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V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE 

(KATOWICE, 27-28 LISTOPADA 2014 R.) 

 

 

W dniach 27-28 listopada 2014 r. w Katowicach, już po raz piąty, 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją 
w nauce, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. 
Tradycyjnie współorganizatorami wydarzenia był Zakład Bibliografii 
i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Tematyka obrad tegorocznej konferencji objęła problemy 
funkcjonowania informacji w nauce, w tym m.in. kwestie otwartego 
dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych, strategie 
w tym zakresie, nowe i eksperymentalne sposoby komunikacji naukowej, 
e-infrastruktury cyfrowe, biblioteki i repozytoria cyfrowe, a także zagad-

nienia ochrony informacji naukowej. 
Konferencję otworzyli Diana Pietruch-Reizes (prezes Polskiego 

Towarzystwa Informacji Naukowej) oraz Wiesław Babik (kierownik 
Zakładu Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Sesję plenarną zainaugu-
rował Wiesław Babik referatem Organizacja wiedzy jako element procesu 

zarządzania informacją w nauce, w którym poszukiwał odpowiedzi na 
pytanie, jakie czynniki wpływają na zarządzanie informacją, szczególną 
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uwagę zwracając na rolę organizacji wiedzy. Kolejny referat – Dostęp 
do informacji naukowej w kontekście europejskich infrastruktur badaw-
czych – wygłosiła Diana Pietruch-Reizes. W swoim wystąpieniu zwróciła 

uwagę na problemy optymalizacji przepływu informacji i wiedzy 
naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania w kontekście rozwoju 
infrastruktur badawczych w Europie, w tym tworzonego konsorcjum 
na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). Ostatni referat tej 
sesji – Otwarte dane a obieg informacji w nauce – wygłosił Marcin 
Roszkowski (Uniwersytet Warszawski). Przedstawił w nim koncepcję 

otwartych danych, będącą jedną z form ruchu Open Access, polegającą 
na publikowaniu gromadzonych podczas prac badawczych danych 
w otwartych repozytoriach danych, m.in. Dryad, re3data.org. Sesję 
plenarną zakończyła prezentacja serwisu IBUK Libra, przygotowana 
przez Annę Radoszewską (Wydawnictwo Naukowe PWN). 

Następną sesję rozpoczęła Marzena Świgoń (Uniwersytet Warmiń-

sko-Mazurski). W referacie pt. Dzielenie się wiedzą wśród pracowników 
polskich uczelni zaprezentowała wnioski z badań ankietowych w zakresie 
dzielenia się wiedzą i informacją pomiędzy pracownikami naukowo-
dydaktycznymi realizowanego z wykorzystaniem technologii. Kolejna 
prelegentka, Małgorzata Jaskowska (Uniwersytet Jagielloński), w wystą-
pieniu pt. Metodologia badania rozproszonego systemu informacji 

edukacyjnej uczelni omówiła metodologię zastosowaną podczas badań 
poprzedzających wdrożenie portalu internetowego Zintegrowany system 
informacyjny w ramach projektu Harmonizacja zarządzania dydaktyką 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 2013-2014. 
Następny referat pt. Dokumentacja badań naukowych – międzynarodowe 
standardy gromadzenia i udostępniania wygłosiła Anna Krzemińska 

(Instytut Farmakologii PAN w Krakowie). Przedstawiła w nim wytyczne 
dotyczące zasad gromadzenia i udostępniania dokumentacji badań 
naukowych jako elementu systemu informacji naukowej oraz jako mate-
riału podlegającego archiwizacji, docelowo stanowiącego zasób histo-
rycznych archiwów naukowych. Później głos zabrał Arkadiusz Pulikowski 
(Uniwersytet Śląski), przedstawiając referat pt. Zmiany w widoczności 

polskich publikacji naukowych w Internecie. Analiza z dwuletniej 
perspektywy. Nawiązał w nim do przeprowadzonych dwa lata wcześniej 
badań widoczności publikacji z zakresu informatologii udostępnianych 
w różnych serwisach internetowych, wskazując na dynamikę zmian 
zachodzących w publikowaniu w Internecie. Kolejna z prelegentek, 
Agnieszka Korycińska-Huras (Uniwersytet Jagielloński), wygłosiła 

referat pt. Algorytm wyboru indywidualnej strategii publikacyjnej 
w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Badania własne. Przedstawiła 
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w nim samodzielnie opracowane narzędzie wspomagające naukowców 
reprezentujących medycynę weterynaryjną w wyborze czasopism 
naukowych do opublikowania w nich swoich artykułów. Ostatnie wystą-

pienie w tej sesji – Digitalizacja w wybranych bibliotekach szwajcarskich. 
Wybrane aspekty – zaprezentowała Elżbieta Sroka (Uniwersytet Śląski), 
która omówiła wyniki badania na temat stanu digitalizacji w wybranych 
bibliotekach szwajcarskich. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbył się panel stu-
dencki. Wygłoszono w nim następujące referaty: 

