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Agata Walczak-Niewiadomska

Posiadane dyplomy, śtopnie naukowe

(z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tlułu rozprawy doktorskiej)

2006 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakesie bibliologii nadany uchwałą Rady

Wydziału Filologicznego Uniwersletu Wrocławskiego z dnia 4 lipca 2006 r., na podstawie

rozpmwy doktorskiej Księgozbiół i żamiłowania bibliollskie kiędza,Jana Sobczyńrkiego

w ,łwietle ,ieqo dzialań społecznych i kulturalnych, promotor prof. dr hab. Hanna

Tadeusiewicz

200] t'1uł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wydział Filologiczny

Uniwers}tetu Łódzkiego, praca magisterska pt. MagdąleĄa Samozwaniec i jej fuórczość.,

studium bio-bibliografrczne, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Dunina

3. Informacje o dotychczasołvym zatrudnieniu w jednostkach naukorvych/ artystycżnych

Od l paździemika 2006 r, do chwili obecnej - adiuŃt w Kaledrze lnfomatologii

i Bibliologii (do 20l6 r w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Uniwers}łetu Łódzkiego

od ] pździemika 2002 r do 30 września 2006 t asystent w Katedże Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowej Uniw€rs)łetu Łódzkiego

l.



od 15 października 200l r. do 14 stycznia 2003 r, - młodszy bibliotekarz w Bibliotece

Inst},tutu 
^rtystyczno-Pedagogicznego 

(następnie Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego)

Uni\\ers)lctu Adama Mickicuicza lr Poznaniu (z siedzibą rl Kaliszu)

{. \\'§kazanie ()siągnięcia* rr}nikaiącego 7 art. 16 u§t. 2 ust.l$} Z dnia 1,1 marca 2003 r.

o stopnilch naukorrych i tytule naukow}m oraz o stopniach i tytule w 7akrc§ic sltuki
(Dz. U. 20l6 r. poz. 882 ze znr. tv Dż. U. ż 20l6 Ł poz. 13l l.)

A, T},tuł osią8nięcia naukowego

wczesna all'abełzacja i jcj miej§ce w dzi.lalności bibliot€k publicznych

B, Autor. t},tuł publikacji. rok Wydania. nażWa $yda\ł,nic§!a. recenzent \ł,yda!\niczy

Wcze§na alfabe§zacja i j(j miejsce w działalności bibliotek public2nych / Agata

Walczak-Nierviadom§k^, - Łódź: W},drwnict\r,o Uniw€rsytetu Łódzkicgo. - 2019. -
20l, ll | §. - ISBN 978 -a3-allż-161-7

RecenZent WydaWniczy: prol', dr hab, Bronisła\!,a wbźniczka-Paruzel

C. omówienie celu naukowego ww pracy i osiągniętych wyników wraż z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania

Pierwsze lala życia dziecka to obszal rczważań w ramach wielu dyscyplin naukowych,

Wciąż rośnie śt!iadomość wpływu.jaki pierwsze pięć lat życia człowieka wywierają najego

intelektualn). cmocjonaln) i społeczn), rozwój: jcst ona udziałem wzmożoneBo

żainteresowania tym etapem życia W obszarze psychologii, neuropsychologii, edukacii,

polityki i opieki socjalnej. '|'o. jak dziecko będzie się rozwUalo i uczyło w przyszłości. czy

osiągnie tz\\, sukces edukacyjnyl w dużej mierze. jak Nskazują badacże. będzie za|eźne od

poziomu edukacji, jaki zoslanie mu zapewniony w pierwszych pięciu latach Zycia|,

WóWczas leż kształują się zdolności flzyczne, emocjonalne i kognitywne, niezbędnc

w następnych Iatach do nauki cz)lania i pisania oraz do szeroko rozumianej alt'abet}żacji.

Wczesna alfabet}zacja! znana \\,anglojęzycznej litemturze przedmiotu pod kilkoma

tefiinarni (emelgent literacy, early literacy, preJiteracy), stanowi jeden z niezwykle

istotnych i ciekawych zagadnień badawczych, Pierwszy raz w obszarze badań nad

l l.. A, Kąrol}. M, R, Kilburn, J, S,
Monica 2005. p xV

Canrcn. Ear^) childhood illelaentions: Prcyen rcsufus, Ji|lu|e P,onise, s|nla



alfabętyzacją pojawiła się na większą skalę w latach 80. Xx wieku (chociaż problematyka

sygnalizowana byla już 20 lat wcześniej). ale wiele cennych usta|eń poczyniono w xxl
wieku. Koncepcja wczesnej alfabetyzacji,.iak przyjmuią dziś naukowcy, rozumianajestjako

kształtowanie takich Zdolności fizycznych. emocjonalnych ikognitywnych małego dziecka

(od jego najwcześniejszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki szko|nej), które są

niezbędne nie tylko do późniejszej nauki cąłania i pisania, ale także do ukształlowania

przyszlcgo cz},telnika, Z wczesną alfabetyzacją nierozerwalnie wi€e się pojęcie

umiejętności przedczytelnicz)ch (pre-realing Jłi11J). użF,ane na określenie zestawu

róźnorodnych kompetencji, jakie dziecko nabywa podczas interakcji z książką i jej

postaciami a|tematy\łnymi w okresie, kiedy jeszcze nie umie cz}lać.

W trakcie głębszego studiowania i poznawania istoty tej koncepcji zaczęłam żastanawiać

się. \ jakim zakesie umiejętności przygotowujące dzieci do nauki cz}lania ipisania moBą

być kształcone w bibliotekach publicznych, W końcu zaimują one od przełomu XX i XXl

wieku (w niektórych krajach nawet od lat 80, xX Wieku) ważne miejsce w obszarze

edukacji dzieci w pierwszych latach ich życia (czyti w wieku 0-5 lat). Przejście od ptacówek

oferujących głównic możliwość statycznego korzystania z materiałów do centrów

akt},\ł,ności edukacyjno-kulturalnych po§tępuje od dłuższego czasu, ale dopiero na

przelomie wiekóW nastąpił wyrźny zwrot ku polityce prorodzinnej oraz żagospodarowaniu

potencjału bibliotek w zakresie alfabetyzacji dzieci najmłodszych, Zmienia się (wolno. ale

zauwaźalnie) §połeczne postrzeganie biblioteki jako miejsca na literackiej mapie danej

miejscowości z inst}łucji kojarzonej z zakazami i nakazami (szczególnie w odniesieniu do

zachowania ciszy) w ośrodek tętniący życien]. nowocz€śnie wyposażony oraz

udostępniający szeroką gamę akt},,\^,ności. stając} się atrakcrną altemalywą rodzinnego

spędzania czasu,

Umiejętności przedcz}telnicze mogą być .oz\\łane na tł,iele sposobóW poczynając od

żabawy z książką W formacie bezpiecznyn dla niemowlęcia. na tealrzyku kal ishibai

z prżedszkolakami kończąc. Odbywać się to może prz) uż)ciu różnych środków i form

pracy, np. cz},tania na głos, zajęć muzycznych. teatralnych iartystycznych. Dalsze

poszukiwania w zakresie badań nad wczesną alfabetyzacją utwierdzały mnie stopnio\Ąo w

przekonaniu. że biblioteki publiczne ze swoją ofeńą kierowaną do dzieci jeszcze

niecz),laiących, stanowią ważnc ogniwo w procesie przygotowywania ich do nauki cz)lania

i pisania. Konsekwencją tych dociekań jest monografia. której przedmiotem rozwaźań jest

szeloko pojmowana wczesna alfabet)żacja dzieci w wieku od zera do pięciu lat,
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prowadzona w obrębie bibliotek publicznych w Polsce i za granicą, opracowana zaró\łno na

podslawie literafury prżedmiotu, prżede wszystkim zagranicznej, ale iw pewnym zakresie

polskicj, jak i na podstawie badań własnych, przeprowadzonych w naszynl kraju. Jako

badacz mialam na celu zsyntet)zowanie dotychczasowej wiedzy na ten temat,

upowszcchnienie koncepcji izałożeń \łczesnej alfabetyzacji wśród bibliotekarzy w naszym

kraju, a t}Ąn sam}m zachęcenie ich do podejmowania własnych działań najej rzecz. jak

również na rżecz właściwej obsługi bibliotecznej najmłodszych imałych uż)tkowników

biblioick duiecięcych oraz ich opiekunów],

Kwestią podslawową było wyjaśnienie. cz}m jest koncepcja wczesnej a|fabetyzacji ijaki

wpływ na jej obszar pojęciowy miały inne dyscypliny nauki. Ponieważ, jak się okazało

w trakcie analizy dostępnej literatury pźcdmiotu, termin ealr, /ilerac_t, właściwie nie

funkcjonuje w polskirn obiegu naukowym. za konieczne uznałam opraco\łanie definicji.

najpełniej charaktcryzującej badane pojęcie, Ponadto wytłumacżenia wymagały ewentualne

związki z pojęciami bliskoznacznymi. od dawna funkcjonującymi w polskim

piśmiennictu,ie księgoznawczym dzięki Joannie Papuzińskiej - .,inicjacją literacką"

i..cz}telniczą", ostatecznię uznałam, że angielskie terminy e.trł,1ileracy, ene|genl litefucy

ońŻ preJileracy. ze względu na wymienne sto§owanie w zagraniczncj literaturze

przedmiotu, można przetłumaczyć jako ..\łczesną all'abetyzację", samą zaś lUncepcję

zdefiniowałam jako najwcucśniej§zą fazę rozwoju alfabetyzĄcji, obejmującą okrc§

między narodzinami a mornentem, ki€dy dziecko zaczyna czytać i pisać (rozpoznawać

słowa b€z trudności). Twoży ją zestał umiejętności, wiedzy i postaw nabFYanych ł
różnych kontek§tach społecznych, prowadzących do kompetencji alfabctyzacyjnych w

konwencjonalnym rozumi€niU,

Po analizie terminologicznej wyraziłam przekonanie. że istnieje kilka punktóW wspólnych

między..inicjacją cz),telniczą" i .,wczesną alfabetyzacją" (,.inicjacja litemcka" zostala

uznana za terTnin szerszy znaczeniowo od.,wczesnej alfabetyzacii"), ale - co należy

podkreślić - nie można postawić międ7y nimi znaku równości. W obu podejściach

prżedmiotem badań jest cżloqiek i proces prz},goto\lania go do nauki cz),lania i pisania.

