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Pierwsza konferencja „Zarządzanie informacją w nauce”, zorgani-
zowana przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej w 2006 r., 
spotkała się z dużym uznaniem środowiska naukowego. Był to począ-
tek cyklu spotkań poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom 
funkcjonowania informacji w nauce, a odbywających się co 2 lata 
w Katowicach. Ostatnia, szósta konferencja miała miejsce w dniach 1–2 
grudnia 2016 r. w hotelu Novotel w Katowicach. Do grona współorga-
nizatorów konferencji zaproszono Zakład Zarządzania Informacją Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszyst-
kie konferencje objęte były patronatem Komitetu Naukoznawstwa PAN. 
Zamiarem organizatorów jest umożliwienie zaprezentowania wyni-
ków prac badawczych oraz prowadzenie dyskusji naukowej związanej 
z problematyką funkcjonowania informacji w nauce, w szczególności 
w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie 
nauki, czyli gromadzenia i opracowywania informacji, jej wyszukiwa-
nia i selekcjonowania oraz oceny. Kolejny ważny temat spotkania to 
dyskusja nad coraz bardziej aktualnymi zagadnieniami naukometrycz-
nymi i ich wpływem na rozwój współczesnej nauki. Wybór tematyki 
konferencji podyktowany był nowymi wyzwaniami związanymi z bu-
dową społeczeństwa wiedzy oraz gospodarki opartej na wiedzy, a w jej 
zakresie znalazły się tematy szczegółowe, m.in.: tworzenie wiedzy, 
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przekazywanie wiedzy na potrzeby systemów kształcenia i szkolenia, 
popularyzacja wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych oraz zastosowanie wiedzy dla innowacji 
i postępu technicznego.

W programie ostatniego, grudniowego spotkania zaplanowano 
35 wystąpień w ramach 4 sesji. Obrady rozpoczęła sesja plenarna, 
w czasie której zaprezentowano 4 wystąpienia. Jako pierwszy wystą-
pił Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), omawiając 
zagadnienia związane z zarządzaniem jakością informacji. Następnie 
Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski) przedstawiła pod-
stawowe pojęcia oraz problemy badawcze indywidualnej organizacji 
wiedzy. Wystąpienie Diany Pietruch-Reizes (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie) obejmowało tematykę zarządzania informacją w kontek-
ście inteligentnych specjalizacji. W ostatnim referacie tej sesji plenarnej 
Katarzyna Materska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) poruszyła zagadnienia otwartości w nauce, a w szcze-
gólności zarządzania otwartością publikacji w nauce.

W kolejnej sesji, prowadzonej przez Marzenę Świgoń, zaprezen-
towano 11 wystąpień. Marta Skalska-Zlat (Uniwersytet Wrocławski) 
omówiła prace Komitetu Naukoznawstwa PAN w zakresie ewaluacji 
nauki i polityki naukowej państwa. Referat Veslavy Osińskiej, Piotra 
Malaka i Bożeny Bednarek-Michalskiej (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu) dotyczył roli map informacji w zarządzaniu rele-
wantnością zasobów sieciowych. Elżbieta Czerwińska i Anna Jańdziak 
(Politechnika Opolska) omówiły zagadnienie platform zarządzania za-
sobami informacyjnymi w polskich uczelniach technicznych. Małgo-
rzata Jaskowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) zaprezento-
wała analizę użyteczności portali innowacji jako narzędzi transferu 
wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami. Wy-
stąpienie Anety Januszko-Szakiel (Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie) poświęcone było wywiadowi naukowo-technicznemu w procesach 
transferu innowacji. Zagadnienia związane z wiarygodnością serwisów 
WWW naświetlił Adam Czerwiński (Uniwersytet Opolski), natomiast 
Bartłomiej Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski) omówił najnowsze 
trendy rozwoju oraz możliwości współczesnych wyszukiwarek nauko-
wych. Referat Grzegorza Gmiterka (Uniwersytet Warszawski) doty-
czył współczesnej technologii informacyjnej. Autor poruszył w nim 
problematykę wykorzystania urządzeń oraz aplikacji mobilnych w ra-
mach syndykacji zasobów cyfrowych. Kolejne dwie prelegentki, Sa-
bina Cisek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i Jolanta Szulc 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach), omówiły współczesne problemy 
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badawcze informatologii. S. Cisek scharakteryzowała fenomenografię 
w badaniach informatologicznych, natomiast J. Szulc skoncentrowała 
się na wybranych aspektach sztucznej inteligencji. M. Świgoń (Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zaprezentowała wyniki 
badań przeprowadzonych wśród magistrantów ekonomii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod kątem potencjału zawodo-
wego.

Na drugi dzień konferencji zaplanowano 3 sesje, w ramach których 
wygłoszono 20 referatów.

