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2010
24 lutego 2010

XXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1.

W programie sesji „Prawo autorskie w bibliotekach” znalazły się wystą-
pienia poświęcone przepisom prawa autorskiego i prawom pokrewnym bez-
pośrednio związanym z działalnością bibliotek. Referaty przedstawili: 

 – Piotr Ślęzak – Polskie i unijne prawo autorskie, 
 – Sybilla A. Stanisławska-Kloc – Prawne aspekty działalności biblio-

tek (tradycyjnych i cyfrowych), 
 – Barbara Szczepańska – Licencjonowanie zasobów elektronicznych 

w bibliotekach, 
 – Andrzej Koziara – Praktyczne aspekty wdrażania rozporządzeń 

MSWiA do Ustawy o ochronie danych osobowych w bibliotekach.
Żywa dyskusja towarzysząca obradom dowiodła jak istotnym 

elementem pracy bibliotekarza jest znajomość podstawowych zasad prawa 
autorskiego – związanych z przedmiotem i podmiotem prawa autorskiego, 
ale także z sytuacją utworu i twórcy. 

26 marca 2010

XXII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

1 Organizator XX forum omyłkowo nadał mu numer XXI i ta numeracja jest kontynuowana.
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Konferencję „Biblioteka dla przyszłości II” poświęcono wybranym 
zagadnieniom nowoczesnych metod działalności bibliotecznej w powiąza-
niu z psychologicznymi aspektami obsługi użytkowników. Referaty wygło-
sili: 

 – Jolanta Gwioździk – Od labiryntu do paradygmatu. Wizje bibliotek 
na przestrzeni dziejów,

 – Joanna Kulik – Biblioteka w zmieniającej się rzeczywistości, 
 – Marcin Malinowski – Serwisy społecznościowe przyszłością biblio-

tek, czyli Facebook i Twitter w bibliotece,
 – Monika Jędralska – Wystrój wirtualnych wnętrz – o estetyce Euro-

peany, 
 – Maja Wojciechowska – Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek,
 – Tomasz Heryszek – Społeczeństwo wiedzy w cyfrowym świecie, 
 – Aleksandra Marciniak – Biblioteka akademicka w służbie osobom 

niepełnosprawnym. Pomoc w zdobywaniu dodatkowych umiejętności, 
 – Wiesława Szlachta – Biblioterapia – praca z czytelnikami niepełno-

sprawnymi w bibliotece publicznej. Z doświadczeń praktyka.
W dyskusji podsumowującej obrady dzielono się opiniami na temat 

miejsca biblioteki w procesie cyfryzacji wiedzy w społeczeństwie informa-
cyjnym; liczne wypowiedzi dotyczyły problemów związanych z przystosowa-
niem książnic do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami.

31 marca 2010

Ukazał się zeszyt tematyczny Książka współczesna pod redakcją 
Joanny Chwałek; „Bibliotheca Nostra” 2009, nr 3/4 (19).

10–13 maja 2010

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek Wiednia.
Program trzydniowego pobytu szkoleniowego w Wiedniu został zaprojek-

towany z myślą o poznaniu działalności różnego typu placówek bibliotecz-
nych. Goszczono w największej w kraju – liczącej ponad 7,4 milionów jed-
nostek bibliotecznych – Austriackiej Bibliotece Narodowej (Österreichische 
Nationalbibliothek) ulokowanej w Pałacu Hofburg. Gospodarze przybliżyli 
historię biblioteki i jej rozwiązania organizacyjne. Poznano elektroniczny 
system magazynowania i transportowania zbiorów obsługujący czytelnię 
i wypożyczalnię. Duże wrażenie wywarła największa barokowa sala biblio-
teczna Europy – Prunksaal. Nowoczesna, betonowo-szklana bryła Biblio-
teki Głównej Miasta Wiednia (Büchereien Wien ) zachwyciła oryginalnością 
architektury oraz wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych. Spośród bibliotek akademickich poznawano 
Bibliotekę Historii Europy Wschodniej i Slawistyki Uniwersytetu Wiedeń-
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skiego (Fachbereichsbibliothek Osteuropäische Geschichte und Slawistik) 
specjalizującą się w gromadzeniu i udostępnianiu publikacji we wszystkich 
językach słowiańskich. Wyjazd był okazją do doskonalenia umiejętności 
i kwalifi kacji oraz wymiany doświadczeń z austriackimi bibliotekarzami; 
umożliwił również zwiedzenie najważniejszych zabytków i atrakcji tury-
stycznych naddunajskiej stolicy.

26 czerwca 2010

Objęcie patronatem Sekcji „III Sportowego Turnieju Bibliotekarzy”, 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W kolejnej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej śląscy bibliotekarze 
rywalizowali – indywidualnie i zespołowo – w sześciu konkurencjach (krę-
gle, badminton, strzelanie, boulle, bibliotekarski tor przeszkód, pływanie). 
Rozgrywkom towarzyszył pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy oraz – tra-
dycyjnie już – konkurs karaoke.