a także odbioru i prżetwarzania informacji za pomocą rożnych kanałów komunikacji,

2 ceru6 wieku zastosowana w rozprawie, cżyli 0_5 lal. §}nika ż przekonanią że w polu rozsazali wcz€§ncj
alfabetyzncji pozostają dżiecije9zcze nieczlające, a więc umownie przyjmując te, które nie rozpoczęły formaln€j
nauki czytania iphania w ramach np, obowiązku §zkolnego. Dodatkowo na porzeby badań wprowadzilam podzia|
na dzi€ci najmlodsz€ (0-2 lao ore male (]-5 lat). co miało olat\łić mzgraniczenie uslug biblioteczn}ch.
§ykorzystanc m,in, \rbadaniach bibliol.k polskich 
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Wspólne jest dązenie do w}tworzenia w dziecku pozĄ,wnej motywacji w stosunku do

druku i literatury, podobnie jak konieczność zapewnienia mu wielu zróżnicowanych

bodźców (np, w domu, p.zedsżkolu, bibliotece), Różni je przede Wszystkim moment, od

którego dziecko zaczyna podlegaó procesowi nab}avania umiejętności

przedalfabetyzacyjnych, ale też odejście w pnypadku wczesnej alfabetyżacji od

charakterystycznej dla wcześniejszych koncepcji etapowości w dązeniu do osiągnięcia

dojrżałości cz}telniczej.

omówiłam też listę umiejętności - zwT|'ych przędczytęllticzyr,i Qlre-literacy słilfu), które

ułatwiają zrozumienie, poprzez jakie czynności można wpłlrłać na proces wcuesnej

alfabetyzacji dzi€cka, Umiejętności te podzielono na sześć kategorii: mot)Ą]Vację

w odniesieniu do druku (P/irl Motivatiofi), świadomość fonologiczną (Phonologicąl

Awareness), słownictwo (Vocdbulary), umiejętności nanacyjne (Ndrdrlve ,słiifu),

świadomość słowa drukowanego (Print Awareness) oraz znajomość liter (Lettef

Knowletlge). Wszystkie są ze sobą nierozerwalnie połączone, a przykłady ich ćwiczenia

można z łatwością odnaleźć nawet w codziennym życiu dziecka (zabawa z literkami,

rozmowa na temat obrazków widniejących na kanach książki, naśladowanie dźwięków np.

zwierząt itp.),

Wiedząc juź, czym jest wczesna alfabetyzacja, mogłam przedstawić rozliczne zagadnienia

szczegółowe związane z zadaniami, jakie stoją pĘed bibliotekarzami bibliotek publicznych

w zakresie obsługi dzieci najmłodszych i małych, charakterystyka działalności bibliotek dla

dzieci w wieku 0-5 lat i ich opiekunów objęła wiele kluczowych elemgntów pfofil

zbiorów, formy pracy, ale też prżystosowanie placówek do obsfugi tej wymagającej

kategorii uż}tkownikóW a także kwestię kwalifikacji zawodo\,lych bibliotekafzy

pracujących z dzieómi iich opiekunami. Tę część rozprawy, ze względu na niedostateczną

literaturę przedmiotu w języku polskim, opracowałam głównie na podstawie dostępnych

materiałów zagranicznych, czerpiąc wiedzę z zarówno naukowych, jak i bardziej

praktycznych w przęk^zię ksiązek, artykułów i stron intemetowych. Ustalenia poczynjone

na ich bazie twotzą swego rodzaju mapę pojęć, które warto uwzględniaó w plano\^aniu,

bądź też udoskonalaniu dotychczasowych usług bibliotecznych, dla dzieci najmłodszych

imatych.

Ponadto ustalenia te staĘ się punktem wyjścia do ostatniej części ksiązki, którqi celern było

przedstawienie działalności polskich bibliotek publicznych w zakesie obsługi dzieci
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w wieku 0-5 lal i ich opiekunów. Jest lo o tyle cenna inicjat},vr'a, ponieważ temat do tej pory

był pmktycznie nieobecny w naukowej przestrzeni bibliologicznej w Po|§ce (nie licząc

wcześniejszych artykułów mojego autorslwa)3. W badaniach inleresowało mnic kilka

kwestii: najbardziej fundamentalna - czy biblioteki obsłu8ują dzicci w tym wieku i za

pomocą jakich środków oraz form prac), tę obslugę realizują. Analizie poddano też

zagadnienie współpracy bibliotek z innymijednostkami w zakresie wczesnej alfabetyzacji,

ofenę kierowaną do rodziców a także kwalifikacj9 kadry. Z uwagi na rozproszenie

i licżebność placó\ł,ek bibliotecznych. które zak\ł,alifikowano do badań. zdecydowałam się

na m€todę badań sondażowych prz) użyciu techniki ankietowej, Ponicważ slatus lornlalny

i inst}tucjonalny polskich bibliotek publicznych świadczących usługi dla dżieci imłodzicży

jest dość zróżnicowan),, do badań ostatecznie zakwalifikowałam ló7 autonomicznych filii

bibliotek dla dzieci i mlodzieży (z czego 166 było czynnych w momencie wysyłania

kwestionariusza ankięty)a, Powodem podjęcia takiej decyzji jest m.in, brak wiarygodnych

danych liczbow},ch, które określiłyby W siopniu zadowalającym liczbę polskich bibliotek

publicznych świadczących usługi dla tej kategorii \ł iekowej, Poza filiami ioddziałami wiele

bibliotek publicznych świadczy usługi jednocześnie czytelnikom dorosłym i dzieciom.

Liczba '167 placówek określa sumę filii bibliotecznych dedykowanych tylko młodemu

cz),telnikowi. Pozo§talych jednostek bibliolecznych obsługujących tylko dzieci i młodzieź

(oddziałów) nie wzięłam pod uwagę ze względu na to, że nie mają one obowiązku

sprawozdawania swojej działalności na potzeby GUS (w odróżnienitl od filii). Brakujc tym

samym podstawowych danych. które umożliwiłyby równorzędne rożpatrywanie w dalsżej

części badań filii i oddziałów dla dziecij.

odpov,iedzi uzyskane od 58,50% ankietowanych filii pozwolily na sformułowanie wielu

wnioskóĘ klóre potwierdzają ich aktywność na rzecz wczesnej alfabctyzacji, Działania

prowadzone W bibliotekach są jednak cżęslo adreso\łane do dzieci w wieku 3,5 lat, co

potwierdza też zaangżowanie placówek we współpracę z przedszkolami. Ponadto - jak

lvynika z analizy aŃiet - nie\\ielki ich procent może się pochwalić różnymi formami

akt}nł,ności. które bezpośrcdnio wspierają rozwój umiejętności przcdczyelniczych (np.

wierszowanek, zabaw z niekon\yencjonalnymi formami książki, zabaw z alfabetem itp.),

Nadal dominują \\,slosunku do nich forrny pracy od dawna znane bibliotekarżom polskim,

5
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Zakorz€nione w tradycji bibliotekarskiej (np. głośne cz)lanie). Charakterystyczna jest też

niedostateczna jeszcze oferta ,,rodzinna" uwzględniająca wspólne aktywności dla dzieci

i rodziców, co obserwowanejest niejednokrotnie w większym stopniu w bibliotekach innych

krajów. Do bardziej szczegółowych wniosków należą m.in.:

- 99% badanych bibliotek świadczy usługi dzieciom w wieku 0-5 lat i ich rodzicom, przy

czym 60% z nich kieruje działania tylko do dzieci w wieku 3-5 lat,

wszystkie badane biblioteki mają kolekcję zawierającą zróźnicowane materiały dla dzieci

w wieku 0-5 lat.

- 95% badanych bibliotek poza udostępnianiem kolekcji - ma w ofercie zajęcia dla tej

grupy użrtkowników, prży czym najczęściej są to akt}.rvności zorganizowane we

współpracy z przedszkolami, co dodatkowo potwięrdza wysoki odsetek zajęć artystyczno_

rękodzielniczych realizowanych przez same dżieci (bez udziału rodzica lub opiekuna) oraz

pierwsze miejsce nauczycieIa na liściejako osoby. z którą dziecko przychodzi na zajęcia (w

grupie 3-5 lat),

- w badanych bibliotekach na pierwszym miejscu wśród form pracy z dziećmi w wieku 0-5

lat jest głośne cz}tanie,

- połowa badanych bibliotek korzysta w trakcie zajęć z dziećmi w wieku 3-5 lat z chust

animacyjnych i teatrzyku kamishibai,

- w kolekcji bibliotecznej udostępnianej dzieciom w Wieku 0_5 lat są przede wszystkim

książki, komiksy, audiobooki, gry planszowe, zabawki, puzzle i klocki,

1 na l0 badanych bibliotek posiada w kolekcji instrumenty muzyczne, 1 na 5 natomiast -
kostiumy do przebierania się,

- połowa badanych bibliotek dysponuje ,,kącikiem malucha", zaopatrzonym najczęściej

w sto]ik ż kzesełkami, wybór ksi€ek i zabawek oraz przybory do rysowania i malouania,

niewiele w badanych bibliotekach jest działań kierowanych do rodziców (zaledwie 35%

bibliotek zadeklarowało posiadanie oferty dla nich),

niewiele placówek dysponuje komfortowymi udogodnieniami dla rodzicóW dzieci

najmłodszych; brakuje przewijaków - są w 13,4% bibliotek, podobnie jak i podgrzewaczy

do butelek - deklaruje je zaledwie 9,3%o placówek, a tylko w połowie ankietowanych

bibliotek znajdziemy deklarację posiadania wygodnej sofy, kanapy lub fotela.

