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  Od Redakcji  
 
 
 
Drodzy Czytelnicy! 
 
             Niniejszy numer naszego kwartalnika pragniemy poświęcić 
zaprezentowaniu relacji z II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół 
Naukowych Bibliotekoznawców pt. Biblioteka „narzędziem” komunikacji, 
która odbyła się 24 października br. w siedzibie naszego Wydziału.  
Publikujemy takŜe galerię zdjęć z Konferencji wraz z jej programem oraz 
sprawozdaniem.  
          W numerze nie zabraknie równieŜ tekstów dotyczących Ŝycia naszej 
uczelni.  W dziale tym przedstawiamy sprawozdanie z konferencji, jaką nasza 
Sekcja zorganizowała w ramach V ogólnopolskiej edycji programu  Tydzień 
Bibliotek, pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”,  w dniu 6 maja 2008 r.  
          Działalność naszej Sekcji to równieŜ wyjazdy na konferencje, 
organizowane przez koła naukowe z całej Polski. W tym numerze opisujemy 
nasze wraŜenia z wyjazdu na  II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych 
pod hasłem „Zawód: bibliotekarz. Wizje, strategie, koncepcje”, która odbyła 
się 19 maja 2008 r. w Łodzi.  
 

 
śyczymy przyjemnej lektury! 
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PODZIĘKOWANIE 
 
 

          W imieniu Sekcji Bibliograficznej Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców działającej przy 
Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego, pragniemy gorąco podziękować 
Dyrekcji Instytutu, Pracownikom Naukowym, oraz 
wszystkim Gościom za przybycie i wzięcie udziału w 
Konferencji. W szczególny sposób dziękujemy 
Prelegentom za obecność i wygłoszone referaty. 

          Pragniemy również bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim sponsorom, którzy oferując 

swoje cenne wsparcie w znaczący sposób przyczynili się 

do zorganizowania Konferencji, a także wszystkim 

członkom Sekcji za trud włożony w przygotowanie 

całego przedsięwzięcia.    
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B I B L I O T E K A  „ N A R Z Ę D Z I E M ”  K O M U N I K A C J I  
 

22 44   PP AA ŹŹ DD ZZ II EE RR NN II KK AA   22 00 00 88   rr ..     
 

Sala Rady Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka 

 
CZĘŚĆ I 

10:00-10:15 Rozpoczęcie Konferencji. Przywitanie Gości i Prelegentów. 
10:15-10:30 mgr Łukasz TOMCZYK ”Intranetowe, extranetowe i internetowe biblioteczne 

systemy informatycznego zarządzania” (Wydział Pedagogiki i Psychologii, 
Uniwersytet Śląski, Katowice) 

10:30-10:45 Aneta OSTROWSKA „Wykorzystanie wirtualnych usług informacyjnych w  
wybranych bibliotekach akademickich w Polsce” (Koło Naukowe Specjalistów 
Informacji; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Toruń) 

10:45-11:00 Adam SYGNOWSKI, Łukasz NIEDZIAŁEK „Technologiczne oblicze bibliotek” 
 (Koło Naukowe Bibliologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
11:00-11:15 Bogusława KUĆ „Biblioteki jako ośrodki komunikacji w środowiskach 

anarchistycznych” (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Katedra 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź) 

11:15-11:30 Joanna RAJ, Anna RYŚ „Współpraca bibliotek z instytucjami nauki, kultury 
i oświaty na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej” 
(Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców, Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice) 

11:30-12:30 Przerwa obiadowa. 
 

CZĘŚĆ II 
12:30-12:45 Natalia E. ZBOROWSKA „Nie tylko brak windy - czyli o problemach 

komunikacji bibliotecznej” (Koło Naukowe Bibliolog, Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) 

12:45-13:00 Dominika PALECZNA „UŜytkownik dla biblioteki, czy biblioteka dla 
uŜytkownika? – czyli jak to robią Brytyjczycy” (Sekcja Bibliograficzna Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice) 

13:00-13:15 Martyna PAWŁOWSKA „Blogi biblioteczne jako narzędzie komunikacji”. 
                       (Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytut 

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) 
  13:15-13:30 Tomasz ORZECHOWSKI „Microblogging, jako nowa forma komunikacji 

biblioteki z uŜytkownikiem” (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Katedra 
Bibliotekoznawstwa  i Informacji Naukowej Uniwersytet Łódzki, Łódź) 

13:30-13:45 Kacper TRZASKA „Nowy wymiar współpracy z czytelnikiem – crowdsourcing 
w realiach polskich bibliotek: zarys problematyki” (Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)  

  13:45-14:00 Sylwia BEM, Martyna DAROWSKA „Biblioteka Naukowa GIG miejscem 
komunikacji róŜnych grup uŜytkowników” (Sekcja Bibliograficzna Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców 

14:00-14:15 Dyskusja. 
14:15-14:30 Uroczyste zakończenie konferencji 
14:40 Zbiórka na parterze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
15:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Historii Katowic 
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ABSTRAKTY 

 

 

Mgr Łukasz Tomczyk 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice 
 
 

INTRANETOWE, EXTRANETOWE I INTERNETOWE SYSTEMY INFORMATYCZNEGO 
ZARZĄDZANIA ZBIOREM BIBLIOTECZNYM 

 
 
         Referat ma na celu wprowadzenie w zagadnienie systemów informatycznego 
zarządzania (SIZ) zbiorem bibliotecznym. Autor przedstawia w tekście definicję SIZ, elementy 
składowe SIZ dedykowane dla instytucji zarządzających zbiorem informacji o ksiąŜkach 
(dokumentach). W tekście zostają uwypuklone zagadnienia techniczne, zalety SIZ oraz 
przykładowy projekt systemu mogący mieć zastosowanie w róŜnych rodzajach połączeń 
sieciowych (intranet, extranet, Internet) w zaleŜności od potrzeb konkretnej jednostki. 
 

