E-WYOBCOWANIE? 

E-INICJATYWY BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW 

I UCZELNI W WALCE Z ALIENACJĄ SPOŁECZNĄ 

W POLSCE I NA ŚWIECIE"1
 

XII Międzynarodowa Konferencja Instytutu Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(Kraków 5-6 czerwca 2006 r. ) 

W dniach 5-6 czerwca 2006 r. na terenie III Kampusu Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego przy ul. Gronostajowej w Krakowie odbyła się już dwunasta 
z kolei, doroczna, międzynarodowa, naukowa i środowiskowa konferencja or- 
ganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Bli- 
sko 70 przedstawicieli najważniejszych polskich ośrodków akademickich, bi- 
bliotekarze, pracownicy archiwów i muzeów, goście z Belgii, Danii, Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Węgier i Wioch oraz studenci IINiB UJ spo- 
tkali się, by omawiać wyniki najnowszych badań, dyskutować i dzielić się do- 
świadczeniami na temat niezwykle istotny, nie tylko z punktu widzenia teorii 
i praktyki informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ale także dla przyszłości 
całych naszych społeczeństw. Dwudniowe obrady poświęcone były kwestii 
działań i inicjatyw podejmowanych przez biblioteki, archiwa, muzea i same 
uczelnie w walce z alienacją społeczną. Dynamiczny rozwój Internetu, coraz 
powszechniejsza „przeprowadzka" do tego środowiska nie tylko samej nauki 
czy edukacji, ale wszelkich instytucji życia społecznego otwiera przed nami 
nowe możliwości, poszerza horyzonty działania. Z drugiej strony rodzi bardzo 
poważne niebezpieczeństwo nowego podziału świata. Brak dostępu do Inter- 
netu oraz wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystanie 
gromadzonych tam zasobów i oferowanych usług już dzisiaj skutkuje margina- 
lizacją i alienacją całych grup społecznych. Celem konferencji było wskazanie 
najlepszych wzorców i strategii zmierzających do usprawnienia praktyki w bi- 
bliotekach, archiwach, muzeach oraz podniesienia poziomu edukacji w zakre- 
sie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a wszystko to w kontekście 
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do zwalczania 
zjawiska alienacji społecznej i realizacji koncepcji „e-Inclusion". Łącznie przed- 
stawiono 17 referatów i komunikatów, odbyła się prezentacja połączona z wy- 
stawą, pokaz prac studentów oraz wideokonferencja zorganizowana dzięki 
wsparciu Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. 

Zgodnie z tradycją uczestników powitała dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ, 
organizator konferencji, a uroczystego otwarcia obrad dokonali prorektor UJ 
ds. badań i współpracy międzynarodowej prof, dr hab. Szczepan Biliński, kon- 
sul ds. prasy i kultury z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie William 
Bellis oraz nowy dyrektor Instytutu INiB dr hab. Maria Próchnicka. 

Na sesję plenarną prowadzoną w pierwszym dniu konferencji przez Wandę 
Pindlową (IINiB UJ) złożyło się 6 referatów. Helge Clausen (State and Uni- 

1 Oficjalna strona WWW konferencji: http: //www. inib. uj. edu. pl/konfer/ew/index. html 
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versity Library, Aarhus, Dania) omówił działania podejmowane przez duńskie 
biblioteki publiczne w celu dotarcia do grup społecznych zagrożonych margi- 
nalizacją oraz przedstawił ogólną sytuację w zakresie wykorzystania technolo- 
gii informacyjnych i komunikacyjnych w Danii. Z kolei inicjatywy na rzecz 
e-włączenia (ang. e-inclusion) podejmowane w węgierskich bibliotekach i ośrod- 
kach informacji oraz realizowane strategie i programy w tym zakresie przed- 
stawiła Katalin Lovâsz (Berzsenyi College, Szombathely, Węgry). Pierwszą 
część obrad zakończyło wystąpienie Pascalu Boutsioucis (German National 
Library of Science and Technology and University Library, Hanower, Niem- 
cy) na temat nowoczesnych form organizacji dostępu do informacji elektronicz- 
nej dla nauki i biznesu. 

Po przerwie głos zabrała Antonella Fresa (Promoter snc, Włochy). W swo- 
im referacie scharakteryzowała dwa wielojęzyczne projekty: MICHAEL (Mul- 
tilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe - Wielojęzyczny Rejestr 
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego) oraz EURIDICE (European Recom- 
mended Materials for Distance Learning Courses for Educators - Europejska 
Kolekcja Zalecanych Materiałów Dydaktycznych do Kształcenia na Odległość 
dla Wykładowców) i ich rolę w organizacji dostępu do zasobów o charakterze 
wielokulturowym dla użytkowników z różnych krajów europejskich. Kolejny 
referent - Maria Lindh (The Swedish School of Library and Information Science 
at Göteborg University and Högskolan i Boras, Szwecja) - omówiła rolę bi- 
bliotek w działalności lokalnych ośrodków edukacyjnych w Szwecji. Na zakoń- 
czenie sesji plenarnej Sara Roegiers (University of Leuven, Belgia) dokonała 
analizy strategii wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji na odległość na wy- 
branych uniwersytetach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem wyko- 
rzystania zasobów ikonograficznych w postaci cyfrowej. 