Ze względu na ograniczoną grupę badanych placówek zaprezentowanych w ostatniej częsci

rozprawy dostrzegać można potrzebę analizy wszystkich bibliotek publicznych w kmju,

nawet tych świadczących u5łu8i głównie dorosłym czytelnikom, Dopiero wtędy

otrzymalibyśmy spójny icałościowy obrau przygotowania placówek do obsługi dzieci
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najmłodszych i ich rodzin. biorąc pod u\łagę wiele czynników, m,in. możliwość porównania

działalności bibliolek pracujących na terenie miast iwsi. Podobne badania mogł}by objąć

też biblioteki inncgo typu (pedagogiczne i naukowe). które choć mają inny cel statutowy

i inną docelową grupę odbiorców. włączają się coraz śmielej w dzialania wspierające proce§

wczesnej alfabetyzacji (m,in. poprzez organizację lekcji bibliotecznych dla grup

przedszkolnych),

Zagadnienie rozwoju bibliotck publicznych w kontekście ich usług kierowanych do

omawianej grupy cz)lelników wymaga kompleksowych badań. Przedmiot€m rozwżań nie

moźe być jedynie kwestia przeszkolenia kadry, czy leż zaopalrzenia placó$ck w niezbędne

materiały. optymalna strategia zakładałaby również uwzględnienie wskaźników udziału

dzieci w edukacji żłobkowej iprzedsżkolnej na terenie poszczególnych gmin. co ułalwiłoby

fucjonalne skierowanie wiedzy i zasobó$, do spoleczności niedoinwestowanych

edukacyjnie.

określenie udziału bibliotek publicznych w procesie przygotowywania dziecka do nauki

cz},tania i pisania. a także zdobywania innych kompetencji (np. medialnych i cyfrowych),

Wydaje się nieżwykle Ważne w kontekście budowy ogólnokmjowej strategii cz)telniczej,

Bibliotcki i bibliotekarze zdają się czasami nie dostrzcgać potencjału. jaki niesie ze sobą ich

praca i udostępnianie cz)łclnikom kolekoii, Skierowanie wysiłków w stronę otwiśrania

placówek na dzieci w rł,ieku 0-5 lat i ich rodziców (a nie tylko, jak w dużej mi€rze

dotychczas, nauczycieli wychowania przedszkolnego) przełożyć się możc na radykalną

zmianę wizerunku biblioteki publicznej w Polsce, Zr€sztą nietrudno już teraz o przykłady

wdrżanych z sukcesem zmian i idąc),mi za nimi wzrostami statyslyk bibliotec?n)ch.

Większa niż dotąd koncentracia \\ysiłków na edukacji bibliotekaźy dziecięcych, inwestycje

w bardziej skuteczne narzędzia rozpowszechniające w środowisku wiedzę idobre praktyki,

przełożą się - prędzej czy później na rransformację aktywności oferowanych przez

bibliotcki, a potem i wizerunku,

Zagadnienia prezcnto\\ane rr rozpmrlie mogą zaintere§ować przedc B,szystkim

bibliotekarży pracujących na co dzień z małymi dziećmi, ze względu na możliwość

pogłębicnia wiedzy na temat roli i wagi wczesnej alfabetyzacji, form pracy i slralegii

twoizenia kolękcji adresowanych do najmłodszych uż}tkowników biblioteki oraż ich

opiekunóW' cz}łelnicy otrzymują syntczę, odwolującą się żarówno do światowyoh

osiągnięć bibliotekarstwa publicznego. jak i do międzynarodowych w!,tyczn),ch. projektów
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i dokonań bibliotek wiodących w tym zakresie. Do grupy potencjalnych odbiorców

rozprawy zaliczyć należy naukowców prowadzących badania nad najwcześniejszymi

kontaktami dziecka z książką (w różnych zresztą postaciach), czy nad ksztahowaniem

przyszłego cz}t§lnika - w ramach dyscyplin bibliologicznych oraz nauk pedagogicunych, a

także ich studentów. Z przedstawionych w książce wyników badań mogą w pewnym

Zaklesie korzystać socjologowie, kulturoznawcy oraz ekspcrci od planowania lokalnych

i ogólnopolskich strategii rozwoju kultury (w tym cz},teIniczei).

Pozo§tale o§iągnięcia naukowo - badartcze

Dofobck podoktorski - ogólna charakterystyka

Na mój dorobek naukowy (poza publikacją zgłoszoną jako osiągnięcie w przewodzie

habilitacyjnym) składają się ogółem 83 publikacje, u tym 4 wydane przed doktoratem.

Wśród 79 pub|ikacji po doktoracie jest l monogmfia autorska. l0 współredagowanych

mono8rafii wieloautorskich, 16 ańykułół naukowych. 22 rozdziały w monografiach

wicloautorskich, l reccnzja naukowa, Pozostały dorobek twolzy 29 innych publikacji 1m.in.

materiały konferęncyjne. bibliografie. sprawozdania i teksty popular}zatorskie); 7 spośród

wszystkich tekstów podoktorskich opublikowałarn w języku angielskim,

Lączna liczba punktów zgromadzonych w wyniku opublikowania wymienionych wcześniej

prac o charakterze naukowym w okrcsic podoktorskim. W tym nronografii prżed§tawionej

jako osiągnięcie naukowe. wynosi 3l4 (pełny \łykaz żob. zalącznik 6 z Analizą

bibliomelryczną)- W liczbie tej znajduje się 59 punktów uzyskanych dzięki publikacji

ańykułów W czasopismach z listy B.22 punkty za artykuły w czasopisnach z listy

C (ERIH). l19 punktów będących Wynikiem pubIikacji rozdziatów w monogmfiach

zbiorowych, 57 punktów uzyskanych dzięki publikacji monografii oraż 57 punktów za prace

redakcyjne nad reccnzowanymi publikacjami wieloautorskimi (Indeks Hirscha - h-indeks:

2. liczba c},towań: l5 (dane na podstawie narzędzja Publish or Petish\\.

B. obszary tematyczne dorobku

W moim dorobk! podoktorskim

zagadnień: a) historii książki

€dukacyjnego i zawodowego

można wylóżnić prace konccntrujące się wokół czterech

i bibliotek w Kaliszu, b) biografistyki, c) rozwoju

w obrębie bibliologii i informatologii, a lahże 4)
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bibliotekoznawstwa. W niniejszym podrozdziale pragnę przedstawić pokrótce wszystkie

wymienione obszary badań i ich rezultaty w postacidorobku, Pełny spis publikacji znajduje

się w punktach ll.A-C Ękazu opublikoway,ch prac,.. (za|.4\.

Hi§toriĄ książki i bibliotek w Kali§zu

Pienł,sza grupa żagadnień slanowi pokłosie badań zapoczątkowanych jeszcze na etapje

pracy doklorskiej. Do tego obszaru zaliczam 7 publikacji naukowych, w tym l monografię,

3 anykuły w czasopismach naukowych. 3 rozdziĄ w monografiach zbiorowych. a także

l monografię o chamkterze populamonaukowym. wydaną w serii cenionej w nauko\^rym

środowisku Kalisza pn,,.Kaliszanie",

Zbiór tworzą teksty bezpośrednio zvtiązane z tematem doktoratu, z ksiązką doktorską na

czele (A, walczak-Niewiadomska, Ksiqdz Jan Sobczyńśki i jego księgozbiór, Kalisz:

Kaliskie Towarzystwo Prżracioł Nauk, 2007) ijej wersją popu|amonaukową ogłoszoną

drukiem kilka lat później (A, Walczak_Niewiadomska, Jan Sobczynski (l861-1942,1:

kronikar Kaliszą,Kaliszl Kaliskie Towarzystwo Przyja§iół Nauk, 20l2), Pozostałe artykuły

powstały na bażie materiałów zgromadzonych w trakcie pmcy nad doktoratem. często

cennych dokumentów archiwalnych odnalezionych m.in. w zasobach Archiwum

Państwowego w Poznaniu omz Archiwum Diecezji Włocławskiej (m.in, A, Watczak-

Nicwiadomska, ,,Kroniką hościelna Kalisza" jako źródlo tlo badań nad dziejami miasla,

..Acta Universitatis l,odziensis. Folia Librorum" 2007, nr l4; A, Walczak-Niewiadomska,

Kaliśz i kaliszanic \l, arciu Hieronimo Łopacińskiego. W: Hieronim Łopaciński: epoka,

ludzie, region, Lublin: Wojewódzka Bib|ioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. 2006).

Biografi§tyka

Ta cuęść dorobku odwzorowuje moje zainteresowania zapoczątkowane dzięki współpracy

z prof. Hanną Tadeusiewicz oraż aktywnemu uczestnictwu w działalności Pracowni

Sh>lłnika pracolłnikóv kliq:ki polskiej, od 1992 r u|okowanej w strukturże Katedry

lnformatologii i Bibliologii UŁ, W grupie znajduje się 8 publikacji naukowych. w tym

4 ańykuły w czasopismach naukowy§h i 4 rozdziały w publikacjach zbiorowych, Ei'ektem

prac W nurcie biogralistyki jest ponadto współredakcja 2 wydawnictw słownikowych i l

monografii zbiorowej. a także autorstwo 5l biogramów.

część tekstów opracowanych wspólnie z dr Magdaleną Rzadkowolską i prol Hanną

Tadeusiewicz powstała w wyniku prac nad trzęcim iczłartym suplementem ,sł)wrrł.r

ll



pn]covniów książki pokkiej, których byłam tównież współredaktorem oraz wykonawcą

grantu (m,in, H. Tadeusiewicz, M, Rzadkowo]ska, A. Walczak-Niewiadomśka, Praco|Ą]nn

,,Słov,nika pracownikól,, ksiqżki polskiej" jako centrum batlań biografstyki księgoznauczej

w Palsce. W: Bibliologia i informatologia, Warszawa: Polskie Towarzystwo BibliologLczne.

oddział Warszawski, 20ll; M. Rzadkowolska, A, Walczak_Niewi adofiską Ludzie ksiqżki

kontra włądza: zaanqażowanie w drugi obieg wyc.lałniczy y,edług ateriałów zavartrch
yl .,Slowniku pfacowniów kięki polskiei". komunikat.'łl Zakazalę 't niewygodnel

ograniczanie wolności słowa od XlX do XX wieku, Toruń: Wydawnictwo Uniwers)łetu

Mikołaja Kopemika, 20l5; A, Walczak-Niewiadomska, Rola Pracowniuv ksią:żki

w pfocesie transferu kulturovego na przełomie XY){X] p- na płzyldadzie biogramów

publikollanych l, ,,Slowniku pracowników ksiqżki polskiej", _.ActaUniversitatis Lodziensis.

