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Biblioteka to wszechświat stworzony dla człowieka. 
To metafora biblijnej wieży Babel, 

gdzie pomieszanie języków zapobiegło pysze. 
Biblioteka jest miejscem różnorodnego odkrywania świata 

i nieograniczonych zasobów wiedzy
J.L. Borges

Dostępna dla wszystkich, sprawnie działająca oraz profesjonalnie 
zarządzana biblioteka akademicka jest ważnym elementem środowiska 
akademickiego, a co za tym idzie   przestrzeni publicznej. Jest ona istot-
nym podmiotem naukowym przyczyniającym się do tworzenia współcze-
snej gospodarki wiedzy. Jej funkcjonalność (na którą składa się dostęp-
ność zbiorów i usług, komfort oraz bezpieczeństwo pracy użytkowników 
i pracowników, sprzyjające godziny otwarcia, przemyślane rozwiązania 
infrastrukturalne oraz dogodnie i kompaktowo zorganizowana przestrzeń 
wewnętrzna) sprawia, że często jest to miejsce, nie tylko pracy naukowo-
-badawczej, ale również spędzania wolnego czasu i spotkań towarzyskich. 
Taka biblioteka pełni rolę „trzeciego miejsca” w życiu społecznym, które 
w teorii Raya Oldenburga1 oznacza miejsce odpoczynku, neutralną prze-
strzeń w której spędzamy wolny czas, spotykamy przyjaciół, odpoczywamy 
po pracy zawodowej i od codziennych obowiązków domowych, obserwu-
jemy i pokazujemy się innym, w którym tętni życie lokalnej społeczności, 
gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają się lub ewoluują ważne w danym 
środowisku wartości [Koszowska, 2009].

Ideę biblioteki jako przyjaznego miejsca, które odwiedza się z przy-
jemnością po to aby naukowo popracować, uczestniczyć w wydarzeniach 

1 W 1989 roku amerykański socjolog wydał książkę The Great Good Place, w której 
przedstawił teorię dotyczącą życia społecznego. Otóż koncentruje się ono wokół trzech 
płaszczyzn: domu, pracy, oraz „trzeciego miejsca”, w którym prowadzimy szeroko pojęte 
życie towarzyskie.
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edukacyjnych i kulturalnych czy też po to aby spotkać się z przyjaciółmi 
i odpocząć od rutynowych czynności, zrelaksować po trudach ciężkiej pracy 
spełnia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowi-
cach (dalej Centrum).

W dniu 12 października 2012 roku w gmachu Centrum Rektorzy 
uczelni realizujących inwestycje – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. 
zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. 
zw. dr hab. Leszek Żabiński uroczyście dokonali otwarcia wspólnej biblioteki 
Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Fot. 1. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś JM Rektor UE prof. zw. dr hab. Leszek 
Żabiński przecinający wstęgę. Źródło: www.ciniba.edu.pl

Wydarzenie to cieszyło się zainteresowaniem wielu osobistości ze świata 
nauki i edukacji, kultury, biznesu oraz mediów. Dyrektor Centrum prof. 
UŚ dr hab. Dariusz Pawelec przywitał zgromadzonych gości, a następnie 
przekazał głos prelegentom.

Wśród prelegentów byli Rektorzy UŚ i UE, Wojewoda Śląski Zygmunt 
Łukaszczyk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik, Prezy-
dent Miasta Katowice Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Centrum prof. UE 
dr hab. Robert Tomanek, Przedstawiciel Klubu Seniora AZS Katowice (Tor-
kat) Tadeusz Janik oraz była dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
Wanda Dziadkiewicz. W krótkich wystąpieniach wygłosili oni mowy gra-
tulacyjno-okolicznościowe, w których podkreślali rolę i miejsce biblioteki 
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akademickiej dwóch śląskich uczelni w tworzeniu nowej jakości wiedzy 
oraz spełnianiu różnorodnych potrzeb informacyjnych regionu. Z przyczyn 
zawodowych w uroczystości nie mogła uczestniczyć osobiście Minister Roz-
woju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która w przesłanej prezentacji 
pogratulowała gospodarzom udanego przedsięwzięcia.

