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W najnowszym numerze „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 
proponujemy, tradycyjnie eklektyczną pod względem podejmowanych pro-
blemów badawczych, grupę artykułów, recenzje książek oraz liczne sprawoz-
dania, stanowiące dowód ożywionej działalności naukowej środowiska biblio-
logów i informatologów. 

Ponadto Wspomnieniem żegnamy wybitnego uczonego, Prof. Edwarda 
Potkowskiego. 

Na początek zapraszamy do lektury tekstu, w którym Joanna Śliczyńska 
zwraca uwagę na rzadko dostrzegany aspekt aktywności zakonu krzyżackiego, 
postrzeganego zazwyczaj poprzez pryzmat prowadzonej działalności chry-
stianizacyjnej i podbojów czy ekspansji i konfliktów z sąsiadami. Analiza zapi-
sków w dawnych księgach inwentarzowych tego jednego z trzech najwięk-
szych chrześcijańskich zakonów rycerskich pozwoliła Autorce zauważyć 
niedostrzeganą lub niedocenianą często rolę i znaczenie dla gospodarki krzy-
żackiej obiektów infrastruktury funkcjonalnej, znajdujących się na podzam-
czach wybranych ośrodków zakonnych i przedstawić ich przetwórczą oraz 
przechowalniczą działalność. 

O tym, jak ważna w życiu człowieka jest, obok bytu materialnego, rów-
nież strawa duchowa, w tym książka, przekonuje nas życie arcybiskupa war-
szawskiego, Wincentego Teofila Chościak-Popiela, któremu poświęcony jest 
kolejny artykuł. Wchodząc do seminarium, klasztoru czy prywatnych mieszkań, 
zawsze zwracał uwagę na przechowywane tam książki – pisze Bernardeta Iwań-
ska-Cieślik. Opierając się na opracowaniach korespondencji oraz pamiętni-
kach, Autorka podkreśla, że w swym długim życiu ks. W. Chościak-Popiel 
niejednokrotnie udowodnił swe zamiłowanie do książek i pasję kolekcjoner-
ską, czego dowodzi także zgromadzony przezeń bogaty księgozbiór, w któ-
rym ksiądz poszukiwał spokoju i pociechy. 
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Z XIX wieku przenosimy się do czasów nam współczesnych, w których 
coraz większego znaczenia nabiera ocena pracy zawodowej bibliotekarzy. Po-
szczególne fazy procesu tej oceny, jego cele, zarządcze i psychologiczne aspek-
ty, ze szczególnym uwzględnieniem benchmarkingu personalnego, omówione 
zostały przez Maję Wojciechowską. Na ocenę wizerunku biblioteki i biblioteka-
rzy wpływ mają bez wątpienia również działania, opisane przez Małgorzatę 
Bańkowską, która przedstawiła formy aktywności państwowych wyższych 
szkół zawodowych, dotyczącej promocji regionu. Autorka skoncentrowała się 
na wybranych elementach działalności zarówno naukowo-dydaktycznej, jak 
i kulturalnej bibliotek, a także wydawnictw uczelnianych w tym względzie. Do-
skonałą promocją regionu jest z pewnością opisana w następnym artykule bi-
blioteka. O Miejskim Ośrodku Medialnym Aarhus (Dokk1) pisze Zdzisław 
Kropidłowski. Wychodząc od prezentacji inicjatywy budowy tej placówki, po-
przez prace przygotowawcze, a kończąc na gotowym projekcie, Autor przed-
stawia funkcjonowanie i wyposażenie, a także szeroki wachlarz usług tej nagro-
dzonej przez IFLA placówki, uznanej za najlepszą bibliotekę świata w 2016 
roku. Tekst, wzbogacony licznymi zdjęciami, z pewnością zainteresuje wielu 
naszych Czytelników, zajmujących się architekturą i nowoczesnymi rozwiąza-
niami w zakresie pracy współczesnych bibliotek. Tę część czasopisma zamyka 
publikacja prasoznawcza, poświęcona „Kronice Miasta Łodzi”. Autorka bada 
czynniki, wpływające na popularność tytułu poza granicami Polski, koncentru-
jąc się na analizie wybranych gatunków dziennikarskich, drukowanych na ła-
mach omawianego historyczno-kulturalnego periodyku. 