Folia Librorum" 20|5, nr 2(2I); A. Walczak-Niewiadomska, M. Rzadkowolska, 8iogrony

polskich tll,ófcólN na eńiglącji w ,,Słowniku Pracowników książki polskiej ", .,Przeg]ląd

Polsko-Polonijny" 2015, nr 7_8), Pozostałe rozdziały przedstawiają sylwetkę prof. H.

Tadeusiewicz i jej pracę na rzecz Slownil.łr (np, M, Rżadkowolska, A. Walczak_

Niewiadomska, Prcfesor Hanna Tadeusievicz jako rcdaklor ,,§ownika pfacownikóy,,

kti@ki polskiej ", ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2010, nr 16). Elekten

badań prowadzonych przezę mnie zarówno w zakresie historii ksiązki kaliskiei, iak inad

,.ludźmi ksiązki", jest 5l biogramów opublikowanych we wspomnianych dwóch tomach

Slownika pracowników ksiqżki polskiej (Słownik prccowlików książki polskiej. SupleneĄl 3,

WaĄżawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,2010:6 biogramów;

Slownik pracownikóll, kięki polskiej. Suplement 1, Warszawa: Wydawnictwo

stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,20l6:25 biogramóW), a także w słownikach

o profilu regionaln}łn (Slołnik biogrulczny lhelkopokki południowo-wśćhodniej. T. 3,

Kalisz: Kaliskie Towarżystwo Przyjaciół Nauk, 2007: |8 biogramów; 
'l/ieluński 

slownik

biogralczny, T,2"łłieluń: Wieluńskie To\łarzystwo Naukowe, 20] 4| 2 biogramy),

Rozwój edukacyjny i zawodowy w obrębie bibliologii i informatologii

Inicjat$,Va opracowania publikacji w tym Zakr€sie zwiąuana była z moją działalnością

dydaktyczną i ustawicznym dązeniem do doskonalenia programu kształcenia dla

bibliotekarzy i specjalistów informacji. Grupę tę tworzą 2 adykuły w czasopismach,

4 rozdzialy w monografiach wieloautorskich oraz l publikacja w czasopiśmie

anglojęzycznym.

Cztery współautorskie teksty poświęciłam edukacji w zakresie inlomacji naukowej
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pro\ł,adzonej w Katcdrzc Bibliotekoznawstrł,a i Informacji Naukou,ej UL (A. Walczak-

Niewiadomska, G czapnik, Realizaćja proqramu 2 zakresu iŃrmacji naukowej

v Kaledrze Biblioleko.n@l,sll1a i lńfnącji Naukowej Uniieft),letu Łórl:łicgo. W: Historia

iwspółczesność w badaniach bibliologicznych,,,, Łódź: Ibidem, 2008) i specjalizacji

brokera informacji (G, Czapnik, Z, Gnrszka, A, Walczak-Ni€wiadomska. E.lukacja hrukeróv,

infonlacji na po.i,rlie akadeni&i,n :aO]s prchlenalyki badań realizotranych l KBiI*"

Ua. w| Biblioteka, Ksiąźka, lnfotmacja i Intemet 2010, Lublin: lnst}tut

Bibliotekożnawstwa i Informacji Naukowej UMCS, 2010; G czapnik, A. Walczak-

Niewiadomska, Z. Gruszka, Bihlir,ltekat: w firmie itt/bbrokerskiej: potrzeby Ą,nku a okrta

edukącljn! |, śvielle b1dań. W| Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia l0, III

Wrocławskie spotkania Bibtiotekarz),. Wlocław: Politechnika Wrocla\\ska, oficyna

Wydawnicza, 20ll; A. Walczak,Niewiadomska, G Czapnik, Z, Gruszka, Brckerstwa

infornacrjne v Polsc! v XX] n,ieklt: przeglqd publikacji, ..Acta Universitatis Lodziensis.

Folia Librorum" 20t3, nr l7), Aklualne programy kształcenia dostępne na studiach

w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ prżedstawiłam w newsletterze [,uropean

Association for Library & Information Fducation and Research (EUCLID) (A. \ł'alczak,

Niewiadomska, Erlłcating Libral,ians ancl hlronnati speciąli§ts at the Univelsit, o| Lodz

(Poland). ..EUCLID Newslettef' 20l7, issue 34). W artykule p| Mobilność bibliolckąrza =

ządo\Nolehie cłlelnika? zwróciłam uwagę na możliwości podnoszenia kwalifikacji

zawodowych bibliotekarzy poprzez ofenę m.in, programów unijnych proponujących np.

staże i w}iiazdy stud),ine do insl}tucji zagraniczn},ch (..BibIiotheca Noslra" 2015. nr 2).

ostatnią publikację w tcj grupie poświęciłam tematowi bliskiemu obszarowi mojej lozprawy

habilitacyjnej, czyli edukacji bibliotekarzy pmcującl,ch z dziećmi, postulując poszerzanie

ich kompetencji o umiejęlności pracy z dzieckiem najmłodszym (A. Walczak-

Nicwiadomska, Przyszlllść edukucji bibliolekalry Ll:iecięcych lt, śuietIe mi/:ynanltlottych

lrendóv. w| Region i k§iążka: szkice z dziejów książki reBiona|nej, Kalisz: Kaliskie

Towarzystwo Przyjaciói Nauk. 20 l 6).

Bib|iotekoznAw§two

Największa pod kątem ilościowym grupa

publikacji. Licżbę tę tworzy 6 artykułów

w monografiach zbiorowych, 6 artykułóW

w czasopismach anglojęzycznych. Do tego

naukowej 6 monogmfii wi€loautorskich olau

w moim dorobku podoktor§kim składa się z 33

w czasopismach naukowych, l] rozdziałów

w czasopismach fachowych oraz 2 ańykuły

zbioru wliczam też współautorstwo rcdakcji

2 zesz},tów materiałów konlerencyjnych.

l3



Ki|ka pierwszych ańykułów po doktoracie dotyczylo bibliotek pedagogicznych i nowych

technologii wykorzystywanych w pracy bibliotek i bibliotekarzy. Było to ż\łiązane

z prowadzoną wówczas przeze mnie działalnością dydaktyczną iopracow}avaniem

mat€riałów na potrzeby zajęć ze studentami (A, Walczak_Niewiadomska. BibIioteki

pedagoqiczne v litcraturze bibliologicźncj: pt:eglątl źrótlel. W: Biblioteki pedagoglczne

§,obec wyzwań w§pólczesnej oświaty.... Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

2008; A. walczak-Niewiadomska, Baz}) i s},slem), edukaq,jĄe polskich bibliolek

pedagogicznych: nov)a forma uslug bihliolecznlch. W: Elektroniczny wizerunek

biblioteki,.., cdańsk: Wydawnictwo Atenemu szkoły wyższej, 2008; A. walczak-

Nielviadomska. Funkcjonalność katalogóv on-line h, zakesie pĘekążu infol.nacji

o zdsobach hibliolecżnych na pr4,klad:ie hibliotek |mlskich i zagranicznych. W: UnrweTsum

piśmiennictwa wobec komunikacji elek(ronicznej, Wrocław: wydawnictwo Uniwer§letu

Wrocławskiego, 2009).

Kolejne publikacje. powstające sukcesywnic od 20l0 r. wyznaczaią początek i póżniejsz)

rozwój moich zainteresowań badawczych. krążących wokól bibliotekarstwa publicznego

oraż usług bibliotek innego typu dla dzieci. W pracy naukowcj stamlam się patrzeć na te

zagadnienia wielowymiarowo, poruszając tematy islotne dla ewolucji miejsca bibliotek

różnego typu W społeczeństwie, Stąd a ykuły m.in. o możliwościach poszerzania

tradyc nie kształtowanego zbioru dla dzicci o np, zabawki, Zagadnicniu zabawek izabawy

w pracy bibliotek, obecnemu zręsztą w mojej lwórczości dzięki cżłonkostwu w Intemational

Toy Library Association (ITLA). poświęciłam 5 ańykułóW w tym l na temat kolekcji

zabawek i materiałów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (A. walczak-

Nieviadom§ka. Biblioteką jako centruhl :abąy|,ek, ..Przegląd Biblioteczny'' 2010. nr 4i

A. Walczak,Nierviar,lofiska, Biblioleki .dbą:l,ko\rc,.,Poradnik BibIiotekarza" (dod. ..Świat

książkidziecięcej") 20ll, nr 5; A, walczak-Niewiadomska, Zabawki elemenlem edukacji N

bibliotece. w| Biblioteka w przestrzeni cdukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI wicku,

Krakó\\,: Wydawnictwo Naukowe Uniwers)tetu Pedagogicznego. 20 l 3; A, Walczak-

Niewiadomska, Rehabililacja popEeż 2ab.^fę dzialalność lelole* ńa ś|iecie,

..Niepełnosprawność iRehabilitacja" 2015. nr 3), Jeden z tekstów ukazał się na prośbę

redaktorów w newsletterze opracowywanym na potrzeby ITLA (A. WaIczak-Niewiadomska,

Toys and Play in Polish Public Libraries, ,,ITLA Newsletter" 20l5, no. l2).

l.ł



lntęresowała mnie również kwcstia mediów w życiu dziecka, zwłaszcza młodszego (w

wieku 3-6 lat) oraz możliEości edukacji w tym zakresie dzieci i ich rodziców w ramach

usług bibliotek publicznych (A. Walczak-Nicwiadomska, Udzial biblioteki publicznej

edukacji medialnej obywaleli- w: Czas przemian cza§ wyzwań.,,, Warszawa:

wydawnictwo Slowarzyszenia Bibliotekarzy Po|skich,20l4; A. Walczak-Niewiadom§ka,

Media Edućalion ą§ an ]mporlunl Part d Libra.y sen,ices il1 Poland. In: Refleclions on

Media Education Futuręs.,,, Gótęborg: Nordicom, 20l5). Najbardziej jednak

zintensyfikowane pńce w ostatnich kilku Iatach prowadziłam na rzecz usług bibliotek

publicznych dla dzicci W wieku 0-5 lat i ich opiekunów, co pozoslawało w ścisłym związku

z 8łównym nurtem moich badań nauko\\ych, wśród l0 publikacji poświęcon}ch temu

zagadnieniu żnajdują się m,in. leksty zauierające analizy wyników badań rcalizowanych

w ramach pozyskanych przeze mnic grantóW indy,widualnych. Reżukaty projektu

..Biblioteki d|a dzieci w Polsce - przystosowanie placówek do międzynarodowych

standardóW bibliotekarskich" ogłosiłam w artykule pt. Nie ov,Iak w biblideLe, Hiśto|ia

i perspeklywy rol|oju usłĘ ł Polsce (..Toruńskie Studia Bibliologiczne" 20l5, nr 2), zaś

projektu realizowanego w bibliolekach publicznych w oslo pn. ..Analiza pońwnawcza

usfu8 bibliotecznych dla dzieci w wieku 0-3 w Polscę i Norwegii" przekazałam w dwóch

tekstach (A. Walczak-Nieu,iadomska. Najnlódsi użylkovnicy l nonrcskich bibliolckach,

,,Poradnik Bib|iotekarza" 2012, nr 6i A, Walczak-Niewiadomska, Baóie§ ąnd loddlełs in

public libruries o| oslo ąnd sll,toundinśl. ,.Acta Universitatis Lodzicnsis. I]olia Librorum"

20|5. nr l(20)).

