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 Współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe, wyzwania stojące przed 

społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy. 

 

1.1.  Definicje pojęć: kultura, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy. 

1.2.  Geneza społeczeństwa informacyjnego. 

1.3.  Wyzwania stojące przed społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy. 

 

 

 

 Podstawowe pojęcia, terminy i metody badań bibliologii i informatologii. 

 

2.1.  Pojęcie „nauki” i „metody naukowego poznania”. 

2.2.  Metody badań. 

2.3.  Miejsce bibliologii i informatologii w systemie nauk. 

2.4.  Etapy pracy naukowej. 

2.5.  Dokument naukowy – definicja i podział. 

2.6.  Przestrzeganie praw autorskich w pracy naukowca. 

2.7.  Definicje „powołania” i „bibliografii załącznikowej” oraz ich rola w pracy naukowej. 

2.8.  Teorie medioznawcze. 

2.9.  Pojęcia i terminy z zakresu współczesnego rynku medialnego, w tym prasy współczesnej. 

 

 

 

 Metody i narzędzia stosowane w procesach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji w różnych obszarach kultury życia społecznego. 

 

3.1.  Zarządzanie informacją – definicja. 

3.2.  Rozwój i charakterystyka zawodu brokera informacji. 

3.3.  Competitive Intelligence – metody wywiadu konkurencji. 

3.4.  Audyt informacyjny a zarządzanie wiedzą. 

3.5.  Modele audytu informacji. 
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 Źródła informacji ogólne i specjalne, w tym Internet, metody i techniki wyszukiwania 

informacji w źródłach elektronicznych. 

 

4.1.  Internet jako środowisko informacyjne. 

4.2.  Zasady efektywnego wyszukiwania wiarygodnych informacji elektronicznych. 

4.3.  Podstawowa literatura do studiowania zagadnień informatologii. 

4.4.  Drukowane i elektroniczne źródła informacji (ogólne i specjalne). 

4.5.  Bibliografie „wielkich” dziedzin wiedzy: kontynuowane (po epoce druku) i 

nowopowstałe (jedynie cyfrowe). 

4.6.  Polska Bibliografia Narodowa (bieżąca i retrospektywna) na nośnikach elektronicznych. 

4.7.  Biblioteki cyfrowe a bazy bibliograficzne. 

 

 

 

 Systemy organizacji i zarządzania informacją i wiedzą oraz możliwości ich zastosowania 

w instytucjach nauki, oświaty, kultury, administracji i gospodarki. 

 

5.1.  Współczesne systemy organizacji i zarządzania wiedzą. 

5.2.  Definicja architektury informacji. 

5.3.  Przykłady zastosowania architektury informacji w przestrzeni informacyjnej, społecznej i 

publicznej. 

5.4.  Prekursorzy architektury informacji. 

 

 

 

 Aktualnie stosowana metodyka, procedury, narzędzia, technologie, normy, reguły, 

zasady i dobre praktyki (prawne, organizacyjne, etyczne) stosowane w instytucjach 

publicznych i prywatnych związanych z książką i informacją. 

 

6.1.  Problematyka prawna w działalności wydawcy i pracownika informacji. 

6.2.  Pojęcie etyki i jej znaczenie w działalności wydawniczej i informacyjnej. 

6.3.  Gatunki wypowiedzi i język w Internecie. 

6.4.  Zagadnienia manipulacji językowej. 

6.5.  Pojęcie i funkcje nowomowy. 
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 Bazy danych i systemy informacyjno-wyszukiwawcze, usługi komputerowe i sieciowe, 

infrastruktura środowiska sieciowego, tworzenie serwisów WWW i zarządzanie 

informacją w sieci oraz standardy i procedury digitalizacji zasobów oraz zasady ich 

udostępniania. 

 

7.1.  Inicjatywy oraz działania polskie w zakresie digitalizacji i archiwizacji cyfrowej 

realizowane przez instytucje pamięci. 

7.2.  Historia repozytoriów cyfrowych. 

7.3.  Części składowe cyberprzestrzeni. 

7.4.  Definicje cyfrowych śladów. 

7.5.  Definicje i różnice haseł słownikowych i nie- słownikowych. 

7.6.  Formaty plików tekstowych, graficznych i audiowizualnych. 

7.7.  Cechy właściwie zaprojektowanej infografiki. 

7.8.  Typy i architektury sieci komputerowych. 

7.9.  Protokoły komunikacyjne. 

7.10. Usługi chmurowe – klasyfikacja i obszary ich zastosowań. 

7.11. Obszary zastosowania grafiki komputerowej. 

7.12. Modele barw. 

7.13. Zasady projektowania publikacji wg R. Williams. 

7.14. Typograficzne elementy projektu publikacji. 

7.15. Sieć semantyczna. 

7.16. Opis zasobów w modelu RDF (Resource Description Framework) i jego zastosowania. 

7.17. Standardy metadanych. 

7.18. Relacyjny model danych. 

7.19. Normalizacja bazy danych. 

 

 

 

 

 Formy i narzędzia reklamy i promocji, zasady public relations oraz wykorzystania 

narzędzi społecznościowych w procesie aktywizowania członków społeczeństwa. 

 

8.1.  Definicje terminów: reklama, promocja, public relations, narzędzia społecznościowe. 

8.2.  Znaczenie narzędzi wpływu społecznego w kontaktach z klientem. 

8.3.  Model i składowe wizerunku internetowego. 

8.4.  Analiza SWOT i jej znaczenie. 
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 Miejsce i rola mediacji informacyjnej oraz działalności związanej z sektorem 

informacyjnym w kulturze i komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

komunikacji naukowej. 

 

9.1.  Definicje terminów: komunikacja społeczna, komunikacja naukowa, mediacja 

informacyjna. 

9.2.  Formy ekspresji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji medialnej. 

9.3.  Infotainment i towarzyszące mu zjawiska językowe we współczesnej komunikacji. 

9.4.  Mediologia w ujęciu diachronicznym. 

9.5.  Od medium do mediologii: tradycyjne i nowe media. 

9.6.  Ogólna charakterystyka współczesnych systemów medialnych na świecie. 

9.7.  Pojęcia i terminy z zakresu zarządzania informacją w mediach. 

9.8.  Pojęcia i terminy związane z monitoringiem mediów w Polsce. 

9.9.  Metody i narzędzia stosowane w monitoringu mediów. 

 

 

 

 

 Współczesny rynek książki i prasy, organizacji produkcji wydawniczej, działalności 

księgarskiej w Polsce i na świecie, formy reklamy i sprzedaży książki oraz prasy. 

 

10.1. Dystrybucja treści naukowych na świecie a koncerny wydawnicze. 

10.2. Współczesne formaty wydawnicze publikacji elektronicznych. 

10.3. Modele sprzedaży książki elektronicznej. 

10.4. Mechanizmy rynkowego sukcesu publikacji w różnych formatach wydawniczych. 

10.5. Marketing i reklama na rynku wydawniczym. 

10.6. Ogólna charakterystyka współczesnego rynku prasy, radia i telewizji w Polsce. 

10.7. Segmenty rynku prasowego w Polsce. 

10.8. Charakterystyka wybranych gazet i czasopism, reprezentatywnych dla współczesnego 

rynku prasowego w Polsce. 

 

 

 

 

Dokument przyjęto za obowiązujący w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ z dniem 8 marca 

2020 roku. 
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