1 września 2010

Ukazał się zeszyt tematyczny Psychologia w bibliotece pod redakcją 
Grażyny Teteli i Bogumiły Urban; „Bibliotheca Nostra” 2010, nr 1(20).

24 września 2010

XXIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu.

Bezpłatne formy promocji biblioteki w Internecie, budowa jej sieciowej 
tożsamości oraz szybkie rozpowszechnianie i aktualizacja informacji skiero-
wanej do szerokiego grona odbiorców były tematem seminarium i warszta-
tów pt. „Internetowe narzędzia budowania wizerunku nowoczesnej biblio-
teki”. Wykłady wygłosili: 

 – Ilona Pawłowska – Internet jako medium skutecznej promocji bibliotek, 
 – Maciej Dutko – Biblioteka jest fi rmą. 

Uczestnicy forum wzięli udział w jednym z czterech warsztatów, które 
przeprowadzili: 

 – Dorota Milczarska – Jak powinna wyglądać dobra strona WWW, 
 – Monika Jędralska – A jak integracja Twojej biblioteki z internetową 

społecznością? Budowanie relacji w serwisach społecznościowych krok po 
kroku, 

 – Tomasz Michalecki, Bartosz Weczera – Jak usprawnić obieg informa-
cji w bibliotece wykorzystując do tego Internet, 

 – Marcin Malinowski – Serwer, domena, CMS – strona internetowa 
biblioteki od kuchni.
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24 listopada 2010

Zebranie Zarządu Sekcji, Katowice.
Przedyskutowano bieżące sprawy organizacyjne, m.in. ściągalność 

składek członkowskich, organizację forów, wyjazdów szkoleniowych, dzia-
łalność wydawniczą i promocyjną. Przyjęto rezygnację z pracy w Zarządzie 
SBSW Marzanny Chmielarskiej oraz Urszuli Cieślik. Przedmiotem dysku-
sji była także działalność Sekcji w ramach struktur SBP, analiza zgłasza-
nych przez bibliotekarzy akademickich oczekiwań wobec Zarządu Okręgu 
w Katowicach. Zarząd przyjął harmonogram pracy na rok 2011 w zakresie 
działalności edukacyjno-szkoleniowej, wydawniczej oraz współpracy mię-
dzynarodowej.

26 listopada 2010

XXIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie we współ-
pracy z Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.

W programie seminarium „Fundusze unijne dla bibliotek” znalazły się 
wykłady i zajęcia warsztatowe wskazujące możliwości i sposoby pozyskiwa-
nia dodatkowych środków na projekty, programy i akcje prowadzone przez 
biblioteki szkół wyższych. Referaty przedstawili: 

 – Małgorzata Sołtys – Jak fundusze mogą zmienić Twoje najbliższe 
otoczenie, czyli dotacje dla bibliotek,

 – Gabriela Suski-Borek, Marzena Czop – Biblioteki bliżej funduszy.
Warsztaty przeprowadzili: 
 – Iwona Święcicka, Andrzej Słaby – Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, 
 – Damian Kocot – Fundusze inwestycyjne, 
 – Ewa Grabowska – Myślenie projektowe.

1 grudnia 2010

Ukazał się zeszyt tematyczny Opracowanie dokumentów pod redakcją 
Moniki Lech; „Bibliotheca Nostra” 2010, nr 2(21).

2011
10 lutego 2011

Ukazał się zeszyt tematyczny Archiwa i archiwalia pod redakcją 
Agnieszki Bajor; „Bibliotheca Nostra” 2010, nr 3/4(22).
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22–29 maja 2011

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek Rumunii.
W program pobytu szkoleniowego zostały wpisane biblioteki różnych 

typów – naukowe i publiczne, ogólnie dostępne i prowadzące wyłącznie 
udostępnianie prezencyjne. Jako pierwszą odwiedzono Bibliotekę Powia-
tową im. Gheorghe Şincai’a w Oradei (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Şincai”). Kolejna w programie znalazła się Biblioteka Narodowa Rumu-
nii (Biblioteca Naţională a României) – oddział w Alba Iulia, czyli biblio-
teka Batthyaneum (Filiala Batthyaneum) oraz bukareszteńska biblioteka 
główna. Zapoznano się również z pracą książnic uczelnianych – Centralną 
Biblioteką Uniwersytecką w Bukareszcie (Biblioteca Centrală Universitară 
din Bucureşti) oraz Biblioteką Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze 
(Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara). Wyjazd 
studyjny pokazał dynamiczny rozwój rumuńskich książnic. Uwagę zwróciły 
funkcjonalne i atrakcyjne budynki, nowoczesne warunki do pracy nauko-
wej i studiów, szerokie usługi biblioteczne, działalność informacyjna i kul-
turotwórcza, wysokie kompetencje zawodowe, w tym powszechna wśród 
bibliotekarzy znajomość języków obcych. Duże wrażenie wywarły również 
zