
Ewa Grabarska

Korporacja Bibliotekarzy
Wrocławskich pomysłem na
aktywizację środowiska
pracowników bibliotek
Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 2, 126-137

2014



EWA GRABARSKA
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

KORPORACJA BIBLIOTEKARZY WROCŁAWSKICH POMYSŁEM 
NA AKTYWIZACJĘ ŚRODOWISKA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK

BIBLIOTHECA NOSTRA. 
ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY
NR 2 (36) 2014, S. 126-137

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich (Corporation Bibliothecario-
rum Wratislaviensum) została utworzona na podstawie ustawy Prawo o sto-
warzyszeniach [Ustawa, 1989] oraz własnego statutu [Statut]. Korporacja 
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 28 maja 2008 r. i posiada 
osobowość prawną.

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich jest przykładem oddolnej ini-
cjatywy wrocławskiego środowiska bibliotekarzy wyższych uczelni i innych 
instytucji naukowych.

Wiosną 2008 r. kilku kustoszy z wrocławskich bibliotek naukowych 
– Politechniki, Uniwersytetu Wrocławskiego, Ekonomicznego, Przyrod-
niczego i Akademii Muzycznej – podjęło decyzję utworzenia stowarzysze-
nia. Ich celem było głównie zaprezentowanie wrocławskiego środowiska 
bibliotekarskiego i działanie na rzecz jego rozwoju. Intencją organizatorów 
było ponadto tworzenie zintegrowanego, silnego i wpływowego środowiska 
wyróżniających się aktywnością, osobowością, profesjonalizmem i etyką 
zawodową bibliotekarzy wrocławskich oraz wypracowanie i promowanie 
standardów etyki życia zawodowego przez budowanie wyrazistego i pozy-
tywnego wizerunku bibliotekarza.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 1 lipca 2008 r. 
Uczestniczyło w nim 38 osób. Na trzyletnią kadencję wybrano przedstawi-
cieli do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 17 lipca po 
raz pierwszy obradował Zarząd Korporacji. Szczegółowo omówiono najbliż-
sze zadania, uchwalono Regulamin Zarządu KBW oraz podzielono funkcje 
w Zarządzie.

Opera et studio 
Staraniem i pracą [Dicta]
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Fot. 1. I Konferencja, listopad 2009: „Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek nauko-
wych Wrocławia”. Fot. Jadwiga Wojtczak

Wytyczone cele postanowiono realizować poprzez zaplanowane przedsię-
wzięcia, a mianowicie konferencje i seminaria, których tematy skrupulatnie 
omawiane są zespołowo, a także publikacje prezentujące dorobek bibliote-
karzy naukowych. Opiekunem merytorycznym jest prof. Maria Pidłypczak-
-Majerowicz, która recenzuje artykuły, dostarcza również pomysłów do kolej-
nych przedsięwzięć, jest siłą napędową do dalszych działań. Korporacja ściśle 
współpracuje z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną szczególnie przy organi-
zacji konferencji, a także z bibliotekami wrocławskich uczelni – Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.

Pierwsza wspólna konferencja bibliotekarzy wrocławskich zatytuło-
wana „Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wro-
cławia” odbyła się w listopadzie 2009 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Peda-
gogicznej [Czyrek i Górna, 2009] (fot. 1). Organizowana była z nadzieją, 
że zapoczątkuje coroczne spotkania pracowników wrocławskich bibliotek 
naukowych, podczas których bibliotekarze będą mogli podzielić się swoimi 
przemyśleniami, doświadczeniami i propozycjami praktycznych rozwiązań 
problemów zawodowych oraz poinformować o swojej działalności dydak-
tycznej, organizacyjnej i naukowej.

Na konferencji wystąpiło 18 prelegentów ze wszystkich bibliotek uczel-
nianych we Wrocławiu. Przedstawili oni różne formy i zasady a także obszary 
współpracy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Oto tytuły kilku ciekawych 
prelekcji: Od benchmarkingu do współdziałania dla zaspokojenia potrzeb 
użytkowników bibliotek pedagogicznych (Wiesława Jędrzejowska), Synergia 
w bibliotece na przykładzie systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
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Wrocławskiej (Jadwiga Wojtczak), Obszary współpracy przy tworzeniu biblio-
tek cyfrowych (Tomasz Kalota). Frekwencja na tej pierwszej konferencji obu-
dziła nadzieję i chęć zorganizowania następnego naukowego spotkania. 

