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Rozwój technologii cyfrowych spowodował zasadnicze zmiany w wielu 
dziedzinach życia społecznego, kultury i nauki. Przemiany zachodzące 
w obszarze szeroko pojętej informacji i wiedzy oraz formy komunikacji 
z użytkownikiem właściwe dla epoki digitalnej skłaniają do stałego podej-
mowania dyskusji nad istotą obserwowanych zjawisk. Potrzebie refleksji 
teoretycznej w ramach bibliologii i informatologii towarzyszy świadomość 
inspirującego znaczenia i konieczności wymiany doświadczeń z gronem 
praktyków. Rewolucja cyfrowa w istotny sposób zmienia funkcjonowanie 
bibliotek, które – odpowiadając na wezwania współczesności – chętnie 
sięgają po cyfrowe instrumentarium, nie tylko przenosząc znaczne obsza-
ry swojej działalności do sieci, ale również modyfikując znane wcześniej, 
tradycyjne formy.

W publikacji znalazły się teksty autorstwa badaczy z ośrodków nauko-
wych uniwersyteckich i bibliotek. Są to prace zarówno doświadczonych 
przedstawicieli nauki, jak i młodych badaczy, istotną część stanowią także 
dociekania praktyków. Autorzy zasadniczą uwagę poświęcili zagadnieniom 
współczesnym, nie zabrakło jednak także analiz podejmujących wątki hi-
storyczne . 

W niniejszym tomie chcieliśmy zatem przybliżyć wybrane zagadnienia 
z punktu widzenia teorii oraz zastanowić się nad aktualnymi rozwiązaniami 
– szczególnie w obszarze porządkowania informacji i wiedzy, ale też narzę-
dzi komunikacji dynamicznie rozwijających się w dobie nowych technologii. 
Omówione projekty pozwalają na ukazanie ich praktycznej skuteczności 
oraz wskazują kierunki zmian. 
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Publikacja została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich, 
Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i rekonesanse badawcze, znalazły 
miejsce teoretyczne rozważania nad przemianami form książki i aktual-
nymi perspektywami jej rozwoju w epoce cyfrowej (Sebastian D. Kotuła, 
Ewolucja kultury książki). Pytania o wpływ nowych sposobów utrwalania 
tekstu na społeczne praktyki lekturowe stały się impulsem do zwróce-
nia uwagi na badania i zjawiska z obszaru współczesnego czytelnictwa. 
Obserwowane zmiany, rozwój e-czytania, nowe sytuacje komunikacyjne 
skłaniają do stałego monitorowania i analizy tych dynamicznie rozwija-
jących się zjawisk, poszerzając jednocześnie krąg zainteresowań badaczy 
i sygnalizując potrzebę refleksji teoretycznej (Anna Dymmel). Poza ogól-
niejszymi kwestiami poruszone zostały istotne wątki dotyczące potrzeb 
informacyjnych studentów zaliczanych do pokolenia cyfrowych tubylców, 
a jednak, jak wskazują doświadczenia, wymagających doskonalenia swoich 
kompetencji informacyjnych. Przede wszystkim w centrum uwagi poszcze-
gólnych autorów znalazły się postawy młodych ludzi wobec edukacyjnych 
działań biblioteki akademickiej w kontekście information literacy (Agnieszka 
Goszczyńska, Justyna Jerzyk-Wojtecka, Student jako użytkownik biblioteki 
akademickiej i jego potrzeby informacyjne – omówienie badań przeprowa-
dzonych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego). Tu także przedstawione zo-
stały interesujące badania dotyczące społecznego funkcjonowania książki 
w wybranych epokach i środowiskach, między innymi problemów obiegu 
publikacji i cenzury w PRL na przykładzie emigracyjnej „Kultury” paryskiej 
oraz aktualnej dostępności czasopisma w bibliotekach naukowych (Stani-
sława Wojnarowicz), a także lektur lubelskich Żydówek. 

Ważną część stanowią teksty poświęcone organizacji informacji i wiedzy 
w czasach cyfrowych (Zasoby informacji i wiedzy – sposoby organizacji). 
Zaprezentowano dotychczasowe praktyczne doświadczenia płynące z pro-
cesu budowy Nowego Systemu Informacji Politechniki Poznańskiej typu 
CRIS, integrującego dotychczasowe systemy informatyczne wykorzystywane 
do zarządzania wiedzą, poszerzonego o funkcje repozytoryjne (Karolina 
Popławska, Jakub Bajer, Michał Kozak, Marcin Szymczak, Marcin Werla, Sy-
stem Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy 
między jednostkami naukowymi). Przedstawione zostały ponadto wnioski 
płynące z działalności informacyjnej wybranych ośrodków, tj. szczecińskiego 
Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej oraz Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, omówiono również wy-
korzystanie zbiorów kartograficznych w Bibliotece Cyfrowej UMCS. W tej 
części znalazły także miejsce rozważania dotyczące klasyfikacji piśmienni-
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ctwa, przy czym skoncentrowano się na zagadnieniach kontroli autoryta-
tywnej, zwłaszcza prezentacji danych w modelu Linked Data i kwestiach  
wizualizacji klasyfikacji (Jolanta Hys, Klasyfikacja, kontrola autorytatyw-
na i Linked Data). Część tę zamyka interesująca analiza dokonana przede 
wszystkim w oparciu o metody webometryczne i statystykę Google wybra-
nych zasobów internetowych o charakterze popularnonaukowym w języku 
polskim i angielskim. Autorka przekonująco przedstawia ich zalety i pożytki 
dla edukującej się młodzieży (Natalia Wilczek). 

