
Maria Kycler

Protokół spotkania Rady
Programowej Sekcji Bibliotek Szkół
Wyższych przy Zarządzie Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Katowicach
Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 2/2, 44-47

2008



 Bibliotheca Nostra 44 
 

 
 M
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

W dniu 26 czerwca 2008 roku w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się spotkanie Rady Progra-
mowej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło 
21 osób. 

aria Kycler 
 

PROTOKÓŁ 
spotkania Rady Programowej 

Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych  
przy Zarządzie Okręgu 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Katowicach 

 

 
Planowany porządek zebrania: 
 

1. Omówienie prac Sekcji w roku akademickim 2007/2008. 
2. Przedstawienie możliwości współpracy - na polu wspierania roz-

woju zawodowego bibliotekarzy akademickich - pomiędzy Instytu-
tem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach a Sekcją. 

3. Omówienie programu działania w roku akademickim 2008/2009. 
4. Wolne głosy i wnioski. 

 
Przebieg zebrania: 
 

Po powitaniu zebranych przez Panią dr Grażynę Tetelę, głos przekazano 
zaproszonym gościom. 

Pani prof. dr hab. Elżbieta Gondek, Dyrektor Instytutu Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego odniosła się do 
propozycji opieki naukowej Instytutu nad działalnością naukowo-
badawczą i wydawniczą Sekcji; potwierdziła przekształcenie kwartalnika 
„Bibliotheca Nostra” w pismo recenzowane oraz zaproponowała: 

 
 inicjowanie wspólnych prac badawczych; 
 publikowanie wyników badań na łamach pism: „Bibliotheca Nostra” 

i „Studia Bibliologiczne”; 
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 powołanie wspólnego zespołu ds. przygotowania do egzaminu kandy-
datów na dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika 
dokumentacji i informacji naukowej. 

 
 

 
 

Spotkanie Rady Programowej odbyło się w Czytelni Biblioteki 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 

 
 
Pani prof. dr hab. Maria Pulinowa, nawiązując do swej wieloletniej 

pracy zawodowej, członkostwa w Radzie Bibliotecznej oraz działalności na 
rzecz Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi, podkreśliła rolę, jaką biblioteka 
specjalistyczna odgrywa w środowisku naukowym Wydziału i Uczelni. 
Zaakcentowała pełnione funkcje informacyjno-dydaktyczne bibliotek, 
a także wychowawcze w odniesieniu do studiującej młodzieży. Ponadto 
zwróciła uwagę na osobę prof. Eugeniusza Romera, wybitnego polskiego 
geografa i kartografa. Sylwetkę E. Romera na łamach „Bibliotheca No-
stra” przywołał Damian Ziółkowski w pracy Zapomniany kartograf i geo-
graf - Eugeniusz Romer (1871-1954). 

 
Pani Bogumiła Urban, Przewodnicząca Sekcji, zwięźle zreferowała 

i podsumowała pracę SBSW w roku akademickim 2007/2008. Działal-
ność ta została oceniona pozytywnie, szczególnie w kontekście realizowa-
nego programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy i inte-
gracji środowiska śląskich bibliotek akademickich. 
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W toku dyskusji i ustaleń pomiędzy bibliotekami zaplanowano pro-
gram pracy na nadchodzący rok akademicki: 

 
 Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki 

w Katowicach podjęła się zorganizowania imprezy o charakterze re-
kreacyjnym. Turniej gry w kręgle i strzelectwa sportowego przewidzia-
no na wrzesień 2008 r.; 

 Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zaprosiła na XV 
Forum pt. Zaistnieć w mediach - szansa dla bibliotek. Konferen-
cja i warsztaty dziennikarskie odbędą się 29 września 2008 r., jedno-
cześnie staną się okazją do podsumowania dziesięciolecia działalności 
biblioteki;  

 XVI Forum nt. Wydatki i finanse w bibliotekach zorganizuje 
w styczniu 2009 r. Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; 

 XVII Forum - konferencja nt. Informacja w świecie cyfrowym od-
będzie się w marcu 2009 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej. Konferencja będzie kontynuowała cykl spotkań 
mających na celu przybliżenie zagadnień szeroko rozumianej infor-
macji naukowej, wynikającej z wolności informacyjnej i technologicz-
nej; 

 XVIII Forum – konferencję Psychologia w bibliotece III, poświęconą 
psychologicznym aspektom pracy w bibliotece, zaplanowano na kwie-
cień 2009 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej Wydział Zamiej-
scowy w Chorzowie; 

 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach podjęła się organizacji XIX Forum nt. Prawo w biblio-
tece (czerwiec 2009 r.); 

 Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnow-
cu zgłosiła chęć zorganizowania spotkania poświęconego zagadnie-
niom etyki w zawodzie bibliotekarza. Termin imprezy jest uzależniony 
od opublikowania książki Etyka biblioteczna w świecie pod redak-
cją  Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka; 

 z uwagi na stałe, duże zainteresowanych zbiorami Biblioteki Klasztoru 
Paulinów na Jasnej Górze możliwe jest zorganizowanie przez Panią Alicję 
Paruzel z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej kolejnego wej-
ścia do Biblioteki we wrześniu br.; 

 następny zagraniczny wyjazd studyjny zorganizuje Biblioteka Wyższej 
Szkoły Bankowej w Chorzowie. Propozycje w tej sprawie zostaną 
podane do wiadomości w terminie późniejszym. 

 
Dyskutując program działania Sekcji uczestnicy podkreślali potrzebę 

kontynuacji tych tematów, które cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
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niem samych bibliotekarzy, np. budowania pozytywnego wizerunku biblio-
teki i bibliotekarza w środowisku uczelnianym, pogłębienie zagadnień 
związanych z psychologicznymi aspektami pracy w bibliotece. Inicjatywę 
zorganizowania konferencji poświęconych finansowym i prawnym aspek-
tom funkcjonowania bibliotek szkół wyższych przyjęto z dużym uznaniem. 
 

Pani Sylwia Błaszczyk, Przewodnicząca Okręgu SBP w Katowicach 
zaapelowała o jeszcze ściślejszą integrację bibliotek akademickich i pu-
blicznych. Podkreśliła walory naukowe organizowanych przez Sekcję fo-
rów i konferencji oraz ich bezpłatny charakter. Zasygnalizowała, iż w związku 
z kampanią wyborczą SBP oraz zjazdem krajowym, zaplanowanym na 
czerwiec 2009 r. Sekcja będzie musiała wyłonić na walnym zebraniu de-
legatów na zjazd okręgu (styczeń 2009 r.). 
 

Spotkanie Rady Programowej urozmaiciła niespodzianka przygotowa-
na przez Panią Grażynę Tetelę. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 
ze zbiorami Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi pod kierunkiem Pani mgr 
Ewy Budziszewskiej-Karwowskiej. Chętni do obejrzenia panoramy Śląska 
i Zagłębia wspięli się na dach budynku Wydziału. 
 
 
Mgr Maria Kycler jest pracownikiem Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania 
i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. Pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącej Sekcji  
Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia  
Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. 
 
 
 
 


