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Konferencja „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”

W dniach 6–7 czerwca bieżącego roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich zorganizowało w Warszawie konferencję „Biblioteki w świecie 
komunikacji sieciowej”. Dwudniowe spotkanie stawiało sobie za zadanie 
przedstawienie m.in. miejsca biblioteki w cyfrowym świecie, doświadczeń 
bibliotek działających w konsorcjach, problemów prawnych funkcjonowa-
nia bibliotek w rzeczywistości sieciowej. Wystąpienia podzielono na pięć 
sesji tematycznych: Biblioteki w społeczeństwie wiedzy, niech żyją spraw-
ności informacyjne; Światowy obieg metadanych; Małe biblioteki kontra 
giganci sieciowi i znikąd ratunku? Jak przetrwać poza konsorcjum; Pro-
blemy prawne czy nowe prawo dla obiegu informacji i idei? oraz Integracja 
zasobów informacyjnych. Autorami wystąpień byli zarówno wykładowcy 
akademiccy, jak i doświadczeni bibliotekarze praktycy.

Źródło:
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_

id=8013
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Tegoroczna, XI Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawni-
czych odbyła się w dniach 20-21 czerwca w Lublinie i Kazimierzu Dolnym. 
Spotkanie w Bibliotece Instytutu Prawa i Prawa Kanonicznego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego otworzył dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
KUL ks. dr hab. prof. nadzw. Piotr Stanisz. Zwrócił uwagę na znaczenie tego 
typu sympozjów, zaakcentował ich wkład, m.in. do rozwoju dyskusji nad 
rolą i miejscem współczesnych naukowych bibliotek prawniczych oraz pod-
kreślił, że wnioski zeń płynące mogą stać się podstawą dla wypracowania 
nowych wspólnych metod udoskonalania i efektywnego zarządzania pla-
cówkami. Współorganizatorem spotkania była Biblioteka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie gości przywi-
tała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS dr hab. prof. nadzw. 
Anna Przyborowska-Klimczak. Pani Profesor przybliżyła zebranym histo-
rię Wydziału, który istnieje od 1949 roku i aktualnie prowadzi studia na 
kierunkach: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Następ-
nie wystąpił kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UMCS 
Ryszard Bania z wykładem na temat Ekonomia i marketing w bibliotece. 
Uczestnicy konferencji mieli możliwość odwiedzenia Biblioteki Uniwersy-
teckiej KUL, gdzie zostali powitani przez Panią dyrektor Barbarę Zezulę. 
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W swojej wypowiedzi podkreśliła ona rolę i miejsce bibliotek wydziałowych, 
a także zwróciła uwagę na drastyczne w skutkach decyzje konsolidacyjne 
podyktowane kwestiami budżetowymi. Następnie Anna Krasuska z Biblio-
teki Uniwersyteckiej KUL wygłosiła referat pt. Umowa na czas nieokreślony 
– Syzyf. Tematem wystąpienia były prasowe hasła reklamowe publikowane 
na łamach gazet w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Następnie bibliotekarze gościli w dziale zbiorów specjalnych, gdzie mieli 
możliwość zapoznania się z najcenniejszymi zbiorami przechowywanymi 
w książnicy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przedsta-
wiła Małgorzata Trojnacka, Zastępca Dyrektora. Najstarszym z prezento-
wanych rękopisów był Dekret Gracjana. Lubelski egzemplarz jest jednym 
z sześciu zachowanych w Polsce. Ponadto goście obejrzeli rzadkie doku-
menty urzędowe, głównie źródła polskiego prawa parlamentarnego. Poka-
zano m.in. Statut Łaskiego (egzemplarze wydane na papierze i pergaminie), 
osiemnastowieczne diariusze sejmowe, diariusz Sejmu Koronacyjnego Zyg-
munta III Wazy, statuty i przywileje koronne wydane w XVI wieku w Kra-
kowie, miscellanea oratorskie (np. mowa abdykacyjna króla Kazimierza).

Prowadzone podczas Konferencji obrady ogniskowały się wokół kwestii 
związanych z próbami i stanem prac nad powołaniem konsorcjum bibliotek 
prawniczych.
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Wystawa „45 artystów na 45-lecie UŚ”

W gmachu Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademic-
kiej w Katowicach 7 czerwca odbył się wernisaż wystawy współczesnego 
malarstwa polskiego pod tytułem 45 artystów na 45-lecie UŚ. Wystawę, 
zorganizowaną w ramach obchodów jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego, 
otworzył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie popro-
wadził Maciej Szczawiński, a wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Jan 
Kukuczka – właściciel galerii w Istebnej, współorganizator wystawy oraz dr 
hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współ-
pracy z otoczeniem i promocji. O prezentowanych pracach oraz ich auto-
rach opowiedział Michał Kawulok, historyk sztuki z Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle. Otwarciu wystawy towarzyszył występ zespołu Vołosi. 

Ekspozycję obrazów, rysunków i grafi k najlepszych polskich artystów 
można było podziwiać w CINiBA od czerwca do początku lipca. 

Źródło:
http://www.us.edu.pl/wystawa-pt-45-artystow-na-45-lecie-us
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