Przedmowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa II w stulecie swojego istnienia oddaje do raÎk czytelnikoÂw
EncyklopedieÎ 100-lecia KUL, ktoÂrej celem jest prezentacja dorobku Uniwersytetu, nie tylko w zakresie
dziaøalnosÂci dydaktycznej i badanÂ naukowych, ale takźe wkøadu caøego sÂrodowiska KUL w źycie spoøeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne, w wymiarze lokalnym, krajowym i mieÎdzynarodowym. By sprostacÂ temu zadaniu, przygotowano 2950 haseø, wsÂroÂd ktoÂrych najliczniejszaÎ grupeÎ stanowiaÎ
hasøa biograficzne opisujaÎce dziaøalnosÂcÂ aź 2030 osoÂb. DotyczaÎ one wszystkich samodzielnych pracownikoÂw naukowych, ktoÂrzy znalezÂli zatrudnienie w murach lubelskiej Alma Mater. SposÂroÂd niesamodzielnych pracownikoÂw dydaktycznych i naukowo-badawczych w szerokim procesie konsultacji, prowadzonych w obreÎbie poszczegoÂlnych jednostek organizacyjnych Uczelni, na lisÂcie haseø uwzgleÎdniono ostatecznie jedynie tych o bardzo istotnych dokonaniach naukowych czy organizacyjnych. Z rzeszy
pracownikoÂw administracji uczelnianej starano sieÎ uwzgleÎdnicÂ przede wszystkim osoby kierujaÎce wiodaÎcymi agendami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni. W Encyklopedii umieszczono takźe biogramy
waźniejszych absolwentoÂw, szczegoÂlnie zasøuźonych na roÂźnych polach dziaøalnosÂci, zwøaszcza naukowej, literackiej, artystycznej, polityczno-spoøecznej i kosÂcielnej. UwzgleÎdniono takźe darczynÂcoÂw i donatoroÂw Uniwersytetu, doktoroÂw honoris causa oraz nagrodzonych innymi nagrodami przyznawanymi
przez KUL.
Biogramy, poza nielicznaÎ grupaÎ tekstoÂw pozyskanych na drodze licencji z innych publikacji uniwersyteckich (m.in. z Encyklopedii katolickiej), saÎ opracowaniami caøkowicie oryginalnymi, zazwyczaj przygotowanymi na zachowanej w Archiwum Uniwersyteckim dokumentacji. Aktualni pracownicy Uczelni
uzyskali moźliwosÂcÂ napisania swoich autobiogramoÂw lub przynajmniej dokonania autoryzacji tekstoÂw
powstaøych na podstawie personalnych ankiet wewneÎtrznych. W przypadku nieskorzystania z tych opcji
aktualnie zatrudnionym na Uczelni samodzielnym pracownikom naukowym przygotowano kroÂtkie noty
biograficzne skomponowane z wykorzystaniem ogoÂlnodosteÎpnych i uczelnianych baz danych, co tøumaczy pewnaÎ dysproporcjeÎ objeÎtosÂciowaÎ w zakresie opublikowanych opracowanÂ biograficznych. Zakres
informacji podawanych w hasÂle, w tym takźe tytulatura wyszegoÂlniona w gøoÂwce tego rodzaju haseø,
rejestruje stan na dzienÂ 28 lutego 2018 r.
W obszarze haseø rzeczowych na szpaltach Encyklopedii znalazøy sieÎ opracowania opisujaÎce dzieje i stan
obecny wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni. NaleźaÎ do nich wydziaøy, instytuty (w ich ramach
omoÂwiono katedry), jednostki mieÎdzywydziaøowe, osÂrodki i centra naukowo-badawcze oraz agendy
pionu administracyjnego. Wiele miejsca przeznaczono takźe na fundacje, studenckie koøa naukowe,
towarzystwa, stowarzyszenia i organizacje, a takźe jednostki kulturalno-artystyczne funkcjonujaÎce
w strukturach Uczelni. Oddzielne opracowania posÂwieÎcono uniwersyteckim czasopismom i waźniejszym seriom wydawniczym, osÂrodkom wydawniczym i redakcjom. DosÂcÂ licznaÎ grupeÎ stanowiaÎ hasøa
omawiajaÎce obiekty uniwersyteckie zlokalizowane zaroÂwno w obreÎbie kampusoÂw na terenie Lublina, jak
i zamiejscowe domy pracy twoÂrczej oraz odpoczynku. SpecyficznaÎ grupaÎ saÎ zagadnienia omawiajaÎce
tytuøy, stanowiska, funkcje i urzeÎdy uczelniane oraz znaki i symbole uniwersytetu. W Encyklopedii znalazøy sieÎ takźe opracowania opisujaÎce waźniejsze wydarzenia uniwersyteckie, takie jak konferencje
i tygodnie naukowe, cykliczne wykøady, sympozja, festiwale nauki i imprezy artystyczne.