Zapraszam również do zapoznania się z przesłanymi do nas recenzjami. 
Pierwsza dotyczy książki Tomasza R. Aleksandrowicza: Podstawy walki infor-
macyjnej (Warszawa 2016). Praca zdaje się doskonale wpisywać w zjawiska, 
z którymi człowiek XXI wieku ma do czynienia niemal na co dzień (maso-
wość informacji, szum informacyjny, dezinformacja). Spostrzeżenia, przywo-
ływane przez recenzentkę, zaczerpnięte z opisywanej publikacji, zachęcą, być 
może, do zainteresowania się książką autora Świata w Sieci… Druga opinia 
dotyczy książki ks. Kazimierza Rulki Wokół słowa drukowanego i pisanego 
(Miłkowice 2016), stanowiącej zbiór publikacji naukowych i popularnonau-
kowych (zarówno drukowanych wcześniej, jak i nowych) księdza profesora. 
Prace w dużej mierze dotyczą bibliotek i instytucji kościelnych, a ich tematyka 
została szczegółowo omówiona w recenzji. 

Wspomnieniem żegna prof. Edwarda Potkowskiego Andrzej Wałkówski. 
Opisując sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich mediewistów i kodykolo-
gów, przypomina jego dorobek naukowy, podkreślając zasługi uczonego, zna-
nego i cenionego zarówno w kraju, jak i zagranicą, przypominając również 
jego osiągnięcia na polu dydaktycznym, jako promotora licznych prac doktor-
skich, ale też recenzenta przewodów habilitacyjnych i grantów badawczych, 
członka wielu organizacji i stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych. 
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Bieżący numer „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” zamyka 
część sprawozdawcza. Bogumiła Celer relacjonuje konferencję Archiwa mu-
zyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich , następnie 
o V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów  pisze Andrzej Wałków-
ski, zaś Grzegorz Czapnik podsumowuje konferencję naukowo-dydaktyczną 
Komunikacja w bibliotece. Dzień Doktoranta Uniwersytetu Łódzkiego, zorgani-
zowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, omawia Agnieszka Gosz-
czyńska, a konferencję Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką  opisuje 
dla nas Justyna Jerzyk-Wojtecka. Dzięki Lidii Mikołajuk nasi Czytelnicy mogą 
dowiedzieć się, jak przebiegał Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji, a Joannie Paw-
liczak zawdzięczamy sprawozdanie ze Światowego Kongresu Bibliotek i Infor-
macji IFLA.  Relację z konferencji Biblioteka wczoraj i… jutro. W setną rocznicę 
powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917–2017) przesłała nam 
Dorota Tarnowska, zaś numer zamyka obszerny materiał, w którym Renata 
Malesa omawia Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową 
Książka w mediach, media w książce. Korespondencje i transpozycje . 

Z okazji 25 numeru periodyku Redakcja pisma dziękuje wszystkim dotych-
czasowym Autorom za nadsyłane teksty, życząc zarówno Państwu, jak i sobie 
dalszej owocnej współpracy i rozwoju naukowego. Zachęcamy jednocześnie do 
dalszych kontaktów z naszym czasopismem. Przypominamy, że jest ono dostęp-
ne zarówno w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, jak również, że indekso-
wane jest w takich bazach, jak CEJSH, CEEOL, BazHum, Polska Bibliografia 
Bibliologiczna i Arianta, a także w zasobach Worldcat, Google Scholar, ViFaOst 
i LitDok. 

Informujemy, że Redakcja pisma podjęła decyzję o wydaniu numeru spe-
cjalnego, który stanowić będzie kwintesencję „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Librorum”: znajdą się w nim (wybrane z dotąd opublikowanych 25 nu-
merów periodyku) reprezentatywne dla profilu pisma teksty. Planowana jest 
wersja dwujęzyczna (polska i angielska) wydania. 

Magdalena Przybysz-Stawska 