 

 

Aneta Ostrowska 
Koło Naukowe Specjalistów Informacji, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
 
 

WYKORZYSTANIE WIRTUALNYCH USŁUG INFORMACYJNYCH                            
W WYBRANYCH BIBLIOTEKACH AKADEMICKICH W POLSCE 

 
 

                            Celem referatu jest ocena stosowania wirtualnych usług informacyjnych przez polskie 
biblioteki akademickie. Do badań wybrano najlepiej wykorzystujące usługi informacyjne 
biblioteki polskie. 

                              Pierwsza część referatu ma charakter teoretyczny. Autorka przedstawia definicje 
podstawowych pojęć, czyli: usługa, usługa informacyjna oraz prezentuje rodzaje usług 
bibliotecznych. RozwaŜania teoretyczne zostały poparte przykładami. W tej części 
skomentowano teŜ krótko zasadność wprowadzania wirtualnych usług informacyjnych do 
bibliotek.  

                              Następnie zaprezentowano przykłady wykorzystania wirtualnych usług informacyjnych 
w wybranych bibliotekach akademickich w Polsce. Niestety ze względu na niewielki stopień 
wykorzystania tego typu usług przez polskie biblioteki niemoŜliwe są jeszcze badania 
obejmujące wszystkie biblioteki akademickie w naszym kraju. 

                              Ostatnią część referatu poświęcono programom bardziej zaawansowanym niŜ 
stosowane do usług wirtualnych w Polsce. Przedstawione zostały wirtualne serwisy Know It 
Now i QuestionPoint. Niestety koszty związane z wprowadzeniem np. QuestionPoint 
uniemoŜliwiają zastosowanie go na polskim gruncie. JednakŜe alternatywne zastosowanie 
mogą stanowić: Meebome (komunikator), Text a Librarian (usługa informacyjna realizowana 
SMS-em) lub RAKIM (Open Source Knowledge Instant Messenger).  
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Adam Sygnowski, Łukasz Niedziałek 
Koło Naukowe Bibliologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
 
 

TECHNOLOGICZNE OBLICZE BIBLIOTEK 
 
 
          Wystąpienie porusza problematykę technologii informacyjnej powszechnie stosowanej 
w róŜnego rodzaju placówkach bibliotecznych. Wyjaśnia etymologię tego zwrotu, jego istotę. 
Bada pobieŜnie wpływ technologii na funkcjonowanie bibliotek. Zawiera kwestie prawne 
dotyczące pracowników bibliotek. Prezentuje równieŜ dwa, spośród wielu dostępnych na 
naszym rynku, oprogramowań bibliotecznych. 
 
 
 
 

Bogusława Kuć 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców,  
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
 
 

                     BIBLIOTEKI JAKO O ŚRODKI KOMUNIAKCJI  
                     W ŚRODOWISKACH ANARCHISTYCZNYCH 

 
 

                                    Referat omawia krótko działalność polskich bibliotek anarchistycznych: 
Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej, Warmińskiej Biblioteki Wolnościowej w Olsztynie, 
Biblioteki Infoszopu w Warszawie oraz Internetowej Biblioteki Wolnościowej. Zwrócono 
uwagę na specyfikę działania bibliotek anarchistycznych zarówno ze względu na profil 
zbiorów (w duŜej części składających się z "szarej literatury") jak i na tryb działania. 
 

 
 
Joanna Raj, Anna Ryś  
Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców,  
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 
 
 

                          WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK Z INSTYTUCJAMI NAUKI, KULTURY I OŚWIATY 
                          NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W D ĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 
 
           Referat porusza temat współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej z instytucjami nauki, kultury oraz oświaty. Szczególną uwagę zwrócono w nim na  
poszczególne akcje i imprezy organizowane w ramach tejŜe współpracy. Omawiane 
przedsięwzięcia podzielono według zasięgu ich występowania na międzynarodowe, 
ogólnopolskie oraz lokalne. Przedstawiono równieŜ współpracę biblioteki z lokalnymi 
ośrodkami władzy oraz mediami, dzięki którym biblioteka uzyskuje wsparcie w ramach 
propagowanych akcji.  
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Natalia E. Zborowska  
Koło Naukowe Bibliolog, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 
 
 

NIE TYLKO BRAK WINDY CZYLI O PROBLEMACH KOMUNIKACJI  BIBLIOTECZNEJ 
 
 
         Autorka, analizując problemy komunikowania w bibliotece, wychodzi od definicji 
komunikacji oraz jej schematu podanego przez Jacobsona, by później zdefiniować szumy – 
główną przyczynę omawianych zakłóceń. Następnie w pierwszej części referatu przedstawia 
zewnętrzne zakłócenia komunikacji w bibliotece, wynikające z praw proksemiki, zaś 
w drugiej części – zakłócenia wewnętrzne w przepływie informacji w bezpośrednim kontakcie 
interlokutorów. Podaje równieŜ moŜliwe rozwiązania zasygnalizowanych problemów. 
 
 
 

Dominika Paleczna  
Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców,  
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 
 
 

UśYTKOWNIK DLA BIBLIOTEKI, CZY BIBLIOTEKA DLA U śYTKOWNIKA?                              
– CZYLI JAK TO ROBI Ą BRYTYJCZYCY 

 
 

         Przedstawiono obraz brytyjskich bibliotek publicznych na przykładzie Biblioteki 
Miejskiej w Aylesbury (Buckinghamshire). Szczególną uwagę zwrócono na oferowane usługi. 
Opisano ofertę biblioteki głównie z broszur i ulotek, skonfrontowano je ze stanem 
faktycznym. Podjęto próbę ustalenia pozycji uŜytkownika w strukturze biblioteki brytyjskiej. 
  

