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WSTĘP 

Istnienie i rozwój każdej placówki akademickiej zależy przede wszystkim od 

aktywności naukowej jej pracowników. Prezentowana monografia powstała 

z myślą o przedstawieniu efektów działalności na polu badawczym członków 

zespołu, stanowiącego kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry Bibliotekoznaw-

stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego [dalej: KBIN UŁ]. 

Wykaz publikacji, będących owocem zainteresowań naukowych pracowni-

ków tej placówki, poprzedzono jej krótkim rysem historycznym. Ze zrozumia-

łych względów ograniczono się do przywołania najważniejszych dat, faktów 

i nazwisk, które w zasadniczy sposób wpłynęły na jej dzieje. Przypomniano 

sylwetki kierujących tą instytucją, opisano pokrótce kwestie dydaktyczne, 

w tym charakter studiów, zmieniających się na przestrzeni lat. 

Koncentrując się na zasięgu chronologicznym zestawienia bibliograficznego, 

stanowiącego zasadniczy trzon pracy, a obejmującego lata 2006–2015, omó-

wiono działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną KBIN UŁ. 

Zrąb główny monografii stanowi retrospektywny wykaz publikacji dorobku 

naukowego i popularnonaukowego pracowników i doktorantów KBIN za 

wskazane wyżej lata1. Zestawienie sporządzono na podstawie materiałów 

stanowiących dokumentację Katedry, jej strony internetowej, Repozytorium 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej 

w Warszawie. Piśmiennictwo uporządkowano w układzie alfabetycznym we-

dług nazwisk autorów, w obrębie których zastosowano porządek chronolo-

giczny, zgodnie z datami wydania rejestrowanych prac. Uwzględniono publi-

kacje na różnych nośnikach i w różnych formatach. Korzystając z przywileju, 

przysługującego autorom, zdecydowano o pominięciu redakcji naukowych 

czasopism, haseł w słownikach i encyklopediach, opracowań ścieżek progra-

mowych, prezentacji, listów (chyba, że stanowiły podstawę opracowania), 

wywiadów, wspomnień, nekrologów, a także opisów promocji i grantów.  

 

                                                           
1 Bibliografia stanowi kontynuację zestawienia z lat 2000–2005, zob. M. Przybysz- 

-Stawska, Bibliografia pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 
2000–2005, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2007, nr 14, s. [81]–94. 
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Zestawienie publikacji każdego z pracowników poprzedzono jego krótkim 

biogramem naukowym, w większości przypadków dodatkowo opatrzonym 

zdjęciem2.  

W monografii nie uwzględniono publikacji prof. zw. dr hab. Elżbiety Umiń-

skiej-Tytoń z Katedry Historii Języka Polskiego UŁ i dr. hab. prof. nadzw. UŁ 

Tomasza Cieślaka z Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ3. 

Szerokie spectrum zainteresowań naukowych pracowników i doktorantów 

KBIN UŁ znalazło swe odzwierciedlenie w zróżnicowanym zbiorze poruszanych 

w publikacjach zagadnień. W bibliografii zarejestrowano w sumie 628 pozycji. 

Opis bibliograficzny sporządzono według norm PN-82/N-01152.01 – Opis 

bibliograficzny książki, PN-82/N-01152.02 – Opis bibliograficzny wydawnictw 

ciągłych oraz PN-82/N-01152 – Opis bibliograficzny artykułów. 

Monografię zamyka podsumowanie zawartego w pracy materiału. 

Uzupełnienie stanowią zamieszczone w niej fotografie. 

Korzystanie z publikacji ułatwia rozbudowany aparat pomocniczy w postaci 

wykazu zastosowanych skrótów oraz czterech indeksów: osobowego, przed-

miotowego, tytułów wydawnictw ciągłych oraz oficyn wydawniczych, a także 

wykaz fotografii. Ostatnim elementem jest bibliografia załącznikowa. 

Monografia, ukazując w swej zasadniczej części spis publikacji z zakresu 

bibliologii i nauk pokrewnych autorstwa pracowników KBIN UŁ, adresowana 

jest do osób śledzących rozwój wspomnianych dziedzin nauki, prezentując 

jednocześnie zainteresowania naukowe tych, dla których książka, biblioteka 

i prasa stały się przedmiotem peregrynacji naukowych, a także, nierzadko, 

pasji życiowych. 

Autorki pragną złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania niniejszej publikacji, a zwłaszcza pani mgr Aleksandrze Szubert, 

za pomoc w pozyskiwaniu informacji. 

 

                                                           
2 Brak zdjęcia wynika z braku zgody osoby zainteresowanej jego umieszczeniem w pu-

blikacji.  
3 W latach 2006–2015 byli oni zaliczani do minimum kadrowego KBiN, jednak w mono-

grafii nie uwzględniono ich publikacji z uwagi na fakt pierwszego miejsca zatrudnie-
nia zarówno prof. zw. dr hab. Elżbiety Umińskiej-Tytoń, jak i dr. hab. prof. nadzw. UŁ 
Tomasza Cieślaka i związanej z tym afiliacji tekstów autorstwa tych pracowników. 