– Program zajęć wyrównawczych dla uczniów trudnych w bibliotece 
publicznej (Aleksandra Sierka, Uniwersytet Jagielloński); 

– Audyt serwisu internetowego firmy Kreatywka.pl (Magdalena Zych, 
Uniwersytet Jagielloński); 

– Średnioterminowa promocja firmy Kreatywka.pl w mediach społecz-
nościowych (Joanna Płaszewska, Uniwersytet Jagielloński); 

– Benchmarking serwisów firm oferujących zajęcia rozwojowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym (Dominika Strzelec, Uniwersytet Jagielloński); 

– Działalność studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców. 
Wybrane aspekty (Agnieszka Paszek i Joanna Kaźmierczak, Uniwer-
sytet Śląski). 

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Stanisława 

Skórki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) pt. Katalogi biblioteczne 
trzeciej generacji. Analiza funkcjonalności i architektury informacji. 
Omówił on cechy interfejsów katalogów elektronicznych (OPAC) nowej 
generacji oraz systemy obsługujące nowe funkcjonalności. Kolejny referat, 
pt. Wiedza – Informacja – Repozytorium. Etapy realizacji projektu Repo-
zytorium WIR w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

wygłosiła Beata Chrapczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). 
Na przykładzie projektu wdrażanego na wrocławskiej uczelni przedsta-
wiła zagadnienia dotyczące opracowania koncepcji, opracowania polityki 
i funkcjonowania repozytorium uczelnianego oraz poszczególne etapy 
budowy repozytorium instytucjonalnego, a także korzyści wynikające 
z posiadania takiego repozytorium. Następnie głos zabrał Zbigniew 

Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), który przedstawił 
referat pt. Open access w środkowoeuropejskiej historiografii – główne 
kierunki rozwoju z perspektywy informatologicznej. Zaprezentował w nim 
wnioski z badań nad aktualnym stanem oraz głównymi kierunkami 
tworzenia zasobów europejskich prac historiograficznych udostępnianych 
w Internecie w formule Open Access. Kolejna z prelegentek, Jolanta Hys 

(Biblioteka Narodowa) w referacie pt. Plik wzorcowy Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej – tłumaczenie czy adaptacja zaprezentowała 
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prace nad polską wersją wielojęzycznego pliku wzorcowego UKD 
(UDC Multilingual Master Reference File). W następnym wystąpieniu – 
Bibliometria w międzynarodowych bazach danych. Wybrane aspekty – 

Renata Frączek (Uniwersytet Śląski) przedstawiła wyniki analiz zawartości 
baz danych o zasięgu międzynarodowym (Inspec, Web of Science, Scopus) 
pod kątem indeksowania publikacji dotyczących bibliometrii, a także 
reprezentacji publikacji autorów polskich. Kolejny z prelegentów, Łukasz 
Opaliński (Politechnika Rzeszowska), wygłosił referat pt. Bibliometryczny 
i informacyjny potencjał bazy MathSciNet Mathematical Reviews dla analiz 

i wyszukiwania literatury z zakresu matematyki. Porównał w nim wybrane 
funkcje i ogólnie rozumianą użyteczność bazy z serwisem Web of Science, 
podkreślając szerszy zakres literatury indeksowanej w MatSciNet, 
rozbudowany system klasyfikacyjny bazy oraz funkcjonalność wyszuki-
warki autorów. Jolanta Szulc (Uniwersytet Śląski) w swoim wystąpieniu 
pt. Recognition Textual Entailment (RTE) – model semantycznego prze-

twarzania zapisów informacji omówiła model RTE, korzyści wynikające 
z jego tworzenia i stosowania oraz potencjalne zastosowania elementów 
RTE w zakresie semantycznego przetwarzania zapisów informacji. 
Następnie głos zabrał Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski), który 
w referacie pt. Indeksowanie hierarchiczne w organizacji informacji 
własnej dokonał przeglądu oprogramowania do tworzenia, edytowania 