 
 

Martyna Pawłowska  
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,  
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,  
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

 
 

BLOGI BIBLIOTECZNE JAKO NARZ ĘDZIE KOMUNIKACJI 
 
 
         Referat porusza zagadnienie blogów bibliotecznych jako nowego narzędzia komunikacji 
biblioteki z otoczeniem. Zawiera definicję oraz typologię blogów. Przedstawione i omówione 
zostały blogi tworzone przez biblioteki ze świata i z Polski, w tym blog Biblioteki Kongresu 
Stanów Zjednoczonych oraz blog Biblioteka 2.0. Wymienione zostały takŜe niektóre blogi 
bibliotekarskie. Referat ukazuje blogi jako waŜne i skuteczne narzędzie do informowania 
uŜytkowników oraz do wymiany informacji między biblioteką a uŜytkownikiem. 
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Tomasz Orzechowski  
Koło Naukowe Bibliotekoznawców,  
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
 
 

MICROBLOGGING, JAKO NOWA FORMA KOMUNIKACJI BIBLIOTE KI 
 Z UśYTKOWNIKIEM 

 
 
         Referat traktuje o innowacyjności w bibliotekach w postaci serwisów microblogowych. 
Przedstawia moŜliwości wykorzystania tych serwisów przez oddziały bibliotek na przykładzie 
strony internetowej „Twitter.com” oraz stan tych zabiegów marketingowych. 
 
 
 
Kacper Trzaska 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,  
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
 
 
NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY Z CZYTELNIKIEM – CROWDSOURCI NG W REALIACH 

POLSKICH BIBLIOTEK: ZARYS PROBLEMATYKI 
 
 
          Potrzeby informacyjne są przedmiotem licznych badań i opracowań z zakresu nauk 
bibliologicznych. Biblioteka jako instytucja publiczna tak ukierunkowuje swoje działania, 
aby zaspokoić potrzeby wszystkich uŜytkowników, obecnych i potencjalnych. Koniecznością 
staje się więc zastosowanie nowych metod i technik pracy, które zapewnią optymalizację 
procesu produkcji informacji. Referat jest próbą analizy zjawiska crowdsourcingu w 
środowisku biblioteki. Skupiono się na moŜliwościach wykorzystania tzw. masowej 
inteligencji w realiach polskich bibliotek, opisano bariery i szanse rozwoju. 
 
 
 
Sylwia Bem, Martyna Darowska 
Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców,  
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 

 
 

BIBLIOTEKA NAUKOWA GIG MIEJSCEM KOMUNIKACJI 
 RÓśNYCH GRUP UśYTKOWNIKÓW 

 
 
         Referat przedstawia charakterystykę uŜytkowników specyficznej placówki, jaką jest 
Biblioteka Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przy omówieniu zwrócono 
uwagę na historię i miejsce biblioteki w strukturze Instytutu. Dodatkowo zaprezentowano 
zasoby i usługi dostępne w Bibliotece Naukowej GIG.  
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Klaudia Zato ńska 

Artur Wójcik 

 

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji  

Kół Naukowych Bibliotekoznawców 

„Biblioteka »narzędziem« komunikacji” 

 

 Dnia 24 października 2008 r. w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kół 

Naukowych Bibliotekoznawców pt. „Biblioteka »narzędziem« komunikacji”. Konferencja 

poświęcona była zagadnieniom związanym z komunikacją biblioteczną, jej technicznymi 

aspektami, a takŜe problemom występującym w komunikacji. Konferencję zorganizowała 

Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i 

Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (KNB IBiIN UŚ), zaś patronat 

honorowy objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

 Spotkanie otwarte zostało przez dyrektora IBiIN UŚ, panią prof. dr hab. ElŜbietę 

Gondek. Pani Dyrektor na wstępie poświęciła parę słów na ogólne przybliŜenie zagadnień 

komunikacji bibliotecznej. W dalszej części gości przywitał Piotr Biesiada, przewodniczący 

Sekcji Bibliograficznej KNB IBiIN UŚ oraz Aleksandra Gajowska, równieŜ przedstawicielka 

Sekcji. 

 Po części wstępnej nastąpiła pierwsza sesja konferencji, którą otworzył referat mgr 

Łukasza Tomczyka z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W referacie 

pt. Internetowe i extrantowe biblioteczne systemy informatycznego zarządzanie autor 

przedstawił zagadnienia związane z systemem informacyjnym w bibliotece. Omówione 

zostały definicje systemu zarządzania, systemu informacyjnego oraz systemu 

informatycznego zarządzania („siz”). Następnie referent zaprezentował elementy składowe 

siz, jego determinanty oraz zalety. W dalszej części autor poświęcił uwagę dwóm 

zagadnieniom, a mianowicie intranetowi i extranetowi. Zaprezentował takŜe korzyści, jakie 

płyną z zastosowania siz jako przeglądarki internetowej. Dla słuchaczy najciekawszym 

elementem referatu okazało się przedstawienie przykładowego siz dla małej i średniej 

biblioteki. 

 Następnie przedstawiony został tekst autorstwa Anety Ostrowskiej, członkini Koła 

Naukowego Specjalistów Informacji (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Wykorzystanie wirtualnych usług informacyjnych w 

wybranych bibliotekach akademickich w Polsce. RównieŜ to wystąpienie rozpoczęło się od 

przedstawienia podstawowych definicji usług bibliotecznych w bibliotekach naukowych i 

usług wirtualnych na przykładach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz 

Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku. Na koniec referentka poddała 
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rozmyślaniom problem wykorzystywania przez polskie biblioteki usług wirtualnych. Autorka 

pokusiła się równieŜ o przykład z zagranicy, przedstawiając Bibliotekę Uniwersytetu Calgary 

(Kanada). 

 Kolejny referat zaprezentował Adam Sygnowski, przedstawiciel Koła Naukowego 

Bibliologów (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie). W wystąpieniu Technologiczne oblicze bibliotek przedstawił 

definicję technologii informacyjnej oraz jej zastosowanie. Prelegent zaprezentował takŜe „typ” 

pracowników bibliotek, którzy korzystają z technologii informacyjnej. W dalszej części 

wystąpienia autor omówił wybrane dwa programy stosowane przez biblioteki: MOL oraz 

SOWA. 

 W wypowiedzi pt. Biblioteki jako ośrodki komunikacji w środowiskach 

anarchistycznych, autorka Bogusława Kuć (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Katedra 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Łodzi), przedstawiła 

krótko działalność polskich bibliotek anarchistycznych. Referentka skupiła się na czterech 

bibliotekach: Poznańskiej Bibliotece Anarchistycznej, Warmińskiej Bibliotece Wolnościowej 

w Olsztynie, Bibliotece Infoszopu w Warszawie oraz Internetowej Bibliotece Wolnościowej. 

