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W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy
w Chorzowie 26 marca 2010 r. odbyła się konferencja Biblioteka dla
przyszłości II jako część XXII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas obrad omawiano za-
gadnienia nowoczesnych metod działalności bibliotecznej oraz psy-
chologicznych aspektów pracy w bibliotece. W konferencji uczestni-
czyli bibliotekarze szkół wyższych, bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych, a także naukowcy i studenci bibliotekoznawstwa.

Przybyłych na sesję powitał Dziekan WSB w Chorzowie dr Krzy-
sztof Koj, a obradom przewodniczył dr hab. Wiesław Babik. Wykład
wprowadzający wygłosiła dr Jolanta Gwioździk z Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zapre-
zentowała referat Od labiryntu do paradygmatu. Wizje bibliotek na
przestrzeni dziejów. Omówiła różne koncepcje bibliotek, zarówno
tych dawnych, jak i współczesnych. Przedstawiła poglądy na ten te-
mat współczesnych socjologów i pisarzy. Następnie mgr Joanna Ku-
lik, pracownik biblioteki WSB w Chorzowie w wystąpieniu Biblioteka
w zmieniającej się rzeczywistości, opisywała rynek płatnych i bez-
płatnych źródeł informacji elektronicznej. Zaprezentowała ofertę
usług bibliotecznych, które można skierować dla osób niepełnospra-
wnych, chorych i starszych. Wskazała również na inne ułatwienia
kontaktu użytkownika z biblioteką, jakimi mogą być prowadzenie
strony internetowej biblioteki, podanie adresów email, udostępnie-
nie katalogu online czy też wydłużenie godzin pracy placówki. Mgr
Marcin Malinowski, pracownik Biblioteki Pałacu Młodzieży im. prof.
A. Kamińskiego w Katowicach oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Huma-
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nitas w Sosnowcu, mówił o serwisach społecznościowych. Swoją wy-
powiedź oparł na obecnie najpopularniejszym serwisie Facebook
i mikroblogu Twitter. Podkreślił ich rosnącą popularność, wskazał
także na przydatność tych narzędzi w pracy bibliotekarskiej, na
podstawie doświadczeń zawodowych. W blogu (http://malin.net.pl)
pisze o pracy w bibliotece i ciekawostkach bibliotecznych, promuje
również swoje biblioteki w różnych portalach społecznościowych.
Pierwszą część wystąpień zakończyła mgr Monika Jędralska, redak-
tor i koordynator Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, członek zespołu ds.
metadanych oraz zespołu ds. synonimów przy konsorcjum Polskich
Bibliotek Cyfrowych oraz pracownik i net-bibliotekarz Biblioteki
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Referatem Wystrój wirtual-
nych wnętrz – o estetyce Europeany starała się wyjaśnić, jak przygo-
towanie graficzne serwisów wpływa na opinię użytkowników i jakie
są tego konsekwencje.

Drugą część obrad rozpoczęła dr Maja Wojciechowska, dyrektor
Biblioteki ATENEUM Szkoły Wyższej oraz pracownik Uniwersytetu
Gdańskiego, referatem Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek.
Autorka zaprezentowała w nim definicję pojęcia lojalności. Wspo-
mniała, jakie czynniki na nią wpływają oraz jakie można wyróżnić
jej typy. Podsumowując prelegentka przedstawiła wyniki swoich ba-
dań, dotyczące lojalności klientów bibliotek szkół wyższych. Następ-
nie zabrał głos dr Tomasz Heryszek, pracownik WSB w Chorzowie
oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W refera-
cie Społeczeństwo wiedzy w cyfrowym świecie mówił o znaczeniu
nowych mediów oraz przedstawił zjawisko cyfryzacji wiedzy. Wspo-
mniał o społeczeństwie, które niezwykle szybko przystosowuje się
do nowych warunków i podkreślił, że musimy odnaleźć się w nadpo-
daży informacji. Podczas konferencji zaprezentowano referat Biblio-
teka akademicka w służbie osobom niepełnosprawnym. Pomoc
w zdobywaniu dodatkowych umiejętności mgr Aleksandry Marci-
niak, kierownika Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
Omówiono w nim sytuację studentów niepełnosprawnych na pol-
skich uczelniach wyższych. Opisano działania podejmowane przez
jednostki naukowe, w tym także przez biblioteki, na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Zaproponowano rozwiązania, które pozwoliłyby
studentom z dysfunkcjami poczuć się pełnoprawnymi użytkownika-
mi książnic. Jako ostatnia wystąpiła mgr Wiesława Szlachta, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich, która
na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W referacie Bib-
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lioterapia i praca z osobami niepełnosprawnymi w bibliotece. Z do-
świadczeń praktyka krótko omówiła znaczenie i historię bibliotera-
pii. Przedstawiła warsztat niezbędny w pracy biblioterapeuty. Swoją
wypowiedź poparła doświadczeniami z pracy swojej placówki.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja, którą poprowadziła
mgr Bogumiła Urban, dyrektor Biblioteki WSB. Dzielono się opinia-
mi na temat miejsca biblioteki w procesie cyfryzacji wiedzy i w spo-
łeczeństwie informacyjnym. Pojawiły się także opinie dotyczące
problemów z przystosowaniem placówek do pracy z osobami z róż-
nymi dysfunkcjami.

Podsumowując spotkanie, Bogumiła Urban podziękowała wszy-
stkim uczestnikom konferencji, prelegentom oraz osobom odpowie-
dzialnym za jego przygotowanie.
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