Szczególn€ miejsce w moich rozważaniach zajmuj€ kwestia zmiany $ dęfinicji ,.biblioteki

publicznej", zwłaszcza w odniesieniu do przyjmowanych wszechobecnie kategorii

wiekowych, W artykułach postuluję wzięcie pod uwagę kategorii ..rodziny" jako

uzupełnienia usłrtg dla dzieci, młodzięź} i doro§łych. Pizemawia za tym różnorodność

ofeńyjuż teraz kierowanej do grup międzypokoleniowych, ale też zmiana w profilu potrzeb

samych cz)telników. dokonująca się nie tylko w placówkach bibliotecznych za granicą.

w publikacjach przedstawiałam istotę koncepcji alfabetyzacji rodzinnej. wryznaczającej

kierunki działań również dla bibliotek publicznych (A, Walczak_Niewiadomska,

Alfabet!2acja rodlinńu gcnez i ńo:liwości :(lsbsovania v bibliolrce puhlicznej,

,,Bibliotheca Nostra" 20l6, nr l). przykłady dobr}ch pmktyk (A. Wa|czak-Niewiadomska,

Moclel biblioteki rudzinnej na przykladzie cloświadczeń amerykańskich, ,,Ptzegląd

Biblioteczny" 20|2, nr 4) oraz działania prowadzone na terenie bibliotek publicznych

dązące do stwoiżenia oferty dla rodzin i rodziców (A, Wa|czak-Niewiadomska, P!ó/ić
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Library as a Place for the Fanil1, in Poland,,.IFLA. Libraries for Chi|dren and Young

Adults Section Newslettei' 20l2. June, pp. 4-6; A, Walczak-Niewiadomska, Librańes lor
Children as a Place for PareĄts (Based on European Experiences). ln| Around the Books,

the Library and lnformation,,,, Lublin: Wydawnictwo Uniwercytetu Mańi curie-

Skłodowskiej. 2014; A. Walczak-Niewiadomska, PocĄlaj mi Tato!, c4,1i o roli ojca

|! ećlukacji cłNelniczej dziet,ka. W: Książki W życiu najmłodszych, l,ódż, warszawa:

Wydawnictwo Uniwers}letu Lódzkiego, Stowarzyszenic Bibliotekarzy Polskich. 20l 5l

A. Walczak-Nicwiadomska, Uśhgi iŃnna.yjne i edukacyjne dla fodzicón] v polskich

hibliotekrch d:iecięcych. W: Projektowanie informacji w prżestrżeni biblioteki. Kraków:

Wydawnictwo Uniwersletu Pedagogicznego, 20l 7).

od 2013 r. aktywnie pańycypuję w redakcii naukowej materiałów będących pokłosiem

cyklicznej konferencji międzynarodowej ,,Kultura czlelnicza nłodego pokolenia". której

jestem również wspołoĘanizatorem, Rezultatem tych prac, prowadzonych początkowo

z prof. Mariolą Antczak i dr Aliną Brzuską-Kępą. a następnie z proi Antczak. jest

6 monografii zbiorowych, prż}jętych bardzo życzliwie w środowisku bibliologów i innych

zainteresowanych tematyką ekspenów ((rr!rc czylelńilżą dżieci i mlodzieży poczqlku XXI

vieku: szkice bibliologiczne, red. nauk, M. Antczak. A, Brżuska-Kępa, A. walczak-

Niewiadom§ka. Łódź: Wydawnictwo Uniwer§ytetu Łódzkiego, 20],3; Media a cżytehic),:

ludia o popularyzacji i uczestnich!,ie kulIulolNym mlodego pokolenia, red. nauk.

M, Antczak, A, Brżuska-Kępa, A. Walczak-Nicrviadomska, Łódź: Wydawnictwo

Uniuers)łetu Lódzkie_eo. 20lj: Bibliolaki i ksiq:ki l żl,ciu ,la§lo/alłólr. red. nauk,

M. Antczak, A, Walczak-Niewiadomska. Łódź, Warszawa: wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015; Kśiqżki w ź?ciu najmlodszych,

red, nauk. M. Antczak, A, Walczak-Niewiadomska. Lódź. Warszawa: Wydawnictwo

Uniwers},tetu Lódzkiego. Stowarżyszenie Bibliotekarzy Polskich, 20l5; |Y kręgu kultury

cłlelniczej dzieci i mlodzieży, red. nauk, M, Antczak. A, Walczak-Niewiadomska, Łódź.

Wa6zawa: Wydawnictwo Uniwers}tetu Łódzkiego, stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

2015; Nowocze,ne technologie c1, tradyc\jne metodl,? () tendencjach krzewiefiia kultury

czylelhiczej mlodego pokolenia, pod red, M, Antczak, A, Walczak-Niewiadomskiej,

Wa§zawa, Łódź: wydawnictwo Uniwers}łetu Łódzkiego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy

Polskich, 2017). Tradycyjnie ież jestem odpowiedzialna przy kazdej edycji konlerencji za

redagowanie materiałów towarzyszących temu wydarzeniu i kontrolę ich wersji

anglojęzycznej (KuhLIa czylelnicza mlo.1ego pokolenia. Readinq cnhufe of the young

4eneration, red, M. Antczak. T. Kochelski; tłum. i red. wersji ang. A, walcżak-
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Niewiadomska, Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 20l1,. Kullura c:yleIniL,:a mIodego

pokolcnia., Materiab konferencrjne = Reading culture oflhc young 8eneralion: Co Jbfeńce

materials, rcd. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadom§ka, T, Kochelski. Lódź: Muzeum

Miasta ł,odzi,20]6),

Inne zagadnienia

Tę część dorobku lworżą 2 monografic.4 anykuły w czasopismach naukowych, I rozdział

W monografiach wieloautorskich oraz 5 sprawozdań z konferencji (w tym jcdno w języku

angielskim) łącznic l2 pozycji, Są to przede wsży§tkim prace o charakterzc

dokumenlacyjnym, jak np. spisy prac licencjackich. ma8isterskich. doktorskich

i habililac) in}ch \\ykonan)ch w Kalcdrze Bib]iotekoznawstt\a i lnformacji Nauko§ej UŁ.

opracow]ĄVan€ od 2007 r (H, Tadeusiewicz, A. Walczak-Niewiadonrska, łłJ prdl,

nagistcrskich, dokblskich i habilikt)jnych z :akresu nauki o ksiqżce, in;|lrmucji naukox,ej

i c.a\oPiśniennicnn vykonanl,ch Y Unilrcftylecie ł,ód:kim n, lalach 2001-2005. ..Acl^

Universitalis Lodziensis, Folia Librorum" 2007. nr l4: A, Walczak,Niewiadomska, łris
prac licenĘat,kich, nugis!l^kich i doktorskich z zukrcsu nauki o k,\iqżC,c, inJbfuacii

naukołej i cttsopiśniennicnła vl,konanl,ch lt Universytccic Lódzkim x, lutaL,h 200ó-2()l0.

..Acta Univcrsilatis Lodziensis, Folia Librorum'' 20l0. nr l6: A, walczak_Nie\ł,iadomska,

spis pt,ac licencjaL,kich, nagislefikich, doktorshch i hubilitaqjnch z ;ukresu ltąttki

o ksiązcł, in_lbrmac,ji nąukż\kj i cza.roPiśl]1iennicfuą )lrkondnylh |l Uniylr,ivcL,ie Łódzkinl

w ląlaLh 2()11-20l5,..Acta Uni\ersilalis Lodzicnsis, Folia Librorum" 20l6. nr 1-2(22-23)).

a takze bibliografia dorobku prol, Hann) -Iadeusiewicz (E, Andrysiak. A. Walczak-

Niewiadomska, Bióliogralia prac Profesor HaDn), Tadeus'ew'cz. W: Ludzie i książki: studia

i szkicc bibliologiczno-bibliograficzne.... Łódź: Ibidem. 20ll), Ponadto opracowałam

współautońko dWie mono8rafle bibliograficzne. Pienłsza z nich to sporządzona na zlecęnie

Łódzkic8o To§,arzyst\\ a Nauko\łego biblio8rafia w\.dawnictw,. będąca .ied)n)m tak

obszemym i kompleksowyn zbjoren) informacji o publikacjach wydanych prżez

Towarzystwo d,o 2005 r. (DibliograJitl lr-dąwniclw Tbwarzystwa Przyjaciól Nauk w Łodzi

$, lalach 1936-1916 i Lóclzkiego Ton dr.).sl\l,.l Naukolłego x, latach 19]ó-2005, ł,ódż|

Łódzkie To\\ arz} st§o Naukowe.2006). Druga przedstawia dorobck praco\\nikó§ Katedry

Bibliotekozna\\,stwa i lntbrn)acji Naukouci UŁ za lata 2006-2015 (M, Przybysz-Slawska,

A, Walcżak,Niewiadol]rska, Dorcóeł PlhlikocyjĄ, pracolłnikiw i doktoruntótł Katedry

