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Zapraszamy do lektury drugiego numeru „Biblioteki i Edukacji”, którego tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z historią,
działalnością, usługami i księgozbiorami bibliotek obcojęzycznych w Polsce. Należy podkreślić, że biblioteki obcojęzyczne i ich
księgozbiory nie doczekały się do tej pory szerszego opracowania w literaturze przedmiotu. Redakcja ma więc nadzieję, że ten
przewodni temat będzie dla bibliotekarzy i naukowców inspiracją do prowadzenia badań w placówkach o tym profilu zbiorów.
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Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze zostały napisane przez bibliotekarzy‐praktyków, których zaangażowanie, wiedza
i wytrwałość sprawia, że biblioteki gromadzące zbiory obcojęzyczne są wysoko cenione przez użytkowników. Autorzy, prezentując
swoje biblioteki, dzielą się swymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i poglądami. O szczególnej roli bibliotekarza w tworzeniu
specjalistycznych zbiorów, czynnikach decydujących o gromadzeniu publikacji możemy przeczytać w artykule Gabrieli Meinardi
Taktyka kształtowania kolekcji obcojęzycznych: bibliotekarz do zadań specjalnych. Działalność oraz zasoby bibliotek Departamentu
Stanu USA, różnorodność programów edukacyjnych i kulturalnych prezentuje Janina Galas zapraszając jednocześnie do
korzystania z usług tych placówek w Polsce. Dzięki Marzenie Zawodzińskiej poznamy Bibliotekę Slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Specjalistyczne księgozbiory bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, historię ich tworzenia oraz usługi przedstawiły
czytelnikom: Anna Lembas (Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej UJ), oraz Agnieszka Heuchert (Biblioteka Instytutu
Orientalistyki UJ). W inną tematykę, w świat bibliotek muzeów sztuki wprowadza nas, omawiając promocyjną działalność dwóch
bibliotek zagranicznych, Sławomir Sobczyk.
W dziale „Działalność edukacyjna bibliotek” polecamy tekst Daniela Korczykowskiego, prezentującego Galerię działającą
w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Jaśle. Z kolei Piotr Milc opisuje nowe narzędzia komunikacji w bibliotece
jakimi są m.in. portale społecznościowe. Uzupełnieniem numeru są sprawozdania z konferencji i warsztatów oraz relacje z wyjazdu
w ramach programu Erasmus.
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Mając nadzieję, że każdy czytelnik znajdzie w tym numerze coś interesującego – życzymy przyjemnej lektury.
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