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Kilka słów wstępu…
Proponując tytuł numeru Bibliotekarz wobec własnej instytucji – wolność, lojalność czy
podporządkowanie spodziewaliśmy się żywej reakcji czytelników. Niestety, odzew był znikomy, nieliczni chętni do współpracy szybko się wycofali. Na podstawie wypowiedzi tych
nielicznych, którzy zechcieli zabrać głos powstał artykuł zatytułowany My i Oni opisujący
wzajemne relacje pracownika i pracodawcy w bibliotece. Mamy nadzieję, że tekst ten
wzbudzi Państwa zainteresowanie, będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie go skomentować.
Relacje pracownik-pracodawca, widziane oczyma dyrektora biblioteki opisał w tekście zatytułowanym Krajobraz po Kodeksie Henryk Hollender. Autor zwraca baczną uwagę na sytuacje konfliktogenne, w które obfituje życie biblioteczne. Artykuł ten zasługuje na szczególną uwagę, rzadko mamy okazję zapoznać się z poglądami kadry kierowniczej na sytu ację panującą w bibliotekach, opartą na praktyce, nie teorii. Korzystając z okazji zwracamy
uwagę na inny artykuł Henryka Hollendra poświęcony zawodowi bibliotekarza, opublikowany w „Roczniku Biblioteki Narodowej”, ubolewamy jednak, że nie jest on dostępny
w otwartym internecie1.
Kolejnym artykułem tematycznym w bieżącym numerze jest tekst Iwony Sójkowskiej zatytułowany Lojalność bibliotekarzy. Autorka, zainteresowana teorią zarządzania, stara się
opisać i skonfrontować z bibliotekarską rzeczywistością pojęcie lojalności pracowniczej,
upatrując w nim jednej z podstaw sprawnego funkcjonowania bibliotek. Artykuł jest intere sującym uzupełnieniem poprzednich – pozwala spojrzeć na relacje bibliotekarskie z szer szej perspektywy.
Niemniej ciekawie prezentują się dalsze części numeru. W dziale Badania, teorie, opinie,
nasza redakcyjna koleżanka Barbara Szczepańska, specjalizująca się w tematyce prawnej, przedstawia opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości w Luxemburgu
na temat udostępniania e-booków w bibliotekach – lektura obowiązkowa dla wszystkich bibliotekarzy, nie tylko tych, którzy zajmują się publikacjami elektronicznymi na co dzień.
Wywiad Ewy Rozkosz z Markiem Kozłowskim z Ośrodka Przetwarzania Informacji na temat Polskiej Bibliografii Naukowej poświęcony jest kierunkom modernizacji i rozwoju bazy,
zmianom, które czekają jej użytkowników po przejęciu bibliografii przez OPI. Wywiad nawiązuje do tematów poruszanych w poprzednim numerze biuletynu.
Numer kończą jak zwykle sprawozdania. Dominik Woźniak dzieli się z czytelnikami wrażeniami ze szkolenia, które, dzięki programowi Erasmus+ odbył w wybranych bibliotekach
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Uniwersytetu J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, Marzena Błach relacjonuje
przebieg X Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności
biblioteczno-informacyjnej”, której tematem była jakość usług bibliotecznych. Ostatnie
sprawozdanie przybliża czytelnikowi działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze. Anna Polus i Magda Kremer-Sochacka opowiadają o spotkaniach autorskich, towarzyszących 2. Zielonogórskiemu Festiwalowi Filmu
i Teatru.
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