i opisywania różnych typów dokumentów, a także przedstawił możliwości 
zastosowania indeksowania hierarchicznego do reprezentacji ich treści. 
Sesję tę zamknęło wystąpienie Marcina Karwowskiego (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Autoinformacja informatologów 
na stronach domowych pracowników instytutów i katedr informacji 
naukowej i bibliologii. Prelegent, uwzględniając wybrane kryteria 

jakościowe, przeanalizował strony domowe pracowników instytutów 
i katedr informacji naukowej i bibliologii. 

Sesję popołudniową rozpoczęło wystąpienie Ewy Dobrogowskiej-
Schlebusch oraz Barbary Niedźwiedzkiej (Uniwersytet Jagielloński) 
pt. Negatywne konsekwencje funkcjonowania zamkniętego modelu komu-
nikacji naukowej na przykładzie analizy zachowań informacyjnych 

rodziców dzieci autystycznych. Autorki prezentacji omówiły negatywne 
następstwa obiektywnych barier w dostępie do informacji, a szczególnie 
do wiedzy naukowej i wyników badań naukowych. Kolejny z prelegentów, 
Witold Sygocki (Centralny Instytut Ochrony Pracy), w wystąpieniu 
zatytułowanym Zagadnienia ochrony człowieka w środowisku pracy 
w międzynarodowych bazach bibliograficznych, dokonał analizy wystę-

powania publikacji polskich autorów w czasopismach obcojęzycznych, 
rejestrowanych w międzynarodowych bazach bibliograficznych Web 
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of Science oraz Scopus. Z kolei Agnieszka Młodzka-Stybel (Centralny 
Instytut Ochrony Pracy), w referacie pt. Ankieta czytelników Biblioteki 
CIOP-PIB, zaprezentowała wyniki pilotażowego badania ankietowego, 

przeprowadzonego wśród czytelników tejże biblioteki. Następnie głos 
zabrała Barbara Szczepanowska (Centralny Instytut Ochrony Pracy), 
która w wypowiedzi pt. Upowszechnianie krajowych i zagranicznych 
informacji tematycznych na przykładzie kampanii związanej ze Światowym 
Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprezentowała wybrane 
formy upowszechniania informacji specjalistycznej w skali krajowej 

i międzynarodowej. Marek Poźniak (Centralny Instytut Ochrony Pracy) 
w wystąpieniu pt. Prezentacja dokumentów cyfrowych Biblioteki CIOP-PIB 
na urządzeniach mobilnych - pierwsze doświadczenia omówił natomiast 
prace pilotażowe związane z możliwością prezentacji zdigitalizowanych 
dokumentów z dziedziny BHP z zasobów Biblioteki CIOP-PIB na urzą-
dzeniach mobilnych. Kolejny referat, pt. Otwarte kanały komunikacji 

naukowej w społeczności akademickiej na przykładzie Uniwersytetu 
Łódzkiego, wygłosiła Agnieszka Goszczyńska (Uniwersytet Łódzki). 
Przedstawiła w nim wyniki badań dotyczących wykorzystania otwartych 
kanałów naukowych przez społeczność akademicką, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizowanych przez Uniwersytet Łódzki projektów 
promujących otwarty dostęp do tekstów naukowych. Justyna Adamus-

Kowalska (Uniwersytet Śląski) w referacie pt. Informacja publiczna jako 
źródło informacji do badań naukowych omówiła narzędzia wykorzysty-
wane do pozyskiwania informacji publicznej oraz metody i sposoby 
udzielania informacji przez wybrane podmioty publiczne w Polsce. Sesję 
zamknęło wystąpienie Anny Matysek (Uniwersytet Śląski) pt. Otwarte 
czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza na przykładzie czasopism 

bibliologicznych i informatologicznych. Prelegentka przedstawiła aktualną 
sytuację czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliologii i infor-
matologii publikowanych na zasadach open access. 

Konferencję podsumowali i zamknęli Diana Pietruch-Reizes 
oraz Wiesław Babik. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, 
dyskusji o aktualnych problemach i prowadzonych badaniach z zakresu 

zarządzania informacją – nie tylko w kontekście nauki, ale również 
w odniesieniu do innych obszarów nauki o informacji. 
 
 