Po udanym pierwszym kroku postanowiono uruchomić i na bieżąco 
aktualizować stronę internetową Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich: 
bibliotekarze.kbw.wroc.pl. Miała ona pokazywać stowarzyszenie od strony 
organizacyjnej i prezentować jego działalność. Stronę domową Korporacji 
opracowały koleżanki z Biblioteki Politechniki Wrocławskiej po konsultacji 
z pozostałymi członkami. Poszerzono też zakres działania – m.in. urucho-
miono cykl seminariów tematycznych pod wspólnym tytułem „Kierunek 
Biblioteka”, adresowany do wszystkich bibliotekarzy ze środowiska wro-
cławskiego oraz osób zainteresowanych sprawami bibliotek.

Fot. 2.  II Seminarium z cyklu Kierunek Biblioteka, kwiecień 2010, „Biblioteka cyfrowa- warsz-
tat i organizacja pracy”. Fot. Jadwiga Wojtczak

Pierwsze seminarium z zaplanowanego cyklu odbyło się 17 lutego 2010 
r. w Bibliotece Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” na 
temat: „Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy”. Problem ten przedsta-
wił pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, kierownik Sekcji 
Digitalizacji i Mediów Cyfrowych w Pracowni Reprografi i Tomasz Kalota. 
Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, już w kwietniu 2010 r. zor-
ganizowano w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej kolejne semi-
narium zatytułowane: „Biblioteka cyfrowa-warsztat i organizacja pracy”. 
Temat omawiała dr Anna Wałek z Pracowni Biblioteki Cyfrowej Politechniki 
Wrocławskiej. (fot. 2).

Kontynuując temat bibliotek cyfrowych w 2010 r., Korporacja wspól-
nie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, przygotowała II Konferencję 
pt.: „Między hybrydą a cyfrą” [Czyrek i Górna, 2010], która odbyła się 26 
listopada w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej. Tematyka konferencji 
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łączyła zagadnienia dotyczące komputeryzacji bibliotek tradycyjnych przy 
jednoczesnej organizacji i funkcjonowaniu bibliotek cyfrowych (fot. 3).

Zainteresowanie udziałem w tej konferencji (wyrażone liczbą zgłoszeń 
oraz nadesłanych referatów) przerosło oczekiwania organizatorów. Uczest-
nicy wysłuchali m.in. wystąpienia Łukasza Bejnara: Czytelnik cyfrowy, 
czyli futurologów sen ziszczony i Edyty Kotyńskiej Projekt DigiWunschbuch 
– refl eksje o organizacji pracy w Bibliotece SUB Göttingen.

Przebieg konferencji i jego odbiór w środowisku utwierdził wszystkich 
działających w Korporacji w przekonaniu, że tego typu działalność była 
strzałem w dziesiątkę. Był to rzeczywiście trafny pomysł na aktywizację 
pracowników bibliotek oraz efektywne rozwiązywanie problemów w zin-
tegrowanej społeczności bibliotekarskiej. Podjęto zatem ważną decyzję, 
o cyklicznym (corocznym) organizowaniu konferencji oraz zapraszaniu na 
dodatkowe seminaria tematyczne ekspertów, którzy omawiać będą poszcze-
gólne tematy. Materiały konferencyjne (w wersji pełnotekstowej) postano-
wiono udostępniać na stronie internetowej Korporacji.

Przyjęty harmonogram działalności Korporacji był w kolejnych latach 
konsekwentnie realizowany.

