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W STĘP

Obecny, szesnasty tom serii zeszytów naukowych „Acta Universitatis Lo- 
dziensis. Folia Librorum” rozpoczyna dwudziesty pierwszy rok istnienia wy
dawnictwa1. Pierwszy tom, o charakterze monograficznym stanowiła praca 
Jadwigi Koniecznej zatytułowana Biblioteki łódzkie przełomu X IX  i X X  wieku 
(1890-1918) (Łódź 1989). W  kolejnych latach z roczną lub dwuletnią częstotli
wością ukazywały się zeszyty, na łamach których podejmowano szeroko pojęte 
zagadnienia książki i bibliotek. Część z nich to rozprawy doktorskie i habilita
cyjne z zakresu bibliologii i informacji naukowej2. Założeniem redakcji, 
w skład której weszli pracownicy naukowi łódzkiej Katedry Bibliotekoznaw
stwa oraz bibliotekarze-praktycy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ)3, 
było prezentowanie zainteresowań i kierunków badań księgoznawczych środo
wiska łódzkiego4.

Redakcja w nowym składzie od 2009 r. stara się zachęcić również badaczy 
i praktyków z innych ośrodków naukowych w Polsce do utrwalania własnych 
dokonań na łamach „Acta Universitatis. Folia Librorum”, aktywizując jedno
cześnie łódzkie środowisko bibliologów i promując najlepszych absolwentów

1 Serię poprzedziły „Acta Universitatis Lodziensis. Seria I, Nauki Humanistyczno- 
Społeczne” (1975-1980) i „Acta Universistatis Lodziensis. Folia Scientiarum Artium et 
Librorum” (1981-1987).

2 Np. J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, 
Łódź 1982; M. Majzner, Rodowód i historia Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, 
Łódź 1987; A. Sitarska, Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne, Łódź 1990.

3 W latach 1989-2009 kilkakrotnie zmieniała się redakcja serii. Początkowo w jej skład 
weszli: Hanna Tadeusiewicz (redaktor naczelna), Janusz Dunin, Jan Janiak (dyrektor BUŁ), 
Jerzy Andrzejewski i Bogumił Karkowski. Zeszyty w latach 2003-2008 ukazały się pod 
redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, funkcję sekretarza pełniły kolejno Magdalena 
Rzadkowolska i Magdalena Przybysz-Stawska.

4 Szerzej na temat zawartości zeszytów w tym okresie zob. E. Kristanova, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (1989-2009), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 
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bibliotekoznawstwa. Dotychczas zaowocowało to zwiększeniem objętości tomu pięt
nastego i szesnastego5. Wyrazem usystematyzowania zgromadzonych materiałów 
jest wprowadzanie działów tematycznych, w ramach których obowiązuje układ chro
nologiczny. Nagłówki działów zmieniają się w zależności od omawianej w danym 
zeszycie tematyki. Od początku zainicjowano otwarcie działu recenzji i sprawozdań, 
który sukcesywnie się rozwija (w tym numerze jest obszerniejszy; dodano do niego 
również wykaz bibliograficzny). W  obecnym zeszycie wprowadzono dział prasowy, 
który w miarę możliwości pozostanie stałą częścią wydawnictwa. Składaj ą  się na 
niego cztery artykuły. Pierwszy dotyczy historii prasy i z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, pozostałe są szczegółowym opracowaniem zagadnień 
prasoznawczych po II wojnie światowej do czasów współczesnych. Autorami są 
pracownicy naukowi i bibliotekarze z różnych ośrodków. Dr Przemysław Jastrzębski 
ukończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego6, dr Michał Rogoż 
pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edu
kacji Narodowej w Krakowie, natomiast Iwona Gleisner i Magdalena Witczak, ab
solwentki bibliotekoznawstwa w Łodzi, reprezentują środowisko bibliotekarskie.

Rok 2010 r. przyniósł kilka znaczących wydarzeń w środowisku Katedry Bi
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi (KBIN). W  jego pierwszej po
łowie odbyły się dwa jednodniowe spotkania naukowe. Dnia 22 kwietnia zorgani
zowano czwarte z kolei warsztaty bibliologiczne Warszawskiego Oddziału Pol
skiego Towarzystwa Bibliologicznego poświęcone badaniom nad bibliotekami 
i księgozbiorami klasztornymi w Polsce, natomiast 27 maja konferencję naukową 
„Czytanie i bajanie w teorii i praktyce”. W  warsztatach wzięło udział czterech pre
legentów. Dwóch z nich wyraziło zainteresowanie wydrukowania tekstów w „Folia 
Librorum”. Artykuły zaprezentowano na początku działu „Książki, biblioteki, czy
telnicy”. Prof. Andrzej Wałkówski przedstawił działalność intelektualną skrypto
rium w Mogile do końca XIII wieku, natomiast dr Tomasz Stolarczyk księgozbiory 
wybranych bibliotek klasztornych braci kaznodziejów w Polsce w XVII wieku na 
podstawie zachowanych inwentarzy. Konferencj ę naukową na temat czytelnictwa 
odnotowano w sprawozdaniach.

5 Od tomu 13. z 2006 r. periodyk udostępniony jest również w pełnotekstowej wersji 
elektronicznej na stronie domowej „Folia Librorum” zob. http://www.librorum.online. 
uni .lodz.pl/index.php/,,event=language ,PL.

6 Artykuł jest fragmentem pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, która została nagrodzona w styczniu 2011 r. w konkursie na Naj
lepszy Debiut Historyczny Roku 2010 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego zorganizo
wanym przez IPN i Instytut Historii PAN. Instytut Pamięci Narodowej. Najważniejsze wia
domości [online], [data dostępu 9.05.2011], dostępny w Internecie: <http://www.ipn. 
gov.pl/portal/pl/305/15120/Komunikat_Komisji_oceniajacej_prace_nadeslane_na_Konkurs_ 
na_Naj lep szy_Debiut_His. html>.

http://www.librorum.online
http://www.ipn.%e2%80%a8gov.pl/portal/pl/305/15120/Komunikat_Komisji_oceniajacej_prace_nadeslane_na_Konkurs_%e2%80%a8na_Naj%20lep%20szy_Debiut_His.%20html
http://www.ipn.%e2%80%a8gov.pl/portal/pl/305/15120/Komunikat_Komisji_oceniajacej_prace_nadeslane_na_Konkurs_%e2%80%a8na_Naj%20lep%20szy_Debiut_His.%20html
http://www.ipn.%e2%80%a8gov.pl/portal/pl/305/15120/Komunikat_Komisji_oceniajacej_prace_nadeslane_na_Konkurs_%e2%80%a8na_Naj%20lep%20szy_Debiut_His.%20html
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W  drugiej połowie roku pracownicy KBIN obchodzili 70. jubileusz pracy 
wieloletniego kierownika placówki prof, dr hab. Hanny Tadeusiewicz. Na ła
mach „Folia Librorum” upamiętniono go osobnym działem otwierającym tom 
oraz sprawozdaniem z seminarium naukowego dedykowanego Pani Profesor, 
które zorganizowano w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (19 października). 
Ostatnim z wydarzeń roku, smutne dla pracowników KBIN, było pożegnanie do 
wieczności naszego byłego pracownika -  Magdaleny Paczyńskiej. Pogrzeb 
odbył się przed Bożym Narodzeniem (16 grudnia). Wspomnienie o naszej Ko
leżance zamyka niniejszy tom.

Oddając do rąk Czytelników kolejny zeszyt „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Libroum” pragniemy zaprosić naukowców i bibliotekarzy do kształtowa
nia jego oblicza w kolejnych wydaniach.
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