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SPOŁECZNE KORZYŚCI Z FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK. OBSZARY, 

METODY ANALIZY I OCENY 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Biblioteki. Wpływ społeczny. Metody badań. 

ABSTRAKT: Cel – W artykule przedstawiono różnorodne i jednocześnie ważne role 

bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Instytucje te niewątpliwie przyczyniają 

się do rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego, a także korzyści materialnych 

swojego otoczenia. Celem  artykułu jest charakterystyka głównych nurtów badań w 

zakresie oddziaływania usług biblioteczno-informacyjnych na społeczność. 

Przedstawiono również stosowane obecnie metody i narzędzia jego oceny. Metody 



badań - Dla potrzeb realizacji wyznaczonego celu zastosowano metodę analizy i 

krytyki literatury przedmiotu, jak również opisu metodologii i rezultatów badań 

społecznego wpływu bibliotek na otoczenie oraz analizę światowych inicjatyw 

badawczych związanych z kształtowaniem metod i narzędzi stosowanych w ocenie 

wpływu bibliotek na otoczenie społeczne. Wyniki i wnioski – Badania społecznych 

korzyści z funkcjonowania bibliotek w ostatnich latach rozwijają się dość prężnie na 

świecie. Rozwija się także metodologia omawianego przedmiotu badań. Warto 

prowadzić dalsze prace związane z rozwojem metod oceny wpływu bibliotek na 

otoczenie społeczne oraz tworzyć wskaźniki służące porównaniu ich działań w 

omawianym zakresie. 
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CYFROWE DZIEDZICTWO KULTUROWE I INSTYTUCJE PAMIĘCI  

W STRUKTURZE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ: DYSKURS FILOZOFICZNY 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Tożsamość narodowa. Postmodernizm. Dziedzictwo kulturowe. 

Pamięć zbiorowa. Cyfryzacja. Instytucje pamięci. Biblioteka. 

 

ABSTRAKT: Teza/Cel artykułu - Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn 

interakcji i relacji łączących tożsamość narodową, pamięć zbiorową, dziedzictwo 

kulturowe, cyfryzację oraz biblioteki rozumiane jako instytucje pamięci, a także 

potwierdzenie instytucji pamięci i cyfrowej pamięci zbiorowej jako istotnego źródła 

tożsamości narodowej. Metody badań - W opinii autora zasoby cyfrowe zarządzane 

przez instytucje pamięci, w szczególności biblioteki, stanowią podstawy tożsamości 

narodowej. Autor przedstawia postmodernizm jako teoretyczny fundament systemu 

pojęć "tożsamość narodowa - pamięć zbiorowa - dziedzictwo kulturowe - instytucje 

pamięci - zasoby cyfrowe - użytkownicy" i omawia strukturę tego systemu oraz jego 

poszczególne pojęcia. W pracy nad artykułem posłużono się jakościową metodą 



badawczą z wykorzystaniem analizy dyskursu i teoretycznej analizy źródeł takich 

jak: J. Baudrillard, I. Hassan, D. Harvey, R. J. Lifton, J. F. Liotard, P. Waugh, A. J. 

Toynbee, G. E. Veith et al., konwencji i postanowień Komisji Europejskiej, Komitetu 

Europejskiego i Parlamentu Europejskiego oraz regulacji prawnych dotyczących 

kultury i dziedzictwa kulturowego wdrożonych przez rząd Łotwy. Wyniki i wnioski 

– Tożsamość narodowa jest postrzegana jako zbiór znaczeń, których głównymi 

przejawami są dziedzictwo kulturowe i narodowe stanowiące podstawę osobistego 

systemu wartości i doświadczeń. Pojęcie tożsamości narodowej jest kształtowane 

przez ogół wyobrażeń o powiązaniu z danym obiektem. Wyobrażenia powstają w 

procesie interakcji osobowości z pamięcią zbiorową opartą na zasobach cyfrowych. 

Pamięć zbiorowa, tj. zasoby biblioteczne, muzealne i archiwalne, szczególnie w 

postaci cyfrowej, stanowi główny element w konstruowaniu tożsamości narodowej. 

Proces konstruowania realizują instytucje pamięci poprzez gromadzenie, 

zapisywanie, porządkowanie i udostępnianie zasobów w toku cyfryzacji. 