Już w następnym, 2011 r. odbyła się III konferencja, a w odpowiedzi 
na wiele zapytań dotyczących problemów funkcjonowania bibliotek cyfro-
wych zorganizowano kolejne seminarium zatytułowane: „Prawo autor-
skie w bibliotekach cyfrowych”. Seminarium odbyło się 23 lutego 2011 r. 
w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Obszerny temat zrelacjonował prawnik, redaktor naczelny 
wydawnictwa Gaskor – Marcin Skrabka. Liczne pytania zainteresowanych 
tematem, zostały spisane i posłużą do zredagowania podręcznika, nad któ-
rego publikacją pracuje wydawnictwo Gaskor (fot. 4).

Fot. 3. II konferencja: „Między hybrydą a cyfrą”, listopad 2010. Fot. Jadwiga Wojtczak
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Fot. 4. III Seminarium z cyklu Kierunek Biblioteka „Prawo autorskie w bibliotekach cyfrowych”, 
luty 2011. Fot. Jadwiga Wojtczak

Natomiast w kolejnej konferencji „Biblioteka-edukacja-dydaktyka” [Czy-
rek i Górna, 2011] zorganizowanej 9 grudnia 2011 r. tradycyjnie w Dolnoślą-
skiej Bibliotece Pedagogicznej, postanowiono oderwać się na chwilę od stale 
frapującego tematu cyfryzacji i skoncentrować się wokół wszelkich przeja-
wów edukacji w bibliotekach, zaprezentować biblioteki jako centra wiedzy 
i edukacji, przedstawić problemy związane z pojawieniem się nowego modelu 
biblioteki – biblioteki uczącej. Wpłynęło kilkanaście propozycji wystąpień nie 
tylko z Wrocławia, również z terenu Dolnego Śląska, a także z Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Konferencja została podzielona na dwie 
części, w pierwszej wystąpili prelegenci z bibliotek pedagogicznych Wrocła-
wia i regionu. Oto tytuły niektórych wystąpień: Mobilna biblioteka - edukacja 
i jej promocja w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu (Beata 

Fot. 5. III konferencja, listopad 2011: „Bibioteka-Edukacja-dydaktyka”. Fot. Jadwiga Wojtczak
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Malentowicz), Od maluszka do staruszka – oferta edukacyjna Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi (Marcin Laskowski, Piotr Szeligowski), 
Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy – centrum informacji edukacyjnej 1951–
2011 (Agnieszka Nawrocka). W drugiej części prelekcje dotyczyły bibliotek 
akademickich, np. Koncepcja Lifelong Learning wyzwaniem dla bibliotekarzy 
(Joanna Czyrek), Centrum NUKAT i Międzyuczelniany Zespół Koordynacyjny 
ds. wdrażania VTLS jako instytucje promujące samokształcenie (Monika Jóź-
wiak), Zespół Biblioteki Cyfrowej BGiOINT PWr jednostką przygotowującą 
studentów bibliotekoznawstwa do zawodu bibliotekarza cyfrowego (Paulina 
Bartosik). Referaty zostały zrecenzowane przez prof. Marię Pidłypczak-Maje-
rowicz i udostępnione w wersji pełnotekstowej na stronie internetowej Kor-
poracji, podobnie jak poprzednie i następne (fot. 5).

W październiku 2011 r. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich została 
zaproszona do udziału w konferencji „Biblioteka dla społeczeństwa infor-
macyjnego”, zorganizowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną 
we Wrocławiu, jako konferencja jubileuszową z okazji 65-lecia działalności 
Biblioteki. Prezes Korporacji przedstawiła na niej działalność stowarzysze-
nia i jego współpracę z pokrewnymi instytucjami w regionie.

W dobie szybkiego rozwoju technologii, której konsekwencją jest ewolucja 
systemów informacyjnych bibliotek, biblioteki są dodatkowo ośrodkami two-
rzącymi i udostępniającymi online różnego typu dokumenty. Podejmują się 
nowych zadań cyfryzacji i digitalizacji. Nie sposób zatem postrzegać współcze-
sną bibliotekę w oderwaniu od jej nowej funkcji – cyfrowego funkcjonowania.