Biblioleko:nuwsnya i hłbrnucji Naukowej UDi||ersytetu l,ti<l:kiego v laldch 200ó-2015:

monoqralia biblioglafc:łlr. Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Ł&zkiego, 20l6). W grupie
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tej umieściłam też ańykuł, w którym omóWiłam zmiany. jakich dokonano w czasopiśmie

..Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" po objęciu prżeze mnie lunkcji sekrelarza

w 2012 r, (A. walczak-Nicwiadomsk^, ,,Acla Un^)elsilalis Lodziensis. Folia Librurum"

|,N obliczu żhiaĄ, ,,Forum Bibliotek Medycznych" 2015, nr ]).

c. Wystąpienia podcza§ konferencji naukowych

W okresie podoktorskim prezentowałam wyniki swoich badań (lub badań zespołowych)

i rczwaźań zarówno na konferencjach o charakterze naukowym, jak i popularyzator§kim.

ogółem wygłosiłam 26 referatów podczas konferencji organizowanych prżez ośrodki

naukowe, z czego 9 bylo efekt€m pracy zespołowej w ramach projektów iopracowane

został}, współautorsko (pelną listę zamicsz,czono § punkcie I1.I Ę,kazu opublikowanych

pt,ąc...). 13 wystąpień wygłoszonych zostało w języku polskim lub angielskim na

konferencjach o zasięgu międzynarodowym (w tym 3 na konferencjach, które

zolganizowane zostały poza granicami Polski). Uczestniczyłam aktywnie w spotkaniach

naukowych o długiej już tradycji. organizowanych cyklicznie przez renomo$,ane ośrodki

bibliologiczne i informatologiczne, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W wystąpieniach

podejmowałam tematy obecne w mojej samodzielnej pmcy badawczej. ale też. ze względu

na tematykę rcprezentowaną ł projektach zespolowych. znajdujące się w obszarże

inlormatologii, a nawet na styku nauk o literaturze.

Do 20ll r w grupie t\,)stąpień naukowych są referaty poświęconc ksi€ce kaliskiej

(związane z materiałem badawczym zgromadzonym w t€kcie przygotowywania doktoratu),

zastosowaniu technologii w pracy bibliotek różnego typu (co było efektem refleksji

zdobywanych podczas działalnościdydaktycznej) oraz edukacjibibliotckarzy ispecjalistów

informacji w kontckście podnoszeniajakości kształcenia na poziomie akademickim, Były to

m,in. wystąpienia: Kalisz i kaliśzanie v życiu Hiercniha Łopacińskilqo, zaprezentowane

w 200ó r w Lublinie podczas konferencji naukowej ..Hieronim Łopaciński epoka - ludzie

- region" (Wojewódzka Bib|ioteka Publiczna im. H. Lopacińskie8o w Lublinie),

Funkcjonalno.ić kltalo4ów oń-line w żakrcsie pEekazu idotńącji o zasobach

biblioteczrych na prz_u-Hadzie bibliolek Polskich i zaqfanicżnych. prezentowane w 2008 r
§e Wrocławiu podcza§ Międzynarodowej konferencji naukowej -.Uniwer§um

piśmiennictwa wobec komunikacji elcktronicznej" (lnstlut Infbrmacji Naukowej

i Bibliotekoznawstwa Uniwers),tetu wrocławskiego, Komitet Naukoznaws§va Polskiej

Akademii Nauk). a także 3 refeńty ogłoszone ze \ł,spółautorami (dr G czapnikiem. dr Z.
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cruszką) oparte na wynikach granlu pt.,,Badanie społecżnych i naukowych uwarunkowań

aktualnego systemu ksżtałcenia brokerów infbrmacji na poziomie akademickim'',

Po 20ll t zainteręsowania badawcze poświęciłam tematowi usług bibliotecznych dla dzieci,

roli bibliotek w edukacji (równieź medialnej) młodego pokolenia w Polsce i za granicą, co

znalazło Wyraz w tematyce prezentowanych referatów Wyniki badań ogłaszałam regulamie

podczas Międzynarodowej Konferencji ,,Kultula czJtelnicza młodego pokoIenia'',

odbywając{ się co dwa lata w Łodzi; w 2012 r. z ręferatęm pt. Biblioteka szkoly |ryższej dla

dz[eci w Polsce i za granicq, w 2014 r z referatem pL. Poczytaj ui tato!, cłli o rali oica

w edukacji czytelniczej dziecka,w 2016 f. z referatem pl. Wćzesna alftbetyzacja w polshch

bibliolekach publiczhrch zarys badań. Wystąpiłam również W ostatniej edycji z 20l8 r,,

kiedy ogłaszałam wyniki analizy zebranych danych, opracowanych szczegółowo l mojej

rozprawie habilitacyjnej z referatem pl. Polska biblioleka publiczna bafdziej rodzinna -
w))niki badań w zal.łeśie usług dla dzieci w wieku 0,5 lal i ich rodzicriw. zagadnienie usłrrg

bibliotecznych dJa najmłodszej grupy uż},tkownikóW dzieci w wieku 0-5 lat - było

lównież tematem moich wystąpień na forach międzynarodowych - w 20l5 r
w Kla8enfurcie podczas l9il'Europcan conference on Literacy (roddle r s time in lhe library

Eufopeąn perśpeclbe, University ofAlpen-Adria) oraz rok później we Wrocławiu podczas

The Child and the Book International conference: children's literature and play (l0() shades

ofplay in the liblary,lJniwe6}tet Wrocławski), Rozwaźania nad mediami w życiu dziecka i

trdziałem bibliotek publicznych W edukacji medialnej prezentowałam w referatach podczas

konf'erencji za granicą (A rrl|e o|the Jżtnily in the media ećlucalion ofthe prescl1ool children

in Poland., A case stutly oJ Lodz, Tampere 2013, University ofTamperę; Meć]ią educatic)n as

an impofląnt part of library serrices in Poland, Tafipęre 20]4, Univer§ity ofTampere) i w
Polsce (Udzial biblioleki publicznej w edukacji medialnei obwatel{, Watszawa 2013.

Inst}tut lnfomacji Naukowej i StudióW Bibliologicznych Uniwers),tetu Warszawskiego). W
tym roku, dzięki akceptacji komitetu programowego propozycji referatu, będę

reprezentować Swoją jednostkę podczas l8'|' Nordic Literacy cont'elcnce & 2lŚ
Etrropean Conference on Literacy, która odbędzie się w sieĘniu 20]9 r w
Kopenhadze (przedstawię wyniki najnowszych badań będących elementem mojego

osiągnięcia naukowego na temat bibIiotek polskich).

Ponadto, w związku z realizacją dwóch grantów skutkujących wydaniem ko|ejnych

suplementóW Slownikn pracowniww kśięki Potskiej, w latach 2010-2015 prezentowałam

wyniki ptac nad ich edycją wspólnie z dr M, Rzadkowolską (ó referatów). Wśród nich byĘ
l9



wystąpienia pL. Ludzie fuiqżki na obczyźnie w ,,Słov,niku pldco\)ników ksiqżki polskiej "

(konferencja naukowa ,,lnformują i edukują - książka i prasa polska na obczyźnie w xxl
wieku", Gorzów Wlkp. 20t3, m,in, lnst}tut Wschodni Uniwers}tetu Adama Mickiewicza

w Poznanil) oraz Lutlzie lrsiążki kontra włarlza- kangażowanie w drugi obieg wyda|)niczy

(wedluq materialów zebranych do ,,Slotłnika pracowników laięki polskiej") na IY
ogólnopoIskiej Konferencji Naukowej ,.N ięwygodne dla władzy. ograniczanie wolności

słowa na ziemiach polskich od wieku xlx do czasów współczesnych" w 2014 r w Toruniu

(Inst}tut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwers}tetu Mikołaja Kopemika).

W drugiej grupie moich wystąpień znajdują się referaty prezentowane na konferencjach

szkoleniowych dla bibliotekarzy, seminariach i spotkaniach o charakteże

popularyzatorskim (łącznie 7, ich lista znajduje się w punkcie III.J lljkazu opublikowanych

prać.,,), Poświęcone były głó\łnie przekazywaniu wiedzy na temat nowoczesnych

technologii w pracy bibliotekarzą za8adnieniom związanyrn z kształceniem bibliologów

i informatologów na poziomie akademickim, a także prezentacji aktualnie prowadzonych

kierunków badań. Wśród tego typu ak§,wności był m.in. warsztat dla bibliotekarzy

województwa łódzkiego pt. Norłoczesne środki konmikacji intemelowej w Pral.,
bibliotekatza (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi,2009), referat pt. Norve

wyzwania w edukacji wyżśzej bibliologóń) i infomarologó}, na seminarium d|a bibIiotekarzy

naukowych (Biblioteka Uniwers},tetu Łódzkiego, 2014), a także wykład dla narrczycieli

wychowania przedszkolnego pt. Wczesna alfabetrzacja w pru.y z dzieckiem w wieku 0-5 lat

(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Pabianicach, 20l8),

D. Udział w proiektach badawczych

Brałam udział w 8 projektach, w tym w 3 jako kierownik, Trzykrotnie były to granty

pożyskane przez zespół z Katedry Bibliotekoznawstwa i Infoimacii Naukowej ze środków

w ramach badań własnych Uniwers},tetu Łódzkiego (2007 Problemy i perspektywy

nowoczesnego bibliotekarstwa, 2008 - Biblioteka ispołeczeństwo xxl wieku.20t0 -
Badanie społecznych i naukowych uwarunkowań aktuaInego systemu ksżałcenia brokerów

informacji na poziomie akademickim). Dwa kolejne dotycżyły przygotowania ipublikacji

kolejnych suplementów Słownika Pfacoi)ników kśięki polskiej, PieN,szy pozyskano Ze