Przedpołudniowa sesja konferencji, prowadzona przez Marię 
Próchnicką (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), była poświęcona 
informacji instytucjonalnej w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. 
W jej ramach przedstawiciele m.in. Biura Analiz Instytucjonalnych 
i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowali wybrane 
aspekty zarządzania informacją instytucjonalną. Jako pierwsza głos 
zabrała M. Próchnicka, podejmując temat miejsca informacji instytu-
cjonalnej w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego. Model 
systemu zarządzania informacją instytucjonalną dla szkoły wyższej 
zaprezentowała Małgorzata Janiak (Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie). Wykorzystanie ankiety oceniającej oraz samooceny pracowników 
naukowych jako narzędzi motywacyjnych omówiła Monika Bińczy-
cka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Katarzyna Leśkiewicz 
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) scharakteryzowała możliwości 
wykorzystania danych z systemów obsługi studentów w zarządzaniu 
uczelnią. Z kolei Leszek Śliwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia wykorzystania informacji 
o uczelniach, zawartych w publikowanych rankingach. Referat Leszka 
Szafrańskiego (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie) dotyczył roli re-
pozytorium uczelnianego jako narzędzia wspierającego parametryzację 
jednostek naukowych. Halina Bojkowska i Marek Deja (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie) omówili wpływ zintegrowanego systemu 
informacji o szkolnictwie wyższym POL-on na zarządzanie informa-
cją w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. M. Deja skoncentro-
wał się na charakterystyce wybranych aspektów dotyczących kultury 
informacyjnej w kontekście zarządzania informacją w systemie nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Kolejna sesja poświęcona była instytutom badawczym. Problema-
tyka działalności informacyjnej tych jednostek zmienia się w ostat-
nich latach dynamicznie. Sesje, na których prezentowana jest ich 
działalność, organizowane są również na innych konferencjach Pol-
skiego Towarzystwa Informacji Naukowej (chodzi o Fora Informa-
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cji Naukowej i Technicznej organizowane co 2 lata w Zakopanem). 
W ramach omawianej konferencji przedstawiono działalność Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie (CIOP-PIB). Witold Sygocki dokonał analizy wskaź-
ników bibliometrycznych publikacji z zakresu bhp zarejestrowanych 
w bazach WoS CC i Scopus. Agnieszka Młodzka-Stybel omówiła 
działania w zakresie doskonalenia dostępu do zasobów katalogu bi-
blioteki, a w szczególności możliwości wyszukiwarki Primo. Barba-
ra Szczepanowska scharakteryzowała źródła wiedzy z zakresu bhp 
i różnorodność ich form. Marek Poźniak przedstawił wyniki badania 
dotyczącego wykorzystania katalogu biblioteki CIOP-PIB w statysty-
kach Google Analytics. W ostatnim wystąpieniu tej części Magdalena 
Zdunek omówiła bazę artykułów z czasopism polskich i zagranicz-
nych w katalogu CIOP-PIB.

W ramach sesji kończącej zaprezentowano 8 referatów. Pierwszy 
z nich, poświęcony normom dotyczącym architektury informacji, wy-
głosił Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Krakowie). Marcin Roszkowski (Uniwersytet War-
szawski) omówił DBpedię jako semantyczną bazę wiedzy. Narzędzia 
wpływające na podniesienie jakości informacji pozyskiwanych w Inter-
necie scharakteryzował Marcin Krzesaj (Uniwersytet Opolski). Referat 
Renaty Frączek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) dotyczył prezentacji 
wyników badań na temat widoczności czasopism z zakresu nauk tech-
nicznych w bazach WoS CC i Scopus. Agnieszka Łakomy (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) na podstawie przeprowadzonej analizy omówiła 
ograniczenia w dostępie do książek z domeny publicznej w środowisku 
cyfrowym. Paloma Korycińska i Barbara Niedźwiedzka (Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie) przedstawiły zagadnienia wykorzysta-
nia forów dyskusyjnych na temat depresji do badań nad potrzebami 
i zachowaniami informacyjnymi użytkowników informacji zdrowotnej. 
Zamykający sesję referat Justyny Adamus-Kowalskiej (Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach) poświęcony był zarządzaniu informacją archiwalną 
i informacją bieżącą w instytucjach systemu administracyjnego.

Do grona Rady Naukowej cyklicznych konferencji „Zarządzanie in-
formacją w nauce” przyjęli zaproszenie wybitni specjaliści, pracownicy 
naukowi polskich uczelni: W. Babik (Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie), Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pa-
weł Kawalec (Komitet Naukoznawstwa PAN), K. Materska (Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Zbigniew Osiński 
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), D. Pietruch-Reizes 
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Informa-



149Konferencja „Zarządzanie informacją w nauce”…

cji Naukowej), M. Próchnicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), 
B. Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski), Jadwiga Woźniak-Ka-
sperek (Uniwersytet Warszawski). Patronem medialnym konferencji był 
kwartalnik „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”.

Należy podkreślić, że dyskusje kończące poszczególne sesje, a tak-
że rozmowy kuluarowe umożliwiają bezpośrednią wymianę poglądów, 
a w wielu przypadkach stanowią początek współpracy badawczej mię-
dzy przedstawicielami różnych ośrodków.


