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Dnia 17 lutego 2009 roku odbyło się walne zebranie Sekcji Bibliotek 

Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich w Katowicach. 
Głównym celem zebrania był wybór nowego Zarządu Sekcji. Ustępująca 
przewodnicząca Zarządu – Bogumiła Urban dokonała podsumowania 
kadencji 2004-2008. Za sukces kadencji można poczytać ożywioną dzia-
łalność edukacyjno-szkoleniową (konferencje, fora, warsztaty) oraz współ-
pracę z bibliotekami zagranicznymi (wyjazdy studyjne do Lwowa i Berli-
na), a także działalność wydawniczą i dokumentacyjną, czyli współpracę 
z „Bibliotheca Nostra” i podjęcie starań o uczynienie go czasopismem re-
cenzowanym oraz powstanie pracy licencjackiej na temat działalności 
Sekcji.  

Następnie członkowie Sekcji przedstawili kolejno organizowane 
w najbliższym czasie przez swoje biblioteki imprezy (m. in. wyjazd szkole-
niowy do bibliotek węgierskich - WSB w Chorzowie, konferencja o prawie 
autorskim w Wydziale Prawa UŚ). 

Po tej podsumowującej części przeprowadzono wybory nowego Za-
rządu, w skład którego ostatecznie weszły: 
• Marzanna Chmielarska (Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-

wie Górniczej), 
• Joanna Chwałek (Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Jerzego Kukuczki w Katowicach), 
• Urszula Cieślik (Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach), 
• Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 
• Beata Palma (Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu), 
• Bogumiła Urban (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie). 

 
Na zebraniu dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Okręgowy 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zostali nimi: 
• Izabela Furgoł-Wala (Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach), 
• Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 

Maria Kycler, Joanna Chwałek 

 
 

Walne zebranie 
Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych  

 
 
 

 



Sprawozdania 
 

43 

• Elżbieta Okularczyk (Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnow-
cu), 

• Bogumiła Urban (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie), 
• Krzysztof Zioło (Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach). 

 

 
 
Fot. 1. Od lewej stoją: Urszula Cieślik z Biblioteki Politechniki Śląskiej, Marzanna Chmie-
larska z Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu, Sylwia Błaszczyk z Zarządu Okręgu SBP w Ka-
towicach, Bogumiła Urban z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej (Przewodnicząca), Izabela 
Furgoł-Wala z Biblioteki PŚ, Maria Kycler z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Beata Palma 
z Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas i Joanna Chwałek z Biblioteki AWF 

 
Nowy Zarząd rozpoczął ożywioną dyskusję na temat celów progra-

mowych działalności Sekcji. Ustalono, że nadrzędnymi celami będą:  
• wypracowanie modelu aktywizacji zawodowej bibliotekarzy, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem przydatności i atrakcyjności tej oferty dla 
młodych pracowników bibliotek; 

• dalsza praca nad budowaniem pozytywnego wizerunku bibliotek aka-
demickich, m.in. poprzez włączenie się w tegoroczne obchody Tygodnia 
Bibliotek, obchodzonego pod hasłem Biblioteka to plus; 

• podejmowanie inicjatyw oraz wpływanie za pośrednictwem Zarządu 
Głównego SBP na kształt nowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym w kontekście zapisów dotyczących miejsca i funkcji bibliotek 
w strukturze szkół wyższych a także stanowisk, wymagań kwalifika-
cyjnych oraz wynagradzania bibliotekarzy akademickich. 
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Na pierwszym zebraniu Zarządu, które odbyło się 24 lutego, a które-
go gospodynią była pani Bogumiła Urban, przydzielono obowiązki w ra-
mach Zarządu Sekcji. I tak: fotele Przewodniczącej i Sekretarza zajęły te 
same osoby, które tak doskonale sprawdziły się w swych rolach w po-
przedniej kadencji, a więc – Bogumiła Urban i Maria Kycler. Obowiązki 
Skarbnika przejęła Beata Palma. 

Zarząd Sekcji dołoży wszelkich starań, aby obecna kadencja obfito-
wała w jeszcze większą liczbę ciekawych i inspirujących spotkań, konfe-
rencji czy zabaw sportowych. Niewątpliwie „oknem” na działalność śro-
dowiska śląskich bibliotekarzy będzie strona internetowa Sekcji, której, 
ku ubolewaniu Przewodniczącej, do tej pory nie udało się założyć, 
a obecnie poczyniono poważne kroki do realizacji tego celu, oraz podjęcie 
współpracy z wydawcą Bibliotheca Nostra – Biblioteką Główną Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki tak, aby pismo to było 
medium całego środowiska bibliotekarzy śląskich i dało im możliwość 
zaistnienia w społeczności naukowej poprzez uczynienie tego czasopisma 
recenzowanym.   

 
 
Mgr Maria Kycler jest pracownikiem Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania 
i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. 
Mgr Joanna Chwałek jest Bibliotekarzem Systemowym w Bibliotece Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 
 
 
 


