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Wstęp
Bibliotekoznawcze koła naukowe, działające we wszystkich wyŜszych
uczelniach i przy większości instytutów kształcących specjalistów informacji
naukowej i pracowników ksiąŜki, cyklicznie organizują konferencje i sesje
naukowe wprowadzające adeptów rzemiosła bibliotekarskiego w świat nauki.
Spotkania studentów i pracowników są okazją do dyskusji, prezentacji wyników badań i wymiany poglądów na istotę informacji oraz znaczenie zawodu
w okresie przełomu cyfrowego.
Konferencja „Biblioteka jako przedmiot badań naukowych” (14 maja 2012 r.)
zamyka cykl sesji, jakie miały miejsce w łódzkim środowisku bibliologicznym
w roku akademickim 2012/2013. Wzięło w niej udział 23 referentów z Katowic, Kielc, Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Łodzi oraz kilkudziesięciu słuchaczy – studentów i pracowników. Tematyka konferencji obejmowała róŜne
aspekty funkcjonowania informacji, eksploracji danych, marketingu bibliotecznego, aktywizacji czytelniczej i bibliotekarstwa historycznego. Dominowały zagadnienia współczesne, a referenci chętnie poszukiwali nowych pól
badawczych w bibliologii.
W wyniku konferencji, owocnych dyskusji, licznej wymiany argumentów,
a czasem nawet późniejszych ustaleń korespondencyjnych, powstało 12 tekstów zawartych w niniejszej publikacji. Według koncepcji redaktorów tomu
artykuły dzielą się na dwie części. W pierwszej z nich zawarto teksty pracowników naukowych i doktorantów, natomiast w drugiej znalazły się prace studentów z róŜnych ośrodków w kraju.
Pracę otwiera tekst dr. Jacka Ladoruckiego, adiunkta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, poświęcony idei współczesnych kół
naukowych. Autor prezentuje w nim swoje rozwaŜania na temat miejsca, roli
i funkcji naukowych organizacji studenckich w Ŝyciu uczelni. Dr Grzegorz
Czapnik, równieŜ adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa, przedstawił stan
wiedzy na temat eksploracji danych. Absolwentka łódzkiego bibliotekoznaw5

stwa i jednocześnie doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, mgr Izabela
Olejnik, przybliŜa w swoim artykule specyfikę funkcjonowania Ŝydowskiej
Biblioteki Medem w ParyŜu. Pozostałe doktorantki, związane z Uniwersytetem Łódzkim, przybliŜyły: skandynawski marketing biblioteczny (mgr Ewelina Makowska), a takŜe zawartość polskich bibliotek cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem powieści historycznych (mgr Paula Gamus, mgr Milena
Grzelka).
Część studencką tomu otwiera interesująca prezentacja wyników badań,
określających model idealnej biblioteki w autorskim opracowaniu Magdaleny
Paul i Sylwii Piekarskiej (UW). Z innego punktu widzenia na zagadnienie
bibliotek i księgozbiorów spojrzały Joanna Polok i Ewa Poloczek (UŚ), które
przypomniały ciekawą, choć zazwyczaj trudną do zrealizowania metodę badania księgozbiorów prywatnych.
W dalszej części publikacji dominują artykuły analizujące z róŜnych punktów widzenia funkcjonowanie bibliotek jako instytucji wiedzy, kultury
i rozrywki. Paweł Borettini (UŁ) rozwaŜał jak udział w pracach badawczych
kół naukowych przekłada się na późniejszy start zawodowy ich uczestników.
Paulina Pietraszak, Karolina Piaśnik (UJ) przebadały wybrane serwisy internetowe pod kątem stosowanych przez ich twórców rozwiązań technologicznych, zabiegów marketingowych i promocyjnych. Na waŜne zagadnienie aktywizacji ludzi starszych wskazał w swojej pracy Krzysztof Kwiecień (UP).
W kolejnym artykule Olga Konatowska-Ciszek i Magdalena Józefiak (UWr.)
przedstawiają wyniki badań na temat czytelnictwa, potrzeb i oczekiwań najmłodszych uŜytkowników bibliotek. Tom zamyka artykuł Jolanty Wnęk
(UJK) z refleksjami na temat nowoczesnego budownictwo bibliotecznego.
Ku satysfakcji redaktorów, studencki ruch naukowy przeŜywa w ostatnich
latach okres szczególnego rozkwitu i oŜywienia intelektualnego. Studenci
coraz chętniej podejmują próby własnych prac badawczych, mierzą się z metodologią i kreują fora prezentacji własnych osiągnięć. Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe ostatnie lata wytęŜonej pracy studenckich kół naukowych przełoŜą się
w przyszłości na wysoką jakość działania instytucji bibliotecznych w całym kraju.
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