PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
LIBRARY REVIEW
Rocznik 79

2011

zeszyt 2

TREŚĆ

Artykuły
JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Między tradycyjnością a nowoczesnością bibliotek
MAREK NAHOTKO: Integracja wyszukiwania w zasobach informacyjnych
ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - program
dla polskich bibliotek
MARZENA ŚWIGOŃ: Polska Skala Niepokoju Związanego z Korzystaniem z Biblioteki: wyniki
badań

Sprawozdania

Jubileusz Profesor Hanny Tadeusiewicz. Seminarium naukowe (Łódź, 19 października 2010
r.) (Zbigniew Gruszka)
Sprawozdanie z działalności Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego
pracownika dokumentacji i informacji naukowej za okres od kwietnia 2008 roku do
listopada 2010 roku (Aleksandra Wejman-Sowińska)
„Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”. V Konferencja Naukowa
Instytutu Informacji i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 4-5
kwietnia 2011 r.) (Ewa Chuchro, Mariusz Luterek)
„Cyfrowa biblioteka – prawdy i mity prawa autorskiego w kontekście e-bibliotek”.
Konferencja Ogólnopolska (Warszawa, 13 kwietnia 2011 r.) (Jacek Włodarski)

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa

Urszula Lisowska-Kożuch: Dziennik Polski w latach 1945-1969. Próba monografii. Kraków
2010 (Adrian Uljasz)

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z życia SBP

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2010 roku
Z żałobnej karty
Bartłomiej Szyndler (1938-2010) (Małgorzata Gorczyńska)
Wskazówki dla autorów

JADWIGA KOŁODZIEJSKA
Biblioteka Narodowa

MIĘDZY TRADYCYJNOŚCIĄ
A NOWOCZESNOŚCIĄ BIBLIOTEK
SŁOWA KLUCZOWE: Czytelnictwo w Polsce. Uwarunkowania społeczne. Uwarunkowania
kulturowe. Modernizacja bibliotek. Edukacja.
ABSTRAKT: Przedmiotem artykułu są uwarunkowania wpływające na rozwój czytelnictwa w
społeczeństwie. Odnosząc się do wyników ogólnopolskiego badania czytelnictwa w Polsce z
2008 r. wskazujących na głęboki jego regres, autorka poszukuje przyczyn tego stanu rzeczy.
Kwestionuje popularne przekonanie, iż podstawą podnoszenia poziomu czytelnictwa jest
przede wszystkim techniczna modernizacja bibliotek. Wskazuje potrzebę dostosowania
kolekcji bibliotecznych do rzeczywistych potrzeb czytelników. Zwraca uwagę na konieczność
zapewniania fizycznej dostępności bibliotek w środowiskach wiejskich i małych miast.
Pokazuje fundamentalne zależności między aktywnością czytelniczą a edukacją, zarówno
szkolną, jak i nieformalną oraz przedszkolną, podkreślając jej zasadnicze znaczenie dla
kształtowania nawyków czytelniczych.
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INTEGRACJA WYSZUKIWANIA
W ZASOBACH INFORMACYJNYCH
SŁOWA KLUCZOWE: Zintegrowane wyszukiwanie informacji. Wyszukiwarki internetowe.
Katalogi biblioteczne. WorldCat. Google Books. Google Scholar.
ABSTRAKT: W artykule przedstawiono prace służące ujednoliceniu środowiska
wyszukiwania informacji naukowej dostępnej w Internecie i bibliotekach naukowych.
Ponieważ wyszukiwanie zintegrowane (federated serach) nie funkcjonuje wystarczająco
efektywnie w środowisku sieci globalnych, przedstawiono dwie inne drogi: integracja przez
wyszukiwarkę Google Scholar oraz nowe prace nad wyszukiwaniem zintegrowanym w skali
Webu, prowadzonym poprzez interfejs biblioteki. W artykule wskazano na zalety i wady obu
rozwiązań oraz zaproponowano ich połączenie.
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DŁUGOTERMINOWA ARCHIWIZACJA ZASOBÓW CYFROWYCH
- PROGRAM DLA POLSKICH BIBLIOTEK
SŁOWA KLUCZOWE: Polskie zasoby cyfrowe. Archiwizacja zasobów cyfrowych. Narodowy
program ochrony. Biblioteka Narodowa. Biblioteki polskie.

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono propozycję programu ochrony zasobów cyfrowych
zgromadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych. Uwzględniono w niej najistotniejsze
normy i standardy długoterminowej archiwizacji wypracowane i rekomendowane przez
instytucje pamięci krajów zaawansowanych w działaniach archiwizacyjnych. Odniesiono się
również do możliwości i warunków polskich instytucji bibliotecznych. Program ma charakter
hipotetycznego scenariusza przystąpienia polskich bibliotek do działań na rzecz zapewnienia
długoterminowej użyteczności polskich zasobów cyfrowych.
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POLSKA SKALA NIEPOKOJU ZWIĄZANEGO
Z KORZYSTANIEM Z BIBLIOTEKI: WYNIKI BADAŃ

SŁOWA KLUCZOWE: Polska Skala Niepokoju Związanego z Korzystaniem z Biblioteki.
Biblioteka. Użytkownicy biblioteki. Lęk przed biblioteką. Library anxiety. Badania
użytkowników. User studies.

ABSTRAKT: W artykule zaprezentowano nowe narzędzie do badania poziomu tzw. lęku przed
biblioteką (ang. library anxiety) nazwanego Polską Skalą Niepokoju Związanego z
Korzystaniem z Biblioteki (P-LAS). Skala składa się z 46 stwierdzeń zgrupowanych w sześciu
komponentach: bariery związane z personelem biblioteki, bariery afektywne, bariery
związane z brakiem wiedzy o bibliotece, z brakiem komfortu w bibliotece, z brakiem źródeł w
bibliotece oraz bariery technologiczne. Skala ta jest narzędziem bardziej odpowiednim do
badań w polskich warunkach niż wzorce zagraniczne oraz bardziej dostosowanym do
współczesnego środowiska bibliotecznego niż Library Anxiety Scale (LAS).