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnichva Wyżizego na l^la 2,007-2010. W ramach moich

obowiązków mieściło się przygotowanie wniosku o grant, następnie obsługa korespondencji

między redakcją a autorami biogramów. współpraca redakcyjna. korekta oraz obsługa
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dokumenlacji zwięanej z realizacją gmntu, Przygotowałam również indeks nazuisk

i instyucji. sup]ement 4. §o}rżlłd powslał dzięki otrzymaniu grantu ż Narodowęgo

Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2012-2016, Mój wkład polegał na współpracy

podczas obsługi dokumentacji zwiąąańej z realizacją grantu, pźeprcwadziłam też korektę

i przygotowałam indeks nazwi§k i inst}łucji. opracowałam ponadto część materiałów

zgromadzonych w Archiwum Slolrłł'kl. klóre następnie w formie Inwentarza dołączono na

płycie CD do tomu,

Trzykrotnie występowalam w roli kierownika projektu. z cze8o dwa z nich uzyskałam

z progmmu dla młodych naukowców na Uniwers}tecie Łódzkim (20ll Biblioteki dla

dzieci w Polsce - przystosowanie placóWek do międzynarodowych standardów

bibliotekarskich, 20l2 * Polskie bibliotekarstwo dziecięce w XXI wieku). W 20ll r,

rcalizo\łałam grant indywidualny w ramach Działania I|l (w V naborze wniosków) ze

środków Fundu§zu stypendialnego i szkoleniowego (Analiza porównawcza usług

bibliotecmych dla dzieci w wieku 0-3 w Polsce i Norwegii), Podczas hz)4y8odniowego

pob}tu w oslo, dzięki Współpracy z pracownikami Depańment ofArchivistics. Library and

Infonnation science (oslo and Akcrshus University Collcge of Applied scicnces).

odwiedziłam 5 bibliotek publicznych z oddziałami dla dzieci. odnotowując metod! i tbrmy

pmcy stosowane przez bibliotekarzy norwe§kich. Nawiązane wówczas kontakty prżelożyły

§ię w latach późniejszych na dłu8ofalową współpracę, m.in. w ramach plogmmu Emsmus+,

Rezultaty wszystkich wvmienionych projektów publikowane były na łamach c7asopism

naukowych lub w monografiach wieloautorskich iprezenlowane na konferencjach

naukowych.

E, Dżiałalność dydaktyczna i popularyzująca naukę

Dzia|alność dydaktvczna

Doświadczenie w prac},d)daktycznej w okresie po uzyskaniu stopnia doktora zdobywałam

prżcdc Wszystkim w Kaledże Bibliotckoznawstwa i Informacji Naukowcj (od 20ló t
Katedrze lnformatologii iBibliologii) Uniwersyetu Łódzkiego, prowadząc co roku zajęcia

w pełnym wymiarze obciążeń dydak(ycznych 2e studentami na studiach stac.jonamych,

zaocznych i podyplomowych olerowanych przez tę jednostkę. od 2006 r. były to
przedmioty oferowane w ramach takich kierunków, jak: Informacja naukowa

i bibliotckoznawstwo (licencjackie imagistcrskie), Infomacja w środowisku cytiowym

(licencjackie), Informatologia z biznesowym językiem angielskim (magisterskie), w lbrmie
21



wykładów. konwersatorióW seminarióW oraz laboratorium komputerowego. Byłam też

jednym z wykładowcóW na studiach podyplomowych,,Bibliotekoznawstwo iinformacja

naukowa" oraz na ,.studiach podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT. języków

obcych oraz drugiego przedmiotu" realizowanych w KBilN UŁ w mmach projektu

Ministerstwa Edukacji Narodo*.ej współfinansowanego przez Europej§ki Fundusz

społeczny, Wśród studentów Wydziału Filologicznego UŁ populamością cieszyły się takze

żaięcia proponowane pżeze mnie do wyboru Tnlormatyka W zawodżie frlologa (dla

kierunku.,Germanistyka" na stopniu lic€ncjackim) oraz Elektroniczne źródła informacji dIa

literaturoznawców (d|a kierunku,.Filologia polska" na stopniu licencjackim). W r akad.

2,0lll20l2 oraz 20|2/2013 prowadziłam wykłady w języku angielskim dla studentów UŁ

w ramach zajęć ogólnouczęlnianych (Library and lnformation Science in the 21't cenfury),

W latach 2007-2008 miałam zajęcia na kierunku ,.Bibliotekoznawstwo i informacja

naukowa z organizacją i z.arzĄdzaniern" dla słuchaczy studium Doskonalenia Menedżerów

oświal!, w Kaliszu.

Tcmatykę prowadzonych przeze mnie ,i.ajęó nożna zasadniozo podzielić na dwa bloki

tematyczneI poświęcone bibliotekoznawstwu (a szczególnie procesom automatyzacji

bibliotek, bibliotekom publiczn}łn) oraz informatologii (wyszukiwanie, weryfikacja

i przelu,arzanie informacji. infobrokering. źródła informacji). wśród zajęć w pierwszym

sygnalizowanym nurcie były m.in, Automatyzacja procesów bibliotecznych. Sieć bibliotek

publicznych oraz Dzieci i młodzież w bibliotekach pub]icznych. Zagadnienia związane

z teoretyczn},rni i praktycznymi aspektanri informatolo8ii prz€kazuję (lub przekazywałam

w przypadku wygaszenia kierunku §tudiów) studentom podczas takich zajęć. jak na

przykład: Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej. Wprowadzenie do

żawodu brokera infonnacji, Infobrokering, Ekonomika informacjt, Informacja 8ospodarcza,

Nowoczesne systemy informacyjn€, organizacja wiedzy, Problems of lnfomatology in

English. Prowadzę również konweBatorium Zarządzalie czasem i praca W zespole na obu

kicrunkach oferowanych obecnie w KIiB UL. około l/3 ze wspomnianych przedmiotów

odbywała się i odbywa nadal w formie laboratoriów komputerowych,

Czterokrotnie przeprowadziłam cykl wykładów w języku angielśkim dla studentów uczelni

pańnerskich w ramach programu ERASMUS+, Zajęcia, zatlułowane Public libfafies Ior

childrcn in Poland cu ent trends, EnetEenl literac], a5 one of the key set,vices of public

libraĄ,, Famił) librarianship, New nedia ih lhe Iibrary fol childten, Adap|itlg librarieś lo

lhe needs of differen! age ?roups of users, 'I|ork melhodś |lilh .hiLdfen in the library,
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zrealizowałam dla studen!ów osloM€t - §torb}universitetet (oslo, 2013), SlęZska univerzita

(opawa,20l5). Latvijas Universitate (Ryga.20l6) oraz Eólvós Lorónd Tudomónyegyetem

(Budapesut, 20l7),

w działalności dydaktycznej stosuję ńźne metody, również te, których zadanielrr jest

aktywizowanie studentów do opracowania własnych scenariuszy, pomysłóu raportów

i projektów. Formę taką miał przedmiot Pt,ojekt infobrckerski (na kierunku magisterskim

Infonrracja naukowa i bibliotekoznawstwo). podczas które8o studenci t\łorz}li róźnolodne

prace zwiążane z wyszuki\łaniem. oceną. sclekcją i opraco\łaniem informacji na temat firm

po|skich izagranicznych oraz wybranej branży rynku w Polsce, Z kolei na potrzeby

pźedmiotu Dzieci i mlofuież w bibliotakąch publicznych (na kierunku magisterskim

lnfbrmacja naukowa i bibliotekoznawstwo) nawiązalam współpracę z Przedszkolem

Uniwersltetu Łódzkiego. w którym 5tudenci. podcza§ §pecjalnych zajęc z rłychowankami,

prowadzili lekcję biblioteczną na podstawie opmcowanego przez siebie scenariusza. Jakość

prowadzonych przeze mnie zajęć częściowo potwierdza Wysoka ocena sludentów

uzyskiwana rokrocznie na podstawie ankict ewaluacyjnych wypełnianych W systemie

uniwersyleckim Usos, Prżykładowo w semeslrze zimowym t akad, 20l3l20l4 średnia

ocena moich zajęć u,yniosła 4,67 (w skali od 2 do 5). w semeslrze Ietnim r. akad. 20l6/2017

- 4,88 (lv skali od 2 do 5), a w semestrże letnim2o|'l l20l8 ,4,73 (w ska|i 2 do 5). Również

hospitacje przeprowadzane podczas tnoich zajęć miały wydźwięk poz}.tywny.

Dwukrotnie prowadżilam seminarium dla studentó\\,kierunku licencjackiego..|nlbrmacja

w środowisku c) f'rotvym", w którcgo rezultacie prace dyplomowe pod moim kierunkiem

napisalo l0 o§ób. Zrecenzowałam ponadto l3 prac licencjackich oraz |0 prac magislerskich,

Poza pracą dydaktyczną polegającą na opracowaniu i prowadzeniu zajęć ze studentami.

kilkakrotnie na przestrżeni lat pełniłam obowiązki opiękuna roku na studiach stacjonarnych

- licencjackich imagisterskich oferowanych w KliB UL. W lalach 2013-2017 pelniłam

funkcję kierownika specjalizacji.,Broker informacji" na studiach magisterskich,.Inlbrmacja

naukowa i bibliotekoznawstwo". Brałam udział w tworzeniu pro8ramu nauczania

(opracowałam sylabusy dla kilku autorskich przedmiotów) w ramach projektu..Aknlalizac.ja

kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych"

realizowanego przez Fundację Rozwoju społecżeństwa lnformacljnego i Polskie

Towarzystwo Bibliologiczne oddział Warszawski. Byłam koordynatorką zespołu ds,

opracowania nowego kicrunku na poziomie licencjackim w KBilN UŁ, którę8o pierrłsza
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ędycja rusżyła w r. akad. 201512016, i który cieszy się nadal dużym Zaintereso\łaniem

kandydatów Do moich osiągnięć w tym zakresie należy stworzenie koncepc.ji programu

studióW opmcowanie treści prcgramowych, l/3 sylabusów, sylwetki absolwenta, efektów

kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz całej dokumentacji,

jaka się z tym wiązała. Do dnia dzisiejszego pełnię rolę koordynatora t€go kierunku, a do

moich obowiązków należy m.in, aktualiżacja treści i efektóW kształcenia, dostoso\ywanie

dokumentacji do Wymogów Minist€rstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także kontrola

jej kompletności.