Digitalizacja powinna stać się głównym narzędziem do utrzymania, integracji, 

komunikacji i tożsamości w procesie globalizacji. Autor przedstawia teoretyczny 

model bazujący na dyskursie idei postmodernistycznych, teoretycznych wniosków 

wyciągniętych przez znanych badaczy i filozofów, oficjalnych konwencji, zaleceń i 

deklaracji, aby uzasadnić znaczenie zasobów instytucji pamięci jako fundamentu 

tożsamości narodowej. Owa teoretyczna analiza „tożsamości narodowej – pamięci 

zbiorowej – dziedzictwa kulturowego – instytucji pamięci – zasobów cyfrowych – 

użytkowników” jest pierwszą na Łotwie próbą zaznaczenia istotnej roli instytucji 

pamięci, szczególnie bibliotek, w systemie dziedzictwa kulturowego, cyfryzacji, 

nowego środowiska oraz tożsamości narodowej. Filozoficzny dyskurs 

postmodernizmu akceptuje koncepcję wiodącej roli instytucji pamięci w strukturze 

dziedzictwa narodowego/cyfrowego oraz tożsamości narodowej.  
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„ANNUAL AGING FACTOR” JAKO NARZĘDZIE ANALIZ STARZENIA SIĘ 

PIŚMIENNICTWA 

SŁOWA KLUCZOWE: Bibliometria. Czasopisma naukowe. Starzenie się 

piśmiennictwa. Wskaźnik annual aging. Wskaźnik half-life. 

ABSTRAKT: Teza/Cel artykułu – Celem artykułu jest ocena przydatności i 

charakterystyk bibliometrycznych wyników uzyskiwanych w oparciu o annual aging 

factor Bertrama Brookesa w niektórych obszarach bibliotekoznawstwa i 

naukoznawstwa, jak również porównanie niektórych aspektów stosowania 

wskaźników annual aging oraz half-life. Metoda badań – Artykuł opracowano na 

podstawie analizy piśmiennictwa, a kluczowe problemy związane z annual aging 

factor zostały zilustrowane  na podstawie przykładowych danych, które  

przygotowano w oparciu o oryginalne metody organizacji danych doświadczalnych 

przedstawione w piśmiennictwie. Wyniki i wnioski – Wykorzystanie annual aging 

factor oraz związanej z nim koncepcji użyteczności prac naukowych możliwe jest 

tylko w przypadku wykładniczego spadku cytowań artykułów z kolejnych, coraz 

odleglejszych od daty badania lat. Wskaźnik wykazuje także przydatność w 

naukoznawczym badaniu czasopism oraz dyscyplin naukowych, w aspekcie 

szybkości starzenia się publikacji.  
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BIBLIOTEKA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  

W ŁODZI: WYBRANE ZAGADNIENIA 

 

SŁOWA KLUCZOWE:. Biblioteki specjalne. Biblioteki kościelne. 

Seminarium duchowne. Łódź. Wincenty Tymieniecki.    

 

ABSTRAKT: Teza/cel artykułu - W artykule opisano funkcjonowanie 

Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jej znaczenie 

zwiększa fakt, iż jest ona jedyną teologiczną katolicką biblioteką naukową, 

działająca w archidiecezji łódzkiej. Przedstawiono strukturę organizacyjną, 

warsztat informacyjny i księgozbiór wybranej placówki, oraz sposoby 

korzystania z gromadzonych przez nią zbiorów. W założeniu, zebrane dane 

służyć miały prezentacji tej, posiadającej długą historię, biblioteki, 

stanowiąc jeden z punktów odniesienia dla dalszych badań w obrębie 

bibliotek kościelnych w Polsce. Metody badań - Tekst opiera się w 

znaczącej części na analizie materiałów źródłowych (strona internetowa 

seminarium duchownego w Łodzi, literatura dotycząca bibliotek 

kościelnych w Polsce, opracowanie poświęcone Wyższemu Seminarium 

Duchownemu w Łodzi, sprawozdania z działalności opisywanej biblioteki), 

a także, częściowo, na podstawie danych, uzyskanych w trakcie wywiadu, 

przeprowadzonego z pracownikami biblioteki. Wyniki – Zebrany materiał 

pozwolił na przedstawienie wybranej placówki, jej warunków lokalowych, 

działalności i struktury gromadzonego księgozbioru oraz sposobów jego 

udostępniania. Wnioski – Przedstawiona biblioteka charakteryzuje się 

dobrą kondycją, szczególnie pod względem posiadanego księgozbioru oraz 

warunków lokalowych. 