Zainteresowanie zagadnieniem było bardzo duże, dlatego postano-
wiono powrócić do niego i kolejną, IV konferencję w listopadzie 2012 r. 
poświęcono tematowi: „Biblioteki cyfrowe – organizacja – prawo – funk-
cjonowanie” [Czyrek i Górna, 2012]. (fot. 6). Referaty dotyczyły proble-
mów związanych z realizacją wyżej wymienionych zadań. Przedstawiono 

Fot. 6. IV konferencja, listopad 2012: „Biblioteki cyfrowe-organizacja-prawo-funkcjonowanie”. 
Fot. Jadwiga Wojtczak
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wady i zalety dokumentów cyfrowych. Prezentowane na IV konferencji 
materiały dokumentują otwartość bibliotek na nowe usługi informacyjne 
i edukacyjne, dzięki czemu dokonuje się szybki przepływ informacji uła-
twiający komunikację naukową. Oto tytuły niektórych wystąpień: Polskie 
biblioteki cyfrowe – projekt bazy bibliografi cznej (Emilia Klich, Karina 
Nabialczyk), Rola bibliotek naukowych w propagowaniu inicjatywy Open 
Access w Polsce (Anna Wałek), E-czytanie w Polsce – rozważania o zale-
tach i wadach e-książek (Joanna Czyrek), Funkcjonowanie Dolnoślą-
skiej Biblioteki Cyfrowej i organizacja pracy Zespołu Biblioteki Cyfrowej 
Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej (Paulina Bartosik, 
Agnieszka Wójcik).

W 2013 r. Korporacja obchodziła swój pierwszy mały jubileusz – 5 lat 
działalności.  Organizując w listopadzie jubileuszową konferencję zatytu-
łowaną „Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku – kształcenie, oczekiwania 
a rzeczywistość” [Czyrek i Górna, 2013], uczestnicy podjęli próbę zaprezen-
towania działalności bibliotek funkcjonujących w szybko zmieniającej się 
rzeczywistości i ich reakcji na wszelkie zmiany technologiczne. Referenci 
omawiali rodzaje dostosowania się do nowych potrzeb użytkowników oraz 
sposoby rozszerzania i modyfi kacji swojej działalności. Wskazywano także 
na wysiłek ponoszony przez pracowników bibliotek, którzy próbują pogo-
dzić specjalizację z wszechstronnością – usiłują być brokerami informacji, 
pedagogami, psychologami i  bibliotekarzami jednocześnie (fot. 7).

Po raz pierwszy w trakcie konferencji postanowiono zorganizować 
dyskusję panelową, której moderatorem była prof. Maria Pidłypczak-
-Majerowicz, a w roli ekspertów wystąpili m.in. dyrektorzy bibliotek szkół 
wyższych. W dyskusji zaznaczył się liczny udział bibliotekarzy uczestni-
czących w konferencji. Ożywiona wymiana poglądów dotyczyła oczekiwań 
pracodawców w stosunku do pracowników bibliotek oraz jakości kształ-

Fot. 7. V konferencja: „Biblioteki i Bibliotekarze XXI wieku-kształcenie, oczekiwania a rzeczy-
wistość”, listopad 2013. Fot. Jadwiga Wojtczak
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cenia przyszłych bibliotekarzy. W drugiej części konferencji autorzy refe-
ratów koncentrowali się na potrzebach nauki i szkolnictwa XXI w. i ana-
lizowali ich wpływ na działalność bibliotek oraz pracę bibliotekarzy. Oto 
tytuły niektórych wystąpień: Bibliotekarz XXI wieku – broker, informatyk, 
menedżer czy psycholog? (Katarzyna Machcińska), Jak wykorzystać sie-
ciowe publikowanie w kształceniu studentów? (Ewa Jabłońska-Stefano-
wicz,Tomasz Kalota), Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – kształ-
cenie w próżnię? (Hanna Kowalska).