Działalność popularyzują€a naukę

Do działań prowadzonych przeze mnie w zakresie popularyzacji nauki zaliczam przede

wszystkim aktIłność na rzęcz prornocji swojej jednostki naukowej - Katedry

lnlormatologii i Bibliologii oraz Wydziału Filologicznego Uniwersletu Łódzkiego (ich

Wyszczególnienie można znaleźć w punkcie II1.I Wkazu opublikoylanych prac.._). oó 2003

r. uczestniczyłam w inicjatywach mających na celu promowanie działalności dydaktycznej

i naukowej Katedry, m.in. poprzez koordynację jej działań podczas Festiwalu Nauki,

Techniki i Sztuki w Łodzi (2015) oraz Pikniku Nauki i Wiedzy UŁ (2013-2015),

Wygłaszałam też wykłady W formie przystępnej dla potencjalnych studentów UŁ podczas

,.Drzwi otwartych" organizowanych na Wydziale Filologicznym W roku 20l6, a także dla

ucznióW II Lic€um ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu (20l5),

Drugim nurtem upowszechniania nauki są ańykuły mojego autorstwa publikowane na

łamach fachowych czasopism dla bibliotekafly, popfteż które starałam się zwrócić uwagę

na aspekty obsługi bibliotecznej dzieci i ich opiekunóW struktury zbioróW gromadzonych z

myślą o dzieciach i młodzieży, ale też na formy działalności prowadzonej prżez biblioteki

publiczne za granicą. Teksty tego typu opublikowałam w periodykach dostępnych w lormie

tradycyjnej drukowangj i elektronicznej, m,in. w ,,Bibliotekarzl" (AltemaDwne usługi

bibliotecne, 201 1, nr 12; Nagrotly clla bibliotek,20ll, nr 9), .,Poradniku Bibliotekarza"

(Biblideki prłjazne dzieciom,2010, nr '7-8:. Biblioteki ząbąwkowe,20II, nr 5; Najmłotki

ułtkowniq) w noru)eskich bibliolekach,2012. nr 6) i ,,T}tule U|ednoliconyń" (W/Padńij do

biblioleki na darmov,e strzyżenie, 20 12, nr 8). Wańe wspomnienia w tej grupie są d\ła

ańykuły, które opublikowałam w języku angielskim, oba poświęciłam usługom bibliotek

publicznych dla dzieci w Polsce (Plólic Library as a Place for the Family in Poland,

.,IFLA. Libraries for Children and Young Adults section Newsletter" 2012, June; Toys and

Play i Polish Public Llóraries, ,,ITLA Newsletter" 20l5, no, l2),
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F. Działalność organizacyina

organizacja i w§półorganizacja międzynafodowych i krajowych konferencji

naukolvych

od 200ó r, brałam udział W organizacji siedmiu kajowych i międzynarodowych konferencji

naukowych, w tym jednej jako kiero\\,nik, Byłam członkiem komiletu organizac),jnego i/lub

sekretarzem przy konlerencjach o zasięgu ogólnopolskim organizowanych prżez KBiIN UL:

,,Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy: możliwości, potrzeby. petspektywy"

(20ll) oraz ..Jan Muszkowski: ludzie. epoka, książki. Po|ska bibliologia uniwersytecka

w 60 lat po śmierci profesora" (2013). Jestem też stałym współorganizatorem cyklu

konferencji międzynarodo\rych pt, ..Kultura czytelnicza młodego pokolenia". które

odbywają się co dwa lata w Lodzi (20l2. 20l4. 20l6. 20l8) dzięki staraniom KIiB UL oraz

jej pańn€rów (Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteki Uniwers},tetu Łódzkiego oraz Oddziału

Łódzkiego stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich). w zależności od edycji byłam

sekrelafzem, członkiem komitetu organizacyjnego inaukowego, sckretarzem dś. kontaktu

z uczestnikami z Polski i zagranicy, prowadziłam też niejcdnokotnic scsje podczas

konferencji, W 20|7 r, byłam kierou,nikiem konferencji naukowej ..Biblioleka szkolna ,
czym jest. czym może być.,.". organizowanej przez KIiB Uł- oraz Łódzkie Centrum

DoskonaleniaNauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

organiZscja innych wydarzeń

od dwóch kadęncji (20l]-20l7. 2018-202.1) jestem członkiem KomitcN Głółnego

ogólnopolskiej olimpiady Bibliologicznej i lnformatologicznej, Uczestniczę w oBanizacji

poszczególnych etapów konkursowych, m.in. w opracowaniu pytań do etapu finałowego,

obsłudze uczestników linału odbl.wającym się co roku na Wydżiale Filologicznym UŁ oraz

w ocenie prac finałotlych.

Pelnione funkcjc

od 20l l r, jestem koordynatorem kierunkowyn ds, programu ERASMUS+ i ECTS oraż

plogramu MOST w Katedrze lnformatologii i Bibliologii UŁ, Do moich obou,iązków

należy m,in. prżygotowanie umów bilateralnych 2 uczelniami pańnerskimi, obsługa

studentów KliB Uł- oraz studen!ów przyjeżdżających z zaglanicy w ramach wymiany

dydaktycznej, prZygotowanie aktualnej ofeny dydaktycznej dla studentóW z uczelni

pannerskich, pośredniczenie w kontaktach między studentami a wykładowcami. Jestem też
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koordynatorcm ds. współpra§y z zĄEranicą w KIiB UŁ moją zasługą jest pozyskani€

Wszystkich dotychczasowych pannerów Katedry w ramach programu ERASMUS+

(uczelnie z Chorwacji, Czech, Hiszpanii. Łotwy. Norwegii i Węgier; w przygotowaniu jest

umowa z uniwersletem w Turcji). Prowadzę bieżącą korespondencję z paltnerami.

przyjmuję wykładowców uczelni pannerskich podcza§ realizacji ich wykładów dla

studentów Wydziału Filologicznego UŁ,

Jestem związana od ponad dekady z Pracownią Slownika pracollnikóll ksiqzki pokkiej -
początkowo (od 2007 r)jakojej sekrctarz. od 20l6 r, jako kierownik. Jako sekretarz brałam

udział w edycji dwóch suplementów Slon,Ąika - trżeciego i czwańego. Pozyskałam grant

z Komitetu Badań Naukowych na suplement trzeci, prowadżiłam wówczas korespondencję

z autorami i czuwałam nad całoksztahem złgadnień związanych z realizacją projektu

(redakcja, opracowanie graficzne, indeksy), Podczas prac nad suplementem czwart}łn

zajmowałam się głównie redakcją biogramów. korektą, indeksami oraz stworzeniem

inwentarza archiwurn SPKP Jako ki€rownik nadzoruję prace zespołu Pracowni, prowadzę

kor€spondencję m.in. z autorami propozycji biogramów do kolejnego suplementu olaz

z osobami pragnącymi skorzy§tać z zasobów Archiwum SPKP

od 20lż r. nieprzelwanie uczestnicżę w pmcach nad wyda\łaniem kolejnych numerów

czasopisma ..Acta Universitatis Lodziensis. F'olia Librorum" - do 2015 r jako seketarz.

następnie zastępca redaktora nacz€ln€go. Przez pierwsze trzy lata Współpracy z redakcją

udało mi się pozyskać do Rady Naukowej periodyku naukowców z zagranicznych ośrodków

naukowych, rozpocząć deponowanie numerów archiwalnych i bi€żących w Repozyorium

Uniwersletu Łódzkiego. BazHum i innych bazach rejestrujących czasopisma naukowe.

a takźe rozbudować stronę internetową periodyku. obecnie zajmuję się procesem

komunikacji w zakresie recenzji ańykułów oraz kolektą na ostatnim etapie prac nad

numerem.

Należę do towarzystwa naukowego Kaliskiego Towarzystwa Przyiaciół Nauk. a takź€ do

dwóch stowarzyszcń o nienaukowym chamkteże: Polskiej Sekcji Międzynarodowej lzby

ds, Książek dla Młodych (IBBY) oraz Intemalional Toy Library Association.

Zaangażołanie w pracę Wydzialu i Katedry

od początku pracy w Uniwers}tecie Łódzkim angażowałam się w prace organizacyjne.

zaróWno na potrzeby Wydziału Filologicznego, jak i swojej jednostki - najpierw Katedry
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Bibliotekoznawstwa iInformacji Naukowej. następnie KateĘ lnformatologii i Bibliologii,

Wśród przykładów mogę wymienić m.in, uczestnichvo w Komisjach Rekrutacyjnych na

sfudia slacjoname i zaoczne, Ponadto w latach 20l2-20|6 byłam przedstawicielem

niesfunodzielnych pracowników akademickich w Radzie Wydziału Filologicznego. od

kilkuna§tu lat biorę teź udział w opracowaniu i redagowaniu strony internetowej (również

jej wersji anglojęzycznej) KliB UŁ,

W uznaniu za Wyróżniającą się działalność organizacyjno-dydaklyczną w 20!8 r,

otrzymałam nagrodę Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ.

G. Inne osiągnięcia

W 2016 r wspólnie z prof, Stanisławą Kurek-Kokocińską przygotowałam ęksp€ńyzę na

temat możliwości umieszczania publikacji (wersji pełnotekstowych i/lub metadanych)

w międzynarodowych i krajowych bazach danych na zlecenie Wydawniclwa Uniwers},letu

Łódzkiego (s, Kurek-Kokocińska, A, Walczak-Niewiadornska, lbdąwtlichn zwarte

w reJerancyjnych źródlach iŃrnaLji (kriovych i 3agranicznych): raPo . Lódż 2016).

Za działalność naukowo-badawczą otrzymałam dwie nagrody indywidualne Rektora UL:

w 2007 l za księkę Bibliogrufia wydawhictw TowarzysllNą Przyjaciól Nauk w Łodzi

w latach 1936-1916 i Łódzkiego TowarzlsfiNa Naukotłego w latach 1916-2005 (ł-ódż:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 200ó) i w 2008 r. za książkę Ksiądz Joh Sobcłński i
jego k ięgo.bkif (Kalisz: Kaliskie 'lbwaźysttvo Przyjacioł Nauk, 2007), Dwie kolejne

nagrody Rektora UŁ dostałam jako czlonek zespołu za wydanie suplementów Slolrłrlłd

pracoll,nikó|| ksiqżki polsłą suplementu 3. w20l0r. oraz suplementu 4. w 20l6 roku.
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