Zwróciła teŜ uwagę na specyfikę działalności bibliotek anarchistycznych, która wynika 

zarówno z profilu zbiorów (głównie „szara literatura”), jak i z trybu ich działania. 

 Ostatnie wystąpienie tej sesji wygłosiły przedstawicielki Sekcji Bibliograficznej KNB 

IBiIN UŚ – Joanna Raj i Anna Ryś. Autorki w referacie Współpraca bibliotek z instytucjami 

nauki, kultury i oświaty na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej 

skupiły uwagę na poszczególnych akcjach, które organizowała biblioteka we współpracy z 

innymi instytucjami. Imprezy te zostały podzielone ze względu na zasięg. Wydzielono akcje i 

imprezy międzynarodowe, ogólnopolskie, lokalne oraz pozalokalne. Przedstawiono równieŜ 

współpracę biblioteki z mediami. Do prelekcji dołączona została prezentacja multimedialna 

zawierająca zdjęcia z omawianych przedsięwzięć biblioteki.  

Po pierwszej części konferencji nastąpiła krótka dyskusja oraz przerwa kawowa. 

Podczas drugiej części konferencji prelegenci zabrali swoich słuchaczy w świat zarówno 

nowoczesnych technologii, jak i tradycyjnych bibliotek. Przedstawionych zostało sześć 

referatów. 

 KaŜdy z prelegentów zajął się zupełnie innym aspektem problemu biblioteki, jako 

narzędzia komunikacji. Jako pierwsza wystąpiła ze swoim referatem Natalia E. Zborowska z 

Koła Naukowego Bibliolog działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka przedstawiając 

referat Nie tylko brak windy – o problemach komunikacji bibliotecznej skupiła się we wstępie 

na definicjach komunikacji. Zaprezentowany został równieŜ schemat Jacobsona, dzięki 

któremu łatwiej moŜna było zrozumieć zjawisko szumów, będących najczęstszą przyczyną 

zakłóceń w przekazie informacji. Prelegentka wspomagała swój referat skromną, lecz 

ułatwiającą zrozumienie tematu prezentacją multimedialną, która doskonale ilustrowała 

omawiane zagadnienia. Po przeanalizowaniu „zewnętrznych” i „wewnętrznych” zakłóceń w 
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procesie komunikacji zaproponowała moŜliwe rozwiązania poruszanego problemu. Dzięki 

temu ten referat na pewno stał się podstawą do przemyśleń dla niejednego słuchacza. 

 Następnie głos zabrała Dominika Paleczna z Sekcji Bibliograficznej KNB IBiIN UŚ. 

Autorka zajęła się problemem brytyjskich bibliotek prezentując referat pod przewrotnym 

tytułem UŜytkownik dla biblioteki czy biblioteka dla uŜytkownika? – czyli jak to robią 

Brytyjczycy. Wystąpienie, bogato ilustrowane zdjęciami autorki będącymi częścią prezentacji 

multimedialnej, przedstawiało funkcjonowanie brytyjskich bibliotek publicznych. Podstawą 

do rozwaŜań stała się Biblioteka Miejska w Aylesbury (Buckinghamishire) oraz system 

County Council (Rada Hrabstwa), w którego skład wchodzi sieć bibliotek publicznych. 

Referentka przyjrzała się brytyjskiemu systemowi bibliotecznemu „z kaŜdej strony”, dzięki 

czemu słuchacze mogli nie tylko dowiedzieć się o zbiorach biblioteki i zasadach ich 

udostępniania, ale równieŜ posłuchać o usługach (niekoniecznie bibliotecznych!), które 

Biblioteka Miejska w Aylesbury świadczy. Najciekawszą częścią prelekcji było ustalenie 

znaczenia i pozycji czytelnika w brytyjskiej bibliotece oraz „rozliczenie jej” z licznych błędów 

w funkcjonowaniu. Mimo to Polacy wielokrotnie powinni brać przykład z państw Europy 

Zachodniej i – tak jak D. Paleczna – będąc „w innym kraju” koniecznie odwiedzać lokalne 

biblioteki. 

 Kolejną prelegentką była Martyna Pawłowska z Koła Naukowego Studentów 

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa działającego przy Instytucie Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem referatu były Blogi 

biblioteczne jako narzędzie komunikacji. Autorka przedstawiła uczestnikom konferencji 

słynne blogi biblioteczne oraz kilka mniej popularnych, znanych tylko nielicznej grupie 

odbiorców. Wśród przedstawionych blogów był m.in. blog Biblioteki Kongresu Stanów 

Zjednoczonych oraz blog Biblioteka 2.0. Referat stał się idealnym przyczynkiem do rozwaŜań 

na temat roli blogów we współczesnym bibliotekarstwie. Ich liczba z kaŜdym rokiem rośnie i 

juŜ dziś w internecie moŜna znaleźć wiele witryn tworzonych przez pracowników bibliotek, 

ich uŜytkowników, a nawet oficjalne blogi opracowywane przez zarządy instytucji 

bibliotecznych. Autorka przedstawiła blogi biblioteczne jako skuteczne narzędzie 

komunikacji między bibliotekami a czytelnikami. Być moŜe po jej wystąpieniu liczba 

bibliotecznych blogów po raz kolejny się zwiększy. 

 Następny referat pt. Microblogging jako nowa forma komunikacji biblioteki z 

uŜytkownikami wygłoszony przez Tomasza Orzechowskiego z Koła Naukowego 

Bibliotekoznawców działającego przy Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytetu Łódzkiego, mówił o serwisach microblogowych na przykładzie witryny 

„Twitter.com”. Referent posługując się prezentacją multimedialną omówił takie zagadnienia, 

jak innowacyjny trend w serwisach internetowych „Web 2.0” i przedstawił coraz bardziej 

popularne zjawisko microbloggingu. Ciekawym aspektem referatu było teŜ zaprezentowanie 

wyników badań dotyczących częstotliwości publikowania newsów przez biblioteki na swoich 

stronach internetowych. Referat T. Orzechowskiego okazał się doskonałą kontynuacją 

wcześniej poruszanego przez M. Pawłowską problemu blogów. Po wysłuchaniu obydwu 
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wystąpień uczestnik konferencji miał pełny ogląd na współczesne oblicze internetowego 

komunikowania się bibliotek z uŜytkownikami. 