Wszystkich współczesnych bibliotekarzy obowiązuje dostosowanie się 
do nowych wymagań i oczekiwań oraz akceptacja konieczności i nieuchron-
ności przemian. Bibliotekarze są świadomi zmian a nowi adepci mają coraz 
lepsze przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Nowoczesna biblioteka musi funkcjonować w dobrych ramach praw-
nych, stąd pomysł na temat konferencji „Biblioteki we współczesnym sys-
temie prawnym Polski i Unii Europejskiej”. Korporacja Bibliotekarzy Wro-
cławskich wyraża nadzieję, że prelegenci zaprezentują ciekawe koncepcje 
legislacyjne i omówią problemy biblioteczne wynikające z mało precyzyjnych 
przepisów prawnych. Korporacja ma również pomysły tematów następnych 
seminariów i zaprasza do odwiedzin strony internetowej stowarzyszenia, na 
której przedstawione są szczegóły propozycji pracy i interesujących zagad-
nień na najbliższy rok.

Środowisko bibliotekarzy pracujących w bibliotekach naukowych Wro-
cławia od dłuższego czasu zwraca uwagę na brak możliwości publikowania 
opracowań dotyczących zagadnień regionalnej, różnorodnej i wciąż zmienia-
jącej się działalności bibliotek dolnośląskich. Zagadnienia, które Korporacja 
chciałaby prezentować na łamach oczekiwanego czasopisma – tradycyjnie 
wydawanego lub elektronicznego – nie zawsze mieszczą się w zakresach tema-
tycznych czasopism („Roczniki Biblioteczne”, „Czasopismo Zakładu Narodo-

Fot. 8. IV Seminarium z cyklu Kierunek Biblioteka „Czy biblioteka naukowa ma szansę być 
trzecim miejscem”, maj 2013. Fot. Jadwiga Wojtczak
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wego im. Ossolińskich”) wydawanych we Wrocławiu. Również ogólnopolskie 
czasopisma bibliotekarskie nie zawsze stwarzają pełne możliwości publikacji.

W 2003 r. podjęto udaną próbę wydania serii, której zadaniem jest pre-
zentacja problemów wrocławskiego środowiska bibliotek naukowych pt.: 
„Z problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”.

Opublikowano dotychczas 11 numerów tej lokalnej serii wydawniczej: 
1. Chemia, red. nauk. Maria Pidłypczak-Majerowicz, Uniwersytet Wro-

cławski.Wydział Chemii, Wydawnictwo TArt, Wrocław 2003.
2. Biblioteki – bibliotekarze – czytelnicy, red. Joanna Czyrek, Bożena 

Górna, Wydawnictwo TArt, Wrocław 2005.
3. Wizerunek bibliotekarza, red. Joanna Czyrek, Bożena Górna, 

Wydawnictwo TArt, Wrocław 2006.
4. Kolekcje kartografi czne Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Joanna 

Czyrek, Wydawnictwo TArt, Wrocław 2007.
5. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946–2006, red. Henryk Szar-

ski, Jadwiga Wojtczak, Wydawnictwo TArt, Wrocław 2007.
6. Wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych, red.Henryk Szar-

ski, Małgorzata Kuziela, Wydawnictwo TArt, Wrocław 2008.
7. Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa,  red. Joanna Czyrek, 

Bożena Górna, Wydawnictwo TArt, Wrocław 2008.
8. II Wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych, red. Henryk 

Szarski, Danuta Dudziak, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2010.

9. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946–2011 – historia, dzia-
łalność – organizacja, red. Henryk Szarski, Jadwiga Wojtczak, Ofi cyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.

Fot. 9. Zarząd Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich, centralnie prof.Maria Pidłypczak-
-Majerowicz, opiekun merytoryczny, doradca i recenzent wydawanych przez KBW publikacji. 
Fot. Jadwiga Wojtczak
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10. III Spotkania bibliotekarzy wrocławskich, red. Henryk Szarski, Danuta 
Dudziak, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.

11. IV Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, red. Danuta Dudziak, Miro-
sław Ziółek, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

Wszystkie tomy dostępne są także w wersji pełnotekstowej na stronie 
domowej Korporacji [Z problemów].

Nadrzędny cel konsolidacji bibliotekarzy pracujących we wrocławskich 
bibliotekach naukowych został osiągnięty – okazało się, że bibliotekarze 
wrocławscy potrafi li skupić się wokół wspólnego zadania. Numery wydaw-
nictwa poświęcone są różnym tematom, ustalanym zazwyczaj zespołowo. 
Redaktorami serii są bibliotekarze pracujący w bibliotekach uczelni wro-
cławskich, w różnych ich oddziałach, a zatem bibliotekarze praktycy, zna-
jący wszystkie niuanse zawodu.