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OgoÂøem w procesie kreacji autorskiej uczestniczyøo 530 osoÂb. Byli to gøoÂwnie aktualni pracownicy
wszystkich pionoÂw i obszaroÂw organizacyjnych Uczelni, ktoÂrzy na ogoÂø opisywali agendy zwiaÎzane
z ich aktywnosÂciaÎ na Uniwersytecie. Ponadto do tworzenia Encyklopedii zaangaźowano wielu doktorantoÂw, staźystoÂw i studentoÂw, zwøaszcza odbywajaÎcych praktyki w Instytucie Leksykografii, gdzie koordynowano prace autorskie i redakcyjne nad tym Dzieøem.
W zakresie metodyki opracowania redakcyjnego starano sieÎ ograniczycÂ liczbeÎ skroÂtoÂw wyrazowych,
poprzestajaÎc na stosowaniu jedynie tych o charakterze ogoÂlnym. Odsyøacze hasøowe (wyraźone znakiem ?) wprowadzono do pojeÎcÂ rzeczowych, a tym samym zupeønie zrezygnowano ze stosowania
odwoøanÂ do biogramoÂw. W poszczegoÂlnych tekstach wszystkie osoby, ktoÂrym posÂwieÎcono w Encykloii odreÎbne hasøa, przywoøywano jedynie z podaniem inicjaøu imienia oraz nazwiska (przy powtoÂrzeniu
w tym samym teksÂcie podajaÎc jedynie samo nazwisko). Natomiast rozpisywano imiona wyøaÎcznie przy
osobach, ktoÂre nie majaÎ w Encyklopedii biogramoÂw (przy pierwszym powtoÂrzeniu w tym samym hasÂle
skracajaÎc imieÎ do inicjaøu, a przy kolejnych wystaÎpieniach podajaÎc samo nazwisko).
Ilustracje wykorzystane w Encyklopedii w zdecydowanej wieÎkszosÂci pochodzaÎ ze zbioroÂw wøasnych
Uniwersytetu, zwøaszcza z Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i Dziaøu
Komunikacji. Zasoby tej ostatniej agendy (dosteÎpne w internetowych fotorelacjach dokumentujaÎcych na
bieźaÎco źycie Uniwersytetu) posøuźyøy do przedstawienia ostatniego 10-lecia z źycia Uniwersytetu.
W dosÂcÂ znaczaÎcym zakresie wykorzystano je takźe do zilustrowania biogramoÂw. Opisane zasoby uzupeøniøy fotografie udosteÎpniane przez autoroÂw poszczegoÂlnych tekstoÂw encyklopedycznych, a takźe
liczne, pochodzaÎce ze zbioroÂw prywatnych pracownikoÂw KUL i ich rodzin. Wobec wszystkich osoÂb
zaangaźowanych w proces ilustrowania naszego Dzieøa i okazanaÎ woleÎ dzielenia sieÎ z innymi osobistymi pamiaÎtkami pragniemy wyrazicÂ gøeÎbokaÎ wdzieÎcznosÂcÂ.
Encyklopedia nie mogøaby sieÎ ukazacÂ bez wsparcia finansowego udzielonego przez Towarzystwo
PrzyjacioÂø KUL, za co skøadamy tej szacownej i zasøuźonej dla Uczelni organizacji wyrazy wdzieÎcznosÂci.
Wyraźamy nadziejeÎ, źe Encyklopedia 100-lecia KUL, stajaÎc sieÎ godnym darem dla caøej spoøecznosÂci
akademickiej KUL na stulecie istnienia naszej Alma Mater, przyczyni sieÎ takźe do rozwoju dalszych,
bardziej uszczegoÂøowionych badanÂ nad poszczegoÂlnymi aspektami ze stuletniej, jakźe bogatej historii
tej wyjaÎtkowej pod wieloma wzgleÎdami Uczelni.
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