 Kolejny poruszony temat – Nowy wymiar współpracy z czytelnikiem – crowdsourcing 

w realiach polskich bibliotek: zarys problematyki przedstawiony przez Kacpra Trzaskę z 

Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 

przybliŜył słuchaczom coraz częstsze zjawisko crowdsourcingu. Podana przez autora 

definicja tego zjawiska („mądrość tłumu” wykorzystywana do produkcji nowych i 

innowacyjnych produktów) dała początek rozwaŜaniom na tematy takie jak: komunikacja 

masowa, „wiedza ekspercka” i „wiedza rozszerzona”, „prosumpcja” i wiele innych. Dzięki 

świetnie zbudowanej prezentacji multimedialnej odbiorca mógł jeszcze raz, tym razem od 

strony teoretycznej, przyjrzeć się najnowszym trendom w budowaniu relacji bibliotekarz-

czytelnik, zaś podsumowanie referatu („crowdsourcing nie jest zjawiskiem powszechnym”) 

dało uczestnikom konferencji szanse na własny wkład w rozwój zjawiska. 

 Ostatnim wystąpieniem był referat Biblioteka Naukowa GIG miejscem komunikacji 

róŜnych grup uŜytkowników przedstawiony przez Sylwię Bem i Martynę Darowską z Sekcji 

Bibliograficznej KNB IBiIN UŚ. Prelegentki omówiły Bibliotekę Naukową Głównego Instytutu 

Górnictwa w Katowicach jako instytucję nietypową, charakteryzującą się wieloma 

interesującymi rozwiązaniami. Podczas wystąpienia nie tylko zaprezentowały zasoby i usługi 

świadczone przez Bibliotekę, ale równieŜ opowiedziały o jej historii, przedstawiły jej miejsce 

w schemacie GIG i przytoczyły wiele „ciekawostek” na temat jej funkcjonowania. Wnioskiem 

prezentacji było optymistyczne przesłanie, Ŝe biblioteka naukowa moŜe być płaszczyzną 

komunikacji wielu, niekoniecznie powiązanych ze sobą w sposób zawodowy osób. 

 Po tym wystąpieniu nastąpiła krótka dyskusja między prelegentami a innymi 

uczestnikami konferencji. Część osób zadawało pytania dotyczące referatów, gdyŜ teraz 

nastąpiła moŜliwość wyraŜenia własnej opinii na wiele istotnych kwestii.  

 W ten sposób zakończyła się oficjalna część konferencji. W programie jednak znalazło 

się równieŜ miejsce na wycieczkę do Muzeum Historii Katowic, w której chętnie wzięli udział 

nasi Goście spoza Śląska. 

 Miejmy nadzieję, Ŝe kaŜda następna konferencja organizowana przez naszą Sekcję 

będzie równie ciekawa, a poruszane tematy – podobnie jak w tym roku – zainteresują 

uczestników.   
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Klaudia Zato ńska 

 

„Biblioteka miejscem spotkań” i co z tego wynikło… 

 

             W dniach 5-11 maja 2008 r. odbyła się piąta ogólnopolska edycja programu Tydzień 

Bibliotek. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”1. 

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ośrodek 

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Katowicach nie pozostał obojętny na tak waŜną 

imprezę. W dniu 6 maja Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy 

Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

zorganizowała konferencję. Spotkanie zostało otwarte przez opiekuna Koła Naukowego 

Bibliotekoznawców – dr hab. Dianę Pietruch-Reizes. Celem spotkania było zaprezentowanie 

działalności róŜnych typów bibliotek. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z róŜną formą 

prezentacji zbiorów czy ich udostępnienia oraz innymi elementami pracy bibliotek. Nie 

pominięto osoby bibliotekarza pełniącego tak waŜną rolę w procesach bibliotecznych.  

Pierwszy wykład przedstawiła mgr Maria Kycler z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. W wystąpieniu pt. Wizerunek bibliotekarza akademickiego autorka omówiła 

sposób postrzegania tego zawodu przez innych ludzi. Skupiła się takŜe na roli bibliotekarzy 

w bibliotekach akademickich i naukowych, zwracając uwagę na ich nieustanne 

dokształcanie się i doskonalenie zawodowe. Bibliotekarze przede wszystkim muszą 

orientować się w potrzebach biblioteki oraz w nowych rozwiązaniach technologicznych. W 

referacie podkreślono potrzebę jednoczesnego rozwoju bibliotekarzy pracujących w 

bibliotekach centralnych, jak i filialnych. Na wizerunek uczelni rzutuje bowiem praca 

biblioteki akademickiej. Przykładem jest projekt bibliografii prac naukowych pracowników 

Uniwersytetu Śląskiego. W swym referacie autorka omówiła takŜe system biblioteczny Prolib, 

który jest wykorzystywany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. 

Referat pt. Lwowskie i kresowe zbiory Biblioteki Śląskiej przedstawiła dr Barbara 

Maresz z Biblioteki Śląskiej. Autorka omówiła relacje panujące pomiędzy Kresami i Lwowem 

z jednej strony a Katowicami i Śląskiem z drugiej. Referentka zwróciła uwagę na pomoc, jaką 

okazali lwowscy bibliotekarze w rozwoju Biblioteki Śląskiej. Referat miał charakter nie tylko 

historyczny, bowiem prelegentka poświęciła go w części zbiorom Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. 

                                                 
1 Jedna z prelegentek konferencji, mgr Iwona Danielczok, wygrała tegoroczny konkurs na plakat obchodów 

Tygodnia Bibliotek. 
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Wśród zasobów tej biblioteki znajdują się równieŜ regionalna, w tym dokumenty dotyczące 

Kresów oraz Lwowa. 

