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SEBASTIAN D. KOTUŁA
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
DZIEDZICTWO KULTURY KSIĄŻKI A ŚRODOWISKO CYFROWE WORLD WIDE WEB
SŁOWA KLUCZOWE: Kultura książki. World Wide Web (WWW).
ABSTRAKT: Teza/cel artykułu – W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy
World Wide Web (WWW) znajduje się pod wpływem kultury książki? Tym samym skupiono
się na wykazaniu analogii pomiędzy WWW a kulturą książki. Metody badań – W
przeprowadzonych analizach posłużono się metodą deskryptywno-porównawczą. Wyniki – W
komunikacji elektronicznej powszechnie korzysta się z kodów pisemnych oraz z obiektu,
jakim jest strona. Poza tym różnorodne projekty sieciowe nawiązują do przedsięwzięć
mieszczących się w ramach działalności bibliotecznej. Wskazano na paralele między WWW a
bibliotecznym zadaniem gromadzenia bogactwa piśmienniczego in corpore i udostępnienie go
in situ (idea stworzenia pełnego repozytorium piśmiennictwa) oraz między sposobem
organizowania wiedzy w postaci zatomizowanej bliskiej sposobowi przechowywania wiedzy w
encyklopediach (idea stworzenia skwantyfikowanego uniwersum informacyjnego). Wykazane
podobieństwa wpływają na porównywanie WWW do czytelni i książki (podobieństwa
strukturalno-metaforyczne) oraz do biblioteki (podobieństwa koncepcyjno-strukturalne).
Wnioski – World Wide Web znajduje się pod wpływem kultury książki, tj. koncepcyjnie,
strukturalnie i metaforycznie czerpie z jej dorobku.

LILIANNA NALEWAJSKA
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
DYDAKTYKA W BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ.
ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWYCH ZMIAN
SŁOWA KLUCZOWE: Edukacja informacyjna. Information literacy. Dydaktyka biblioteczna.
Biblioteka akademicka.
ABSTRAKT: Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest próba analizy potrzeb oraz możliwości
zmian w dydaktyce bibliotecznej w Polsce, a szczególnie na Uniwersytecie Warszawskim w
kontekście
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Procesu

Bolońskiego.

Edukacja

informacyjna prowadzona w wybranych bibliotekach uczelni europejskich pokazuje, że
polskie biblioteki akademickie nadal w niewystarczającym stopniu realizują zadania
edukacyjne, szczególnie w dostosowaniu do trzech etapów kształcenia oraz programów
edukacyjnych.

Metody

badań

-

Rozwiązania

praktyczne

i

rozważania

teoretyczne

zaczerpnięte z literatury polskiej i obcej oraz z dokumentów opisujących sytuację edukacji
informacyjnej w procesie edukacyjnym szkolnictwa wyższego stanowią tło dla wyników
badań

ankietowych

dotyczących

szkoleń

bibliotecznych

przeprowadzonych

na

UW,

obserwacji własnych autorki podczas pracy w BUW oraz ze staży szkoleniowych w kilku
bibliotekach europejskich. Wyniki i wnioski - Na polskich uczelniach współpraca między
kadrą naukowo-dydaktyczną a bibliotekami w zakresie edukacji informacyjnej funkcjonuje
niezadowalająco. Świadomość środowiska naukowego i administracyjnego uczelni w Polsce,
co do znaczenia prawidłowo prowadzonej przez biblioteki edukacji informacyjnej, jest nadal
niska. Edukację informacyjną należy rozwijać od najniższego stopnia edukacji, a na
poziomie szkolnictwa wyższego powinna być wpisana w kontekst edukacyjny. W celu
spełnienia tego warunku niezbędne są działania podejmowane przez bibliotekarzy oraz
współpraca z kadrą naukową uczelni.

MONIKA WÓJCIK-BEDNARZ
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka – Österreich-Bibliothek
TRANSFER KULTURY I NAUKI Z AUSTRII
W SIECI BIBLIOTEK AUSTRIACKICH ZA GRANICĄ

SŁOWA KLUCZOWE: Biblioteka Austriacka. Sieć bibliotek. Współpraca zagraniczna. Kultura
austriacka.
ABSTRAKT: Teza/Cel artykułu - Biblioteki austriackie za granicą, w tym w Polsce, istnieją
od ponad 20 lat. Działają na zasadzie partnerstwa z bibliotekami i uniwersytetami. W
artykule przedstawiono historię powstania sieci bibliotek austriackich, ich zbiorów,
użytkowników oraz formy działalności. Metody badań - Opracowanie powstało na podstawie
analizy materiałów źródłowych i informacyjnych opublikowanych oraz zaczerpniętych ze
stron internetowych portalu bibliotek austriackich za granicą. Wyniki/Wnioski - Sieć
bibliotek austriackich jest jednym z istotnych elementów austriackiej polityki kulturalnej za
granicą.

Ważnym aspektem ich działalności, obok gromadzenia i udostępniania zbiorów,

jest ich aktywność jako centrów kultury i edukacji. Tworzą efektywną platformę wymiany
wiedzy, informacji i kultury z Austrią. W ramach sieci bibliotek austriackich za granicą
istnieje intensywna współpraca badaczy, której efektem są liczne publikacje.