Tradycyjnie w godzinach popołudniowych, dzięki życzliwości Williama 
Bellisa, konsula ds. prasy i kultury oraz staraniom Janiny Galas z Amerykań- 
skiego Ośrodka Informacji, na terenie Konsulatu Generalnego USA w Krako- 
wie odbyła się wideokonferencja z Josephem A. Thompsonem (Maryland 
ASKUSNOW!, Baltimore County Public Library Towson, MD, USA) na te- 
mat bibliotecznych usług elektronicznych adresowanych do lokalnych społecz- 
ności. 

Pierwszy dzień obrad zakończyło spotkanie towarzyskie. 
W drugim dniu obrady toczyły się w ramach 3 następujących po sobie pa- 

neli prowadzonych przez Marię Kocójowa i Wandę Pindlową (IINiB UJ). Jako 
pierwsza wystąpiła W. Pindlową (IINiB UJ) przedstawiając różne aspekty tech- 
nologicznego wykluczenia i włączenia w społeczeństwo informacyjne. Następ- 
nie omówiono możliwości wykorzystania w bibliotekach telepracy w celu akty- 
wizacji osób niepełnosprawnych i przebywających na urlopach wychowawczych 
(Elżbieta Golec-Nycz, Anna Osiewalska, Biblioteka Główna Akademii Eko- 
nomicznej w Krakowie) oraz rolę szkoleń organizowanych przez biblioteki 
w przełamywaniu barier utrudniających korzystanie z Internetu na podstawie 
kursu „Czasopisma Elektroniczne" oferowanego przez Bibliotekę Główną 
i OINT Politechniki Wrocławskiej (Łucja Maciejewska). Pierwszy panel za- 
kończyło wystąpienie Małgorzaty Kisilowskiej (Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych UW), która w oparciu o „Wytyczne IFLA" doty- 
czące obsługi użytkowników w społecznościach wielokulturowych dokonała ana- 
lizy stanu rzeczywistego oraz potencjału wybranych bibliotek publicznych - 
w sumie 38 placówek rozmieszczonych wzdłuż polskich granic. 

W ramach kolejnego panelu przedstawiono wpływ tworzenia e-mailowych 
grup formalnych i nieformalnych na kształtowanie postaw w społeczeństwie 
informacyjnym (M. Kocójowa, IINiB UJ), podjęto zagadnienie roli bibliotek 
w kształtowaniu zachowań informacyjnych wysoko wyspecjalizowanych użyt- 
kowników na przykładzie polskiego slawisty (Maria Przastek-Samokowa, In- 
stytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW) oraz omówiono 



E-WŁĄCZENIE CZY E-WYOBCOWANIE? 379 

konsekwencje złej jakości zasobów terminologicznych w nowych krajach człon- 
kowskich UE dla ich uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej w Unii 
Europejskiej i przedstawiono znaczenie powstającego ogólnoeuropejskiego pu- 
blicznie dostępnego banku terminologicznego (EuroTermBank) dla uspraw- 
nienia przepływu informacji elektronicznej (Tomasz Borkowski, Ośrodek Prze- 
twarzania Informacji). 

Ostatni panel rozpoczęło wystąpienie Krzysztofa Kopińskiego (Archiwum 
Państwowe w Toruniu) na temat wpływu komputeryzacji na opracowywanie 
w archiwach państwowych dokumentacji aktowej. Różne międzynarodowe 
i krajowe inicjatywy na rzecz zwalczania naukowego wykluczenia i upowszech- 
niania osiągnięć nauki omówiła Małgorzata Jaskowska (IINiB UJ). Z kolei 
Marek Nahotko (IINiB UJ) przedstawił informacje dotyczące 20 ośrodków 
akademickich w Polsce stosujących techniki nauczania zdalnego (e-learning) 
oraz próby podejmowane w Instytucie INiB UJ w kontekście realizacji euro- 
pejskiego projektu e-TEN EURIDICE. Barbara Mauer-Górska (IINiB UJ) 
omówiła postulaty środowisk bibliotekarskich i naukowych przeciw ogranicze- 
niom w dostępie do informacji i przedstawiła główne cele międzynarodowego 
programu promocji zdrowia w szkołach realizowanego pod patronatem Świato- 
wej Organizacji Zdrowia 

Dodatkową atrakcję stanowiła wystawa na temat historycznych technik 
drukarskich połączona z prelekcją Tadeusza Grajpla z Pracowni Technik Drze- 
worytniczych i Sfragistycznych oraz prezentacje elektroniczne na temat digita- 
lizacji i e-learningu przygotowane pod kierunkiem Danuty Bromowicz (Bi- 
blioteka Jagiellońska) przez studentów III roku studiów stacjonarnych licen- 
cjackich 

Konferencję zakończyła dyskusja plenarna. Referaty i komunikaty zostały 
opublikowane w postaci elektronicznej na CD-ROM-ie, stanowiącym jedno- 
cześnie drugą pozycję opublikowaną w ramach trzeciej serii wydawniczej 
IINiB UJ redagowanej przez Marię Kocójową, zatytułowanej ePublikacje In- 
stytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Publikacja nosi tytuł: 
E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów 
i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie (ISBN 83-921593- 
1-4) i ukazała się nakładem IINiB UJ w Krakowie w czerwcu 2006 r. 

Remigiusz Sapa 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Tekst wpłynął do redakcji 1 lipca 2006 r. 