Mgr Magdalena Tomecka, takŜe z Biblioteki Śląskiej w Katowicach, omówiła 

natomiast Obsługę informacyjną uŜytkowników Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki 

Śląskiej. Przede wszystkim przybliŜyła strukturę księgozbioru bibliotecznego informatorium, 

przedstawiła zadania Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej oraz wykorzystywane w 

dziale narzędzia, takie jak np. katalogi Sekcji. Referentka scharakteryzowała takŜe stronę 

internetową Biblioteki Śląskiej. 

 Mgr Joanna Chwałek z Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w 

Katowicach przedstawiła natomiast referat pt. BIBLIOTHECA NOSTRA – narodziny i rozwój. 

W pierwszej części wystąpienia omówiona została historia powstania biuletynu „Bibliotheca 

Nostra”. Następnie zaprezentowano strukturę tematyczną i zawartość czasopisma, które 

dostępne jest w formie tradycyjnej (nakład 230 egzemplarzy) oraz elektronicznej 

(http://www.biblioteka.awf.katowice.pl). Autorka podniosła wartość wystąpienia dołączoną 

prezentacją multimedialną.  

Ostatni referat tej sesji zaprezentował mgr inŜ. Andrzej Jurek z Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Referat pt. Informatyk bibliotekarz – 

dwie osoby czy jedna. Współpraca na rzecz uŜytkownika dotyczył moŜliwości współpracy 

informatyka z biblioteką. Na wstępie przedstawiona została historia Biblioteki Teologicznej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz omówiony został proces pracy informatyka w 

bibliotece. W dalszej części referent przedstawił katalog OPAC Biblioteki Teologicznej, czyli 

MAK WWW. W referacie autor zaprezentował takŜe informacje dotyczące zawartości 

poszczególnych programów pakietu MAK, jak np. bazy akcesji, dubletów, czytelni oraz 

dostępu do materiałów naukowych. 

Pierwszy referat drugiej sesji zaprezentowała mgr Katarzyna Czapla-Durska z 

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach. W wystąpieniu pt. Młodzi w nowej 

rzeczywistości. Wyzwania dla bibliotek autorka omówiła rolę współczesnego bibliotekarza. 

Referat dotyczył takŜe rozterek bibliotekarza związanych z wyborem słowa drukowanego lub 

słowa cyfrowego. Problem dotyczy, bowiem wiarygodności tych dwóch opcji udostępniania 

informacji. 

W następnym referacie pt. Współczesne oblicze biblioteki szkolnej – działalność 

wychowawcza i promocyjna mgr Iwona Müller z Biblioteki Zespołu Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach omówiła zagadnienia związanie z dostosowaniem pracy 

biblioteki szkolnej do wymagań szkoły. Obowiązkiem nauczyciela bibliotekarza jest zatem 

nieustanne dokształcanie zawodowe. Autorka zwróciła ponadto uwagę na pedagogiczną i 

wychowawczą działalność bibliotek szkolnych, w tym na organizowane konkursy.  

Z trochę inną perspektywą spojrzenia na bibliotekę mieliśmy do czynienia w referacie 

przedstawionym przez mgr Marcina Malinowskiego (Biblioteka Pałacu MłodzieŜy w 

Katowicach, Ośrodek Informacji MłodzieŜowej przy Pałacu MłodzieŜy w Katowicach) pt. O 

Bibliotece i Ośrodku Informacji MłodzieŜowej Pałacu MłodzieŜy w Katowicach słów kilka. 
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Omówiona w wystąpieniu biblioteka słuŜy nie tylko udostępnianiu informacji naukowej, ale 

takŜe pomocą w trudnych sytuacjach (problemy rodzinne, uzaleŜnienia, niechciana ciąŜa). 

Autor wspomniał takŜe o komputeryzacji biblioteki, działalności informacyjnej oraz 

dydaktycznej (lekcje biblioteczne oraz pomoc dla maturzystów). Ciekawą dla młodzieŜy 

propozycją pracy są równieŜ konkursy organizowane przez bibliotekę oraz wyjazdy 

zagraniczne.  

W kolejnym referacie sesji pt. Biblioteka publiczna miejscem spotkań na przykładzie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach dr Izabela Kochańczyk z Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gliwicach połoŜyła nacisk na organizowane przez bibliotekę imprezy 

kulturalne. W pierwszej części przedstawione zostały imprezy międzynarodowe, jak np.  

Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. W dalszej części zaprezentowano imprezy 

ogólnopolskie, w tym imprezy miejskie oraz Bibliothecarius Pars Quanta. Omówione zostały 

takŜe wystawy (ok. 40 w ciągu roku), spotkania autorskie czy konkurs szachowy.  

Ostatnie wystąpienie konferencji naleŜało do mgr Aleksandry Cerskiej. 

Przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu przedstawiła referat pt. Rola 

miejskiej biblioteki publicznej w zmieniającej się rzeczywistości – na przykładzie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Autorka skupiła się na zagadnieniach związanych z 

komputeryzacją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, która była pierwszą na Śląsku w 

pełni skomputeryzowaną biblioteką filialną. W związku z tym scharakteryzowany został 

proces komputeryzacji biblioteki, omówiony został katalog OPAC, z którego biblioteka 

korzysta, ale zwrócono teŜ uwagę na organizację stanowisk komputerowych dla 

uŜytkowników niewidzących. 

Konferencje o tej tematyce są waŜne z punktu widzenia bibliotekarzy, jak i 

uŜytkowników bibliotek. Obrazują one rolę tego typu placówek oraz moŜliwości, jakie 

oferują. Stają się takŜe okazją do zapoznania się z działalnością bibliotek. 