Pierwsze opracowanie zatytułowane Chemia  poświęcone Bibliotece 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i zagranicznym czasopi-
smom chemicznym, spotkało się z zainteresowaniem środowiska biblioteka-
rzy, podobnie jak tom drugi Biblioteki – bibiotekarze – czytelnicy, w którym 
pokazano jak duże wymagania stawiane są obecnie bibliotekarzom i jak bar-
dzo na korzyść zmienił się wizerunek bibliotekarza w odbiorze czytelnika. 
Kolejne tomy sygnalizują, że we wrocławskich bibliotekach naukowych 
pracują i pracowali bardzo ciekawi ludzie. W numerze pt.: Osobowości wro-
cławskiego bibliotekarstwa, przedstawione zostały osiągnięcia zawodowe, 
osobiste, czasami nietuzinkowe zainteresowania oraz wybitna działalność 
naukowa, dydaktyczna, wydawnicza a nawet artystyczna bibliotekarzy wro-
cławskich bibliotek naukowych. Numer spotkał się z bardzo życzliwym przy-
jęciem nie tylko bibliotekarzy. Kolejne tomy serii: „Z problemów bibliotek 
naukowych Wrocławia” przynoszą interesujące opracowania przedstawione 
na kolejnych konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Główną Poli-
techniki Wrocławskiej poświęconych kontaktom bibliotekarzy wrocławskich 
z polonijnymi. Rozpoznaniu i integracji sprzyjają także nieformalne spotka-
nia bibliotekarzy z fachowcami z konkretnych dziedzin, które maja miejsce 
na konferencjach i seminariach tematycznych. Możliwość publikowania 
w lokalnej serii wydawniczej, przynosi natomiast wymierne efekty, nie tylko 
w formie wytyczenia szerszych perspektyw działań i integracji środowiska 
bibliotekarskiego, sprzyja również zawarciu cennych kontaktów zawodo-
wych i poznaniu regionalnego środowiska bibliotekarzy.

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich organizuje seminaria tema-
tyczne i konferencje, ale również jest otwarta na uczestnictwo w podobnych 
spotkaniach organizowanych przez inne instytucje naukowe.

W kwietniu 2014 r. Korporacja została zaproszona do udziału w konfe-
rencji: „Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy 
indywidualnego rozwoju”, zorganizowanej przez Instytut Informacji Nauko-
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wej i Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w ramach XXX Forum Sekcji Biblio-
tek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach. Korporacja przedstawiła 
swoją dotychczasową działalność oraz plany na najbliższy rok, jednocześnie 
zapraszając do współpracy bibliotekarzy śląskich uczelni. Dotychczasowe 
działania wrocławskiego środowiska bibliotekarskiego dowodzą, że trzeba 
w pełni popierać inicjatywę, umacniać i doceniać zapał twórczy, operatyw-
ność, sumienną i efektywną pracę wszystkich bibliotekarzy pracujących 
zawodowo w bibliotekach dolnośląskich i współpracujących z Korporacją.

bibliotekarze.kbw.wroc.pl – dodaj do ulubionych !
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Ewa Grabarska
A Corporation of Wrocław Librarians – 

– an idea for activating the circle of library workers 

Summary

The article presents the Corporation of Wrocław Librarians. The Association is local initiative 
of librarians coming from the public and private universities and other academic institutions in 
Wrocław. It possesses a legal personality and operates since the 28th of May 2008.

The main purpose of the corporation is to present the librarian circles in Wrocław and 
to promote its development. It also pretends to concentrate in one association the active and 
professionally outstanding librarians in order to pursuit the regional integration and activation 
of the librarian´s environment. The goals are realized by organizing conferences and seminars 
under the common title “The direction of the Library”, as well as publishing the local series: “The 
problems of Wrocław academic libraries”.

Keywords: A Corporation of Wrocław Librarians, integration of the librarian environment, 
librarians´ professional activation


