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Jakub Bulik
Streszczenie
Omówiono podział społeczeństwa informacyjnego na klasy spowodowany rozwojem
nowoczesnych form komunikacji. Przedstawiono czynniki wpływające na zróżnicowanie
społeczne (m.in. wykształcenie, miejsce zamieszkania), wyodrębniono i
scharakteryzowano poziomy klas społeczeństwa informacyjnego (nowy proletariat,
kognitariat, digitariat). Poruszono problem wpływu zróżnicowania społeczeństwa
informacyjnego na relacje interpersonalne a w szczególności na relacje w rodzinie. Nowy
typ społeczeństwa będzie miał również wpływ na zmianę treści i sposób przekazu
medialnego, który ulegnie znacznemu uproszczeniu.

Jadwiga Woźniak-Kasperek
Streszczenie
Artykuł jest próbą refleksji na temat pewnych przemian środowiska informacyjnego,
postrzeganych przez pryzmat zmian terminologii współczesnego bibliotekoznawstwa i nauki o
informacji w Polsce. Poruszono między innymi zagadnienia, dla których hasłami wywoławczymi
są terminy zawartość, dokument, obiekt informacyjny, obiekt cyfrowy, leksja i zasób.

Justyna Adamus-Kasperek
Streszczenie
W artykule opisano klasyfikację jako narzędzie opracowania informacji archiwalnej,
które ma zastosowanie w zarządzaniu dokumentacją, a wywodzi się z
bibliotekoznawstwa. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości klasyfikowania
współcześnie tworzonych dokumentów bieżących objętych aktualnie obowiązującymi
przepisami w zakresie klasyfikacji. Omówiono znaczenie klasyfikacji w informacji
archiwalnej jako jednego z języków informacyjno-wyszukiwawczych.

Aneta Katarzyna Ostrowska
Streszczenie
Artykuł jest fragmentem wyróżnionej pracy magisterskiej „Analiza infometryczna czasopisma
elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB”. Omówiono analizę infometryczną
Biuletynu EBIB. Zawiera historię i charakterystykę Biuletynu. Przedstawiono dane biblio
metryczne, webo metryczne i statystykę odwiedzin, z których wynika, że Biuletyn EBIB jest
czasopismem dobrej jakości o zasięgu ogólnopolskim, znacząco wpływającym na środowisko
zawodowe związane z informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

BIBLIOGRAFIA „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ”
2005-2010

Opracowała Anna Stanis
Bibliografia „Zagadnień Informacji Naukowej” za lata 2005-2010 zawiera wykaz artykułów, recenzji,
sprawozdań, które ukazały się w czasopiśmie w wymienionych latach. Układ bibliografii jest działowy,
zgodny ze strukturą czasopisma: I. Rozprawy, badania, materiały; II. Recenzje i omówienia; III.
Kronika. W działach zastosowano szeregowanie alfabetyczne według nazw autorów. Numeracja
pozycji dla wszystkich działów ma charakter ciągły. Opis bibliograficzny uzupełniono o słowa
kluczowe przejęte z artykułu. Bibliografię uzupełniają: indeks osobowy i indeks rzeczowy. Numery w
indeksach odsyłają do numeru pozycji w Bibliografii. Bibliografia jest kontynuacją „Bibliografii
Zagadnień Informacji Naukowej 1999-2004” 1.
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