Po ofi cjalnych przemówieniach zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć 
reportaż z realizacji projektu. Po projekcji fi lmu nastąpiło uroczyste przecię-
cie wstęgi przez Rektorów UŚ i UE oraz uruchomienie wirtualnej prezentacji 
Biblioteka otwarta! Następnie grupa młodych hokeistów odsłoniła Interak-
tywną Tablicę Pamiątkową Lodowiska Torkat2. Po zakończeniu części ofi cjalnej 
wszyscy chętni goście mieli możliwość zwiedzania Centrum z przewodnikiem.

Należy również dodać, że przed ofi cjalną częścią uroczystości miały miej-
sce dodatkowe atrakcje. W holu głównym zaprezentowano wystawę fotogra-
fi czną Budowa CINiBA w obiektywie, multimedialną prezentację zdjęć przeno-
szenia zbiorów i wyposażania Centrum, wystawę dotyczącą lodowiska Torkat. 
Zgromadzeni wysłuchali koncertu gitarowego w wykonaniu Dariusza Lamp-
kowskiego. Odbyła się też akcja sadzenia drzewka przed gmachem CINiBA.

Budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz 
jego wyposażenie sfi nansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  RPO WSL 2007-2013 
(wartość projektu wyniosła 79 453 600,00 zł, w tym środki z EFRR to 

2 CINiBA jest umiejscowiona na terenie dawnego katowickiego lodowiska Torkat.

Fot. 2. Dyrektor CINIBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec. Źródło: www.ciniba.edu.pl
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52 828 698,64 zł.). Centrum to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizowany w latach 2008-
2012, przy współudziale fi nansowym Samorządu Województwa Śląskiego, 
Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem 
tego przedsięwzięcia było wybudowanie oraz uruchomienie nowoczesnej 
biblioteki hybrydowej, która przyczyni się do poprawy jakości studiowa-
nia i zwiększenia efektywności pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych zasobów informacji i wiedzy.

Cechą charakterystyczną Centrum jest wolny dostęp do znacznej części 
księgozbioru. Każdy użytkownik może swobodnie przejrzeć zbiory, korzystać 
z bezpłatnych skanerów, przeglądać elektroniczne bazy danych. Może też sko-
rzystać z Czytelni, Czytelni Prasy Bieżącej, Mediateki, Pracowni Komputero-
wej. Natomiast zarejestrowani czytelnicy mogą dokonywać wypożyczeń w spo-
sób tradycyjny lub wykorzystując w tym celu samoobsługowe urządzenia 
tzw. selfchecki. Warto wspomnieć również, iż w Centrum funkcjonuje cało-
dobowa wrzutnia, czyli samoobsługowe urządzenie służące do zwrotu ksią-
żek. W celu zapewnienia komfortu pracy naukowo-badawczej zainteresowani 
mają do dyspozycji kabiny pracy indywidualnej. Wykwalifi kowani pracownicy 
Centrum zapewniają pomoc w wyszukiwaniu źródeł informacji niezbędnych 
w pracy naukowej i dydaktycznej, udzielają informacji bibliografi cznych i rze-
czowych w oparciu o posiadane źródła drukowane, komputerowe bazy danych 
i Internet, pomagają w korzystaniu z zasobów CINiBA, lokalizują poszukiwane 
wydawnictwa w bibliotekach krajowych i zagranicznych.

Fot. 3. Uroczyste otwarcie CINIBA. Źródło: www.ciniba.edu.pl
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CINiBA odpowiada potrzebom środowiska naukowego, studentów jak 
również potrzebom regionu oraz dobrze wpisuje się w mocno zróżnicowany 
krajobraz naukowo-badawczy Górnego Śląska. Jest repozytorium wie-
dzy dostępnym dla każdego. Warto zatem korzystać z Centrum Informa-
cji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, w którym można realizować swoje 
pasje i zainteresowania naukowe.


