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Konferencja „Organizacja i recepcja treści 
w środowisku cyfrowym” 

(Katowice, 23 maja 2017 r.)

23 maja 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja „Organiza-
cja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, zorganizowana przez 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy współpracy 
z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, w siedzibie 
którego toczyły się obrady.

W trakcie konferencji wygłoszono 12 referatów w 3 sesjach. Ostatnie 
wystąpienie trzeciej sesji przeznaczono dla sponsora konferencji – fir-
my IBUK Libra. O nowych rozwiązaniach technologicznych firmy dla 
edukacji mówiła przedstawicielka firmy Anna Radoszewska.

W sesji pierwszej zaplanowano 4 wystąpienia. Katarzyna Tałuć 
i Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) omówili kwe-
stie percepcji tekstu w formie drukowanej i elektronicznej. Następnie 
Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) zaprezentował 
problemy informacji i produktów informacyjnych w środowisku cyfro-
wym w aspekcie ich organizacji i odbioru. Justyna Adamus-Kowalska 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) skupiła się na organizacji informa-
cji archiwalnej w środowisku cyfrowym. Ostatni prelegent w tej sesji, 
Zbigniew Osiński (UMCS w Lublinie), niestety, nie mógł wziąć udziału 
w konferencji.

W sesji drugiej wygłoszono 5 referatów. Natalia Pamuła-Cieślak 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) podjęła temat obecności 
polskich czasopism w Directory of Open Access Journal. Prelegent-
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ka przeanalizowała przyczyny braku wielu polskich tytułów wśród 
innych rejestrowanych w tym katalogu. Marta Gawlik i Edyta Kosik 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) zaprezentowały analizę cytowań 
publikacji z lat 2010–2015 zamieszczonych w czasopiśmie „Nowa Bi-
blioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”. Anna Małgorzata 
Kamińska (Politechnika Śląska) omówiła potencjał bibliometryczny bi-
bliograficznej bazy danych CYTBIN. Kolejne 2 wystąpienia dotyczy-
ły bezpieczeństwa informacji. Małgorzata Gajos-Gržetić (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) przedstawiła semantyczne aspekty cyberprze-
strzeni i cyberprzestępczości, natomiast Agnieszka Jezierska i Andrzej 
Koziara (Uniwersytet Śląski w Katowicach) przeanalizowali ryzyko 
jako narzędzie planowania i wspomagania zarządania bezpieczeństwem 
informacji.

W ostatniej, trzeciej sesji konferencji zaprezentowano 3 wystąpienia. 
Artur Ogurek (Uniwersytet Wrocławski) skupił się na problemach udo-
stępniania zasobów cyfrowych w świetle najnowych przepisów prawa 
oraz orzecznictwa sądów. Aneta Banaszek-Szapowałowa (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) przeanalizowała z perspektywy językoznawcy 
wypowiedzi dotyczące sąsiedzkich konfliktów, zarejestrowane w wy-
branych zasobach interentowych. Ostatni prelegent tej sesji, Mariusz 
Jarocki, przybliżył zagadnienie wyszukwiania informacji o właściwoś-
ciach szablonów wyglądu dla najpopularniejszych systemów CMS.

Najważniejszą częścią konferencji, przewidzianą po sesji drugiej, 
był jubileusz prof. dr hab. Elżbiety Gondek. Na uroczystość tę przybyło 
wielu znamienitych przedstawicieli świata nauki, zarówno ze środowi-
ska śląskiego, jak i z całej Polski, m.in.: prof. Barbara Stefaniak, prof. 
Barbara Skalska-Zlat, prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. Maria 
Juda. Prof. Irena Socha zaprezentowała drogę naukową prof. E. Gondek, 
zaś uzupełnieniem jubileuszu była prezentacja dedykowanej jej książki.