Część trzecia tomu, Komunikacja naukowa w dobie cyfrowej, zawiera 
artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom praktyk komunikacyjnych 
w obszarze nauki ujmowanym z perspektywy bibliotekarzy i pracowni-
ków informacji początków XXI wieku. Autorzy rozpatrywali między innymi 
standardy kompetencji zawodowych pracowników informacji oraz zagad-
nienia kanałów komunikacji z użytkownikiem. Omówione zostały trady-
cyjne narzędzia służące interakcji z użytkownikiem i formy typowe dla 
epoki 2.0 stosowane w bibliotekach uczelni technicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Po-
litechniki Wrocławskiej. Nie zabrakło wątków dotyczących informacyjnej 
działalności bibliotek lubelskich i roli biblioteki w popularyzacji wiedzy 
o regionie na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego. Jeszcze inny aspekt pojawił się w kolejnej części, omawiającej 
projekt wypożyczalni Academica, która stanowi przykład cyfrowej usługi 
oferowanej przez Bibliotekę Narodową w miejsce tradycyjnych wypożyczeń 
międzybibliotecznych.

Ostatnia część tomu, Czytelnicy, użytkownicy bibliotek i informacji – edu-
kacja, usługi, przestrzeń, została poświęcona zagadnieniom budowania więzi 
pomiędzy bibliotekami i czytelnikami, usługom oraz sposobom kształtowania 
kultury czytelniczej i kompetencji informacyjnych użytkowników. Autorzy 
omówili prowadzone przez biblioteki akademickie programy edukacyjne, 
mające na celu rozwijanie kultury cyfrowej czytelników/użytkowników (na 
przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Kra-
kowie). Obok doświadczeń bibliotek uczelnianych ukazane zostały działania 
i usługi oferowane przez biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkolne z wy-
korzystaniem tradycyjnych i wirtualnych narzędzi. Co istotne, zwrócono 
uwagę na bezpośrednie formy usług dla czytelników/użytkowników stano-
wiące atrakcyjny obszar aktywności placówek bibliotecznych, w ważnym 
stopniu wpływające na postrzeganie wizerunku biblioteki w środowisku. 
Nie zabrakło prezentacji działań realizowanych w bibliotekach zagranicz-
nych. Beata Cessak-Obydzińska przedstawiła interesujące doświadczenia 
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z realizacji projektu dla klubów książki w bibliotece publicznej w Monterey 
County w USA (Program Book Club to Go jako przykład usługi bibliotecznej 
dla klubów książki w Monterey County w Kalifornii). Kolejni autorzy zwrócili 
uwagę na wciąż popularne blogi i ich rolę w promocji książki i literatury oraz 
znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji bibliotek – głównie szkolnych 
– z młodymi użytkownikami doby sieci. Jest to też forma, jak się okazuje, 
pobudzająca kreatywność uczniów, rodziców oraz licznych miłośników do-
brej literatury i internetowego pamiętnikarstwa. 

Chociaż w dobie rozkwitu cyfrowej informacji i komunikacji z użytkow-
nikiem znaczna część zjawisk i działań sytuuje się w wirtualnej przestrzeni, 
istotne są także realne miejsca biblioteczne. Architektoniczne rozwiąza-
nia w zakresie bibliotecznych aranżacji (biblioteki na lotniskach, bibliote-
ki w centrach handlowych, mediateki), omówione w oparciu o przykłady 
zagraniczne i polskie, dowodzą ważnej roli biblioteki jako fizycznej strefy. 
Jak słusznie podkreśliła autorka, nowoczesna biblioteka to miejsce służące 
do zacieśniania więzi społecznych pokolenia cyfrowego, odpowiadające 
nowemu stylowi uczenia się, oferujące specjalistyczne usługi informacyjne 
i kulturalne (Renata Ciesielska-Kruczek, Nowe przestrzenie świata książki). 

Podjęte w pracy zagadnienia były przedmiotem dyskusji na konferencji 
„Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach 
kultury cyfrowej”, która odbyła się 6–7 października 2016 roku i została zor-
ganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz 
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prezentowane 
teksty z pewnością nie wyczerpują całokształtu zagadnień sytuujących się 
w obszernym polu badań nad przemianami epoki cyfrowej, dowodzą jed-
nak żywego zainteresowania uczestników powyższą problematyką. Miejmy 
nadzieję, że staną się nie tylko inspiracją do dalszych badań i praktycznych 
działań dla autorów, ale także skłonią czytelników do przemyśleń. 

Anna Dymmel
Sebastian D. Kotuła 




