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„Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. X Jubileuszowa 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lwów, 20-22 października 2009 r.) 
(Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)  
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Konferencja Naukowa  (Haga, 29-30 października 2009 r.) (Jolanta Hys) 

„Książka-Biblioteka-Propaganda”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 16-17 
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JĘZYKI INFORMACYJNE:  
MIĘDZY TRADYCJĄ A NADZIEJĄ NA CYFROWĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

 
SŁOWA KLUCZOWE: Ilość informacji. Integracja zasobów informacyjnych. Integracja 
wyszukiwania. Język informacyjno-wyszukiwawczy. Obiekt informacyjny. Sieć. Środowisko 
informacyjne. Użytkownicy informacji. Wyszukiwanie informacji. Zmiana. 
 

ABSTRAKT: Rozważane są propozycje zmian, jakie powinny nastąpić w językach 
informacyjnych (językach informacyjno-wyszukiwawczych, JIW), by jeszcze przez jakiś czas 
mogły być narzędziem organizacji i wyszukiwania informacji. Rozważania są usytuowane w 
szerszym kontekście zjawisk, które kształtują obecnie środowisko informacyjno-
wyszukiwawcze i oddziałują na JIW, a do których należą: ilość informacji będącej 
potencjalnym przedmiotem wyszukiwania oraz nowe obiekty informacyjne; zmiany w 
użytkownikach informacji, czyli w nas samych; tempo zmian; bezwzględna dominacja sieci. 
Wśród wniosków najważniejsze to: konieczność integracji zasobów informacji (przede 
wszystkim w sieci); zmiana sposobu prezentacji słowników JIW (wizualizacje) z perspektywą 
przejścia w kierunku np. map wiedzy; integracja wyszukiwania metadanowego z 
przeszukiwaniem pełnych dokumentów.  
 
 

 
 
ANNA GÓRSKA 
Centrum NUKAT, Ośrodek JHP KABA 
e-mail: a.gorska@uw.edu.pl 

 

NUOVO SOGGETTARIO 
NOWE NARZĘDZIE OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO  



W BIBLIOTEKACH WŁOSKICH 
 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Nuovo soggettario. Tezaurus. Język haseł przedmiotowych. 
Indeksowanie fasetowe. Biblioteki włoskie.  

 

ABSTRAKT:  Nuovo soggettario jest tezaurusem fasetowym, opracowanym w Centralnej 
Bibliotece Narodowej we Florencji (BNCF) w 2007 r. jako słownik nowego systemu 
opracowania przedmiotowego w bibliotekach włoskich. Ma on zastąpić stosowany 
dotychczas słownik języka haseł przedmiotowych Soggettario. W artykule przedstawiono 
budowę nowego tezaurusa oraz omówiono zasady indeksowania fasetowego przyjęte w 
nowym systemie.  
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LOCKSS I PORTICO – PROJEKTY ARCHIWIZACJI BIBLIOTECZNYCH 
ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Biblioteki. Zasoby elektroniczne. Archiwizacja zasobów 
elektronicznych. 
 
ABSTRAKT: Długoterminowe zabezpieczanie dostępu do elektronicznych zasobów 
subskrybowanych przez biblioteki staje się coraz popularniejsze za granicą. W artykule 
opisano dwa amerykańskie projekty archiwizacji bibliotecznych zasobów elektronicznych: 
Lots of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) i Portico. Dokonano analizy porównawczej obu 
systemów. Zaprezentowano i omówiono wyniki badania dotyczącego ich wykorzystania, 
przeprowadzonego w wybranych europejskich bibliotekach uniwersyteckich oraz wyniki 
symulacji użyteczności obu systemów w polskim środowisku naukowym. 
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DINI – NIEMIECKA INICJATYWA NA RZECZ INFORMACJI 

SIECIOWEJ 
 



 
 
SŁOWA KLUCZOWE: DINI. Instytucje naukowe. Informacja. Wymiana informacji. 
Komunikacja naukowa. 
 
ABSTRAKT: Artykuł ma na celu przedstawienie organizacji sieciowej informacji naukowej 
niemieckich uniwersytetów i placówek badawczych, znanej pod nazwą DINI. Opisuje 
strukturę sieci, rolę i funkcję poszczególnych jej uczestników. Przedstawiono procedury 
obowiązujące przy publikacji elektronicznej dokumentów, w tym system ich certyfikacji. 
 

 

MARIOLA ANTCZAK 
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego 
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ROLA BIBLIOTEKARZY W NAUCZANIU UMIEJĘTNOŚCI 
INFORMACYJNYCH  GIMNAZJALISTÓW  

WYBRANE ZAGADNIENIA 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Alfabetyzacja informacyjna. Information literacy. Umiejętności 
informacyjne. Podstawa programowa. Szkoły podstawowe. Gimnazja. Bibliotekarze 
nauczyciele. Biblioteki szkolne. Biblioteki publiczne.  
 

ABSTRAKT: Nowe podstawy programowe obowiązujące od roku szk. 2009/10 zniosły formę 
ścieżek edukacyjnych, w tym ścieżkę „Edukacja czytelnicza i medialna”. Charakterystyczne 
dla niej treści zostały rozparcelowane w ramach różnych przedmiotów.  Autorka artykułu  
komentuje nowe propozycje edukacyjne, wskazując przyczyny  jej obaw dotyczących 
rezultatów realizowanej  reformy. Skupia się na omówieniu i podkreśleniu roli bibliotekarzy 
bibliotek szkolnych i publicznych w edukacji informacyjnej młodzieży gimnazjalnej. Zwraca 
uwagę na znaczenie prawidłowego sformułowania głównego celu edukacji dla osiągnięcia jej 
rzeczywistego sukcesu. Na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie badań 
stwierdza, że nie jest on właściwie interpretowany przez środowisko szkolne, które cele 
edukacyjne upatruje gównie w zapewnieniu wysokiej zdawalności egzaminów. Autorka 
stawia również tezę, iż niewystarczające jest przygotowanie pod względem wiedzy i 
umiejętności informacyjnych nauczycieli przedmiotowych. Wykorzystując znany model Big 6 
Skills, uzupełnia go własnymi propozycjami koniecznych do kształtowania w uczniach 
umiejętności informacyjnych i jednocześnie podkreśla rolę bibliotekarzy w nauczaniu tych 
umiejętności. W erze nagminnych plagiatów proponuje bibliotekarzom realizację zagadnień 
dotyczących dokumentowania informacji, które  nie zostały precyzyjnie ujęte w podstawach 
programowych. 
 
 

 


