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ORGANIZACJE I PERIODYKI POPULARYZUJĄCE IDEĘ
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ABSTRAKT: Teza/Cel artykułu – Celem artykułu jest prezentacja wybranych organizacji,
instytucji i wydawnictw ciągłych, służących popularyzacji idei information literacy. W
zestawieniu znalazły się inicjatywy realizowane na arenie międzynarodowej, a także lokalnie.
Metody badań – Działalność tych organizacji i wydawnictw omówiona została na podstawie
analizy różnych typów dokumentów. Wyniki i wnioski – Po blisko pięćdziesięciu latach od
pojawienia się terminu information literacy możemy zaobserwować wyodrębnianie się ze
struktur istniejących organizacji takich ich komórek, których działalność poświęcona jest
propagowaniu idei information literacy. Powoływane są również nowe instytucje, którym
przyświeca ten sam cel. Wzrost zainteresowania problematyką information literacy
potwierdzają czasopisma, których zadaniem jest wymiana myśli pomiędzy teoretykami i
praktykami z całego świata, prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w zakresie
edukacji informacyjnej.
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ŁÓDZKIE BIBLIOTEKI WIĘZIENNE
SŁOWA KLUCZOWE Biblioteki więzienne. Łódź. Zakład Karny nr 1. Zakład Karny nr 2.
Areszt Śledczy w Łodzi.

ABSTRAKT: Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest opis i ocena organizacji i
funkcjonowania bibliotek więziennych, działających w ramach dwóch Zakładów Karnych i
jednego Aresztu Śledczego w Łodzi. Przedstawiono strukturę organizacyjną i księgozbiory
każdej z nich oraz sposoby korzystania z gromadzonego księgozbioru. Metody badań –
Wykorzystane w opracowaniu dane uzyskane zostały na podstawie analizy dokumentacji
działalności badanych jednostek oraz wywiadów przeprowadzonych w lipcu 2010 r. z
wychowawcami zatrudnionymi w działach penitencjarnych ds. bibliotek w poszczególnych
ośrodkach. Wyniki i wnioski – Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że poddane
badaniu łódzkie biblioteki więzienne
charakteryzuje słaba kondycja, szczególnie pod
względem finansowym, ale również działalności promocyjnej czy kulturowej. Widoczny jest
także brak świadomości znaczenia funkcji terapeutycznej książki w procesie resocjalizacji
osadzonych.
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JAKOŚĆ USŁUG BIBLIOTEKI MEDYCZNEJ
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ABSTRAKT: Teza/cel artykułu – Artykuł prezentuje wyniki badań jakości usług
bibliotecznych świadczonych przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum w Bydgoszczy
(BMCM w Bydgoszczy) i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (BGUM
w Białymstoku). Metody badań –
Badania przeprowadzono w roku akademickim
2009/2010 wśród studentów BMCM w Bydgoszczy oraz BGUM w Białymstoku. W celu
zmierzenia jakości usług bibliotecznych wykorzystano zmodyfikowany model SERVQUAL.
Do obliczeń statystycznych zastosowano metodę Kruskala–Wallisa, pozwalającą sprawdzić
rozkład odpowiedzi dla badanych grup studentów studiów dziennych, zaocznych i
wieczorowych. Wyniki i wnioski – Z przeprowadzonych badań wynika, że użytkownicy obu
bibliotek medycznych oceniają, że najważniejszy dla nich jest wymiar metody SERVQUAL
zwany konkretyzacją, czyli dostęp do urządzeń, sprzętu, wyposażenia oraz materiałów
informacyjnych. Najmniej ważny okazuje się być wymiar związany z empatią personelu
bibliotecznego, czyli troska i dostosowanie do odpowiednich potrzeb użytkownika. Wyniki te
są odmienne od dotychczas uzyskiwanych w badaniach bibliotek metodą SERVQUAL, gdzie
jako najważniejsze wymiary związane z obsługą użytkownika podawano szybkość reakcji
oraz niezawodność usług.
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CO STUDENCI UCZELNI TECHNICZNYCH
SĄDZĄ O CZYTANIU?
Badanie stanu czytelnictwa wśród studentów Politechniki
Białostockiej
SŁOWA KLUCZOWE: Czytelnictwo. Studenci. Uczelnie techniczne. Badanie czytelnictwa.
Politechnika Białostocka.
ABSTRAKT: Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest przedstawienie stanu czytelnictwa
oraz preferencji czytelniczych studentów uczelni technicznych na przykładzie słuchaczy
Politechniki Białostockiej. Metody badań - W kwietniu i maju 2011 r. przeprowadzono
badanie ankietowe na próbie 500 studentów Politechniki Białostockiej. Uzyskane dane
skonfrontowano z wynikami badania „Społeczny zasięg ksiązki” opublikowanymi w 2010 r. .
Wyniki – Badanie wykazało, że 30% ankietowanych studentów to czytelnicy intensywni,
60% - to czytelnicy sporadyczni, a tylko 10% w ciągu roku poprzedzającego badanie nie
przeczytało żadnej książki. Stwierdzono, że respondenci preferują zinstytucjonalizowane
sposoby pozyskiwania literatury, jednakże dość często docierają do publikacji również
ściągając je z Internetu. Badanie pokazało, że przekaz internetowy czy elektroniczny coraz
częściej pełni rolę głównego nośnika w przekazywaniu treści. Wnioski – Studenci
Politechniki Białostockiej potwierdzili, iż posiadają ukształtowany nawyk czytelniczy i tym
nie różnią się zbytnio od ogółu osób posiadających wyższe wykształcenie, co wykazało
badanie przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową. Przejawia się to nie tylko w ilości
przeczytanych książek w ciągu roku, ale też w częstotliwości ich zakupywania, czy
korzystania z bibliotek i wskazuje na dużą aktywność czytelniczą. Warto zauważyć, iż coraz
większą rolę odgrywają w niej praktyki związane z korzystaniem z publikacji dostępnych w
Internecie.
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UŻYTKOWNICY SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
POŚWIĘCONYCH LITERATURZE
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ABSTRAKT: Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest ocena struktury demograficznej
użytkowników polskich serwisów społecznościowych poświęconych literaturze oraz
motywacji skłaniających ich do korzystania z serwisów networkingowych dla zaspokojenia

potrzeb czytelniczych. Metody badań – Wśród użytkowników wytypowanych serwisów
przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem. Wyniki i wnioski –
Przeprowadzone badania wykazały, że użytkownikami serwisów społecznościowych
poświęconych literaturze są przede wszystkim osoby młode mieszkające w miastach i
posiadające wyższe wykształcenie, w większości to kobiety. Głównym powodem korzystania
przez internautów z serwisów społecznościowych poświęconych literaturze jest chęć
poszerzania wiedzy i potrzeba samorozwoju.