Konferencja jest sposobem ukazania zmian, jakie zachodzą w bibliotekach i 

bibliotekarzach pod wpływem procesów zachodzących na świecie. Środowisko 

bibliotekarskie moŜe być dumne - biblioteka jest istotnym miejscem spotkań w Ŝyciu 

kaŜdego społeczeństwa.  
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Anna Szcz ęśniak 

Klaudia Zato ńska  

 
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych  

„Zawód: bibliotekarz. Wizje, strategie, koncepcje”, Łódź 19 maja 2008 r. 
 

W dniu 9 maja 2008 r. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się  

Druga Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców Uniwersytetu 

Łódzkiego pod hasłem „Zawód: bibliotekarz. Wizje, strategie, koncepcje”, zorganizowana 

przez Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku 

organizatorzy postawili sobie za cel scharakteryzowanie zawodu bibliotekarza, określenie 

jego roli we współczesnej bibliotece. Zachęcili takŜe do dyskusji na temat przyszłości tego 

zawodu i zmian, które mogłyby w nim nastąpić z upływem czasu. 

Pierwsza część konferencji prowadzona była przez Aleksandrę Marciniak – jedną z 

członkiń Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Po 

uroczystym powitaniu gości przez dr Jacka Ladoruckiego – opiekuna Studenckiego Koła 

Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, referat wprowadzający wygłosiła 

Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – GraŜyna Rurowicz. 

Referentka podzieliła się ze słuchaczami cennymi doświadczeniami pracodawcy, 

zatrudniającego absolwentów bibliotekoznawstwa.  

Referat Zbigniewa Gruszki pt. Bibliotekarstwo i zawód bibliotekarza na przykładzie 

wybranych bibliotek odczytany został przez Bogusławę Kuć. PrzybliŜył on zawód 

bibliotekarza w Stanach Zjednoczonych oraz  historię, strukturę i funkcjonowanie czterech 

bibliotek amerykańskich: Sterling Memorial Library, Beinecke Rare Books and Manuscript 

Library, Tunis Community College Library oraz New Britain Public Library. Autor oparł swój 

referat o własne doświadczenia, wyniesione z trzymiesięcznego pobytu w Stanach 

Zjednoczonych. 

Z kolejnym referatem pt. Bibliotekarz – zawód dla wybranych? wystąpiło dwoje 

członków Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  Joanna 

Raj oraz Piotr Biesiada. Przedstawili oni oraz przeanalizowali wyniki ankiety dotyczącej 

wizerunku współczesnego bibliotekarza, którą przeprowadzili wśród uczniów wybranych 

szkół województwa śląskiego. Ankieta ujawniła mity i stereotypy dotyczące zawodu 

bibliotekarskiego oraz opinie ankietowanych na temat wizerunku bibliotekarza i biblioteki. 

Ich wystąpienie wzbudziło duŜe zainteresowanie ze strony słuchaczy, co znalazło oddźwięk w 

późniejszej burzliwej dyskusji na temat wizerunku współczesnego bibliotekarza. 

Jako czwarta głos zabrała przedstawicielka Koła Naukowego Specjalistów Informacji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Aneta Ostrowska. W swoim wystąpieniu pt. 

Analiza internetowych ofert pracy dla absolwentów Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa referentka przedstawiła wyniki badań, dotyczących rynku pracy, 
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prowadzonych w Internecie. Autorka poddała analizie serwisy urzędów pracy, polskie i 

zagraniczne portale dla osób szukających zatrudnienia oraz strony WWW potencjalnych 

pracodawców, mogących zatrudnić absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 

Prelegentka wymieniła takŜe internetowe źródła ofert pracy. Skupiła się ponadto na 

przedstawieniu cech poŜądanych przez pracodawców u potencjalnego kandydata, 

ubiegającego się zatrudnienie. 

Po krótkiej dyskusji kończącej pierwszą część obrad nadszedł czas na przerwę 

poprzedzającą drugą część konferencji, prowadzoną przez Z. Gruszkę ze Studenckiego Koła 

Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. 

Pierwszy referat tej części przedstawiła Honorata Kostrzewa z Sekcji Bibliograficznej 

Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoim wystąpieniu pt. Bibliotekarz 

biznesowy – kompetencje i zadania bibliotekarza świadczącego usługi na rzecz 

przedsiębiorców autorka przedstawiła pojęcia: informacja biznesowa, kompetencje 

bibliotekarza czy bibliotekarz biznesowy. Głównym zagadnieniem podjętym jednak w 

referacie były kompetencje i zadania, jakie powinien spełniać bibliotekarz współpracujący z 

przedsiębiorcami. Omówione zostały takŜe zasoby i usługi biblioteki biznesowej, szkolenia 

pracowników, wypoŜyczanie międzybiblioteczne, a takŜe opłaty pobierane za usługi 

biblioteczne, reklama biblioteki czy współpraca z innymi instytucjami. Wartość referatu 

podniosła dołączona prezentacja nosząca tytuł Bibliotekarz biznesowy. Autorka odniosła się 

w niej do następujących aspektów: rozumienie informacji biznesowej (o biznesie, dla 

biznesu), business librarian, zadania bibliotekarza biznesowego, zasoby biblioteki 

biznesowej, współpraca, usługi biblioteki biznesowej oraz bibliotekarz biznesowy 

(wymagania dotyczące wiedzy).  

Następny referat równieŜ wygłosiła przedstawicielka Sekcji Bibliograficznej Koła 

Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Matysek. W wystąpieniu pt. Internetowa droga 

do ksiąŜkowej wiedzy – Google Books i Wikibooks zostały omówione dwa projekty. Pierwszy 

to Google Book Search, wyszukiwarka ksiąŜek oraz pełnych tekstów. Referentka 

przedstawiła historię i cele projektu, zasady udostępniania ksiąŜek, formy uczestnictwa w 

projekcie oraz program biblioteczny Google Books Library Projekt. W dalszej części 

wystąpienia omówiono wyszukiwanie zaawansowane w Google Books Search oraz wyniki 

wyszukiwania. Autorka zwróciła takŜe uwagę na usługę „dodaj do mojej biblioteki”. Drugi 

projekt to Wikibooks. Jest to portal, w którym zamieszczane są „wolne podręczniki”. 

UmoŜliwia on, podobnie jak Wikipedia, tworzenie i edytowanie pomocy naukowych. W 

referacie przedstawiono takŜe zagadnienia związane z uczestnikami serwisów, zasadami ich 

funkcjonowania oraz scharakteryzowano zasoby portali jak i sposoby ich przeszukiwania.  

Trzecie wystąpienie w tej części obrad obejmowało problem – Czy zawód bibliotekarza 

ma jeszcze sens. Zaprezentowali je Łukasz Niedziałek i Adam Sygnowski (Koło Naukowe 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa z Uniwersytetu Marii Curie-
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Skłodowskiej w Lublinie). W pierwszej części referatu przedstawiona została historia zawodu 

bibliotekarza. Autorzy przytoczyli definicyjne pojęcia zawodu bibliotekarza, a następnie 

omówili tę profesję na przestrzeni czterech epok: staroŜytności, średniowiecza, odrodzenia i 

oświecenia. Druga część wystąpienia dotyczyła osoby oraz zadań współczesnego 

bibliotekarza, który został tu określony jako bibliotekarz hybrydowy. Autorzy referatu 

pokusili się takŜe o zaprezentowanie cech idealnego bibliotekarza i idealnej biblioteki według 

własnego osądu. Spojrzeli takŜe w przyszłość zawodu bibliotekarza przedstawiając 

narzędzia, nośniki informacji oraz urządzenia, które prawdopodobnie kiedyś będą przez 

niego wykorzystywane. 

Referat pt. Bibliotekarz parafialny – Ambasador św. Wawrzyńca przedstawiła 

Magdalena Kokosińska ze Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu 

Łódzkiego. Materiały, które stały się podstawą do jego opracowania autorka zebrała podczas 

dwudziestopięciolecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance koło Piły. Przedstawiono specyfikę 

pracy bibliotekarza kościelnego. W referacie omówiono takŜe cele biblioteki parafialnej, 

wybrane formy pracy z czytelnikiem, kiermasze ksiąŜek oraz miejsce pracy bibliotekarza. 

Zaprezentowana została równieŜ działalność biblioteki: spotkania autorskie, które zostały 

przez bibliotekę zorganizowane, pozyskiwanie sponsorów, a takŜe coroczne wycieczki-

pielgrzymki parafian po Europie (zorganizowano wyjazdy na Litwę, Białoruś czy do Rosji, 

Słowacji i Francji). Autorka zwróciła uwagę na rolę biblioteki w środowisku parafialnym i w 

pracy ewangelizacyjnej duszpasterzy. 

Po drugiej sesji odbyła się dość Ŝywa dyskusja, a pytania kierowane były głównie do 

J. Raj i P. Biesiady. W dalszej części rozmów zainteresowano się uposaŜeniem bibliotekarzy, 

sprawą wypalenia zawodowego oraz zagroŜeń, głównie chorób zawodowych. 

Trzecią sesję poprowadził Stefan Kunicki. Otworzył ją referat Bibliotekarz w miejscu 

pracy – wybrane aspekty organizacji i zarządzania w bibliotece autorstwa Justyny Grzymały, 

który wygłosiła Marta Ziółek (Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego). W referacie omówiono organizację 

stanowiska pracy bibliotekarza oraz gospodarowanie zasobami ludzkimi. Autorka zwróciła 

uwagę na rekrutację pracowników, a takŜe na ich dalszy rozwój, czyli szkolenia, awanse i 

oceny efektywności pracy, ale teŜ poruszono problem degradowania i zwolnień. Wystąpienie 

dotyczyło równieŜ zagadnień dotyczących sposobów kierowania personelem. 

Drugi referat tej sesji przygotowały Natalia Zborowska i Marzena Błach, 

przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego „Bibliolog” Akademii Pedagogicznej im. KEN 

w Krakowie. W wystąpieniu pt. Bibliotekarz szkolny brokerem informacji zaprezentowały 

ciekawe aspekty pracy bibliotekarza szkolnego. Podkreślona została rola pedagogicznego 

przygotowania bibliotekarza oraz znajomość nowoczesnych programów, sposobów 

wyszukiwania informacji czy tworzenia stron WWW. Autorki zwróciły równieŜ uwagę na 

wieloaspektowość pracy bibliotekarza szkolnego, który nie tylko udostępnia zbiory, ale takŜe 

tworzy opisy bibliograficzne, organizuje konkursy i wystawy, szkolenia, a ponadto informuje 

czy redaguje strony internetowe, co czyni go juŜ praktycznie infobrokerem.  
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Ostatni referat wygłoszony podczas konferencji, a dotyczący problemu – Bibliotekarz 

– kim jest, kim być powinien, kim chce być?, wygłosiła Aleksandra Marciniak, 

przedstawicielka Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. 

Prelegentka omówiła panujący w społeczeństwie polskim stereotyp bibliotekarza. 

Przedstawiła wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 r. Zwróciła 

takŜe uwagę na metody przeciwdziałania negatywnemu wizerunkowi bibliotekarza (np. 

związane z wysokimi kompetencjami i umiejętnościami bibliotekarzy).  

Konferencję zakończyła kolejna dyskusja, mająca charakter podsumowujący 

zaprezentowane zagadnienia.  

Organizowanie tego rodzaju konferencji, podejmujących problematykę pragmatyki 

zawodu bibliotekarskiego jest korzystne dla środowiska. Rola bibliotekarza staje się coraz 

większa i nie ma powodu by ją umniejszać, zwłaszcza krzywdzącym i nieprawdziwym 

wizerunkiem.  

           Jako Ŝe członkowie Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy 

IBiIN UŚ mieli zaszczyt wziąć udział w łódzkiej konferencji jako prelegenci oraz widzowie, nie 

sposób nie wspomnieć o własnych wraŜeniach. Przyjazna atmosfera, wciągające dyskusje 

oraz interesujące tematy poruszane przez prelegentów podczas konferencji przekonały nas o 

niewątpliwej potrzebie organizowania podobnych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, Ŝe sukces 

łódzkiej konferencji będzie impulsem do kolejnych spotkań tego typu.  

 

 

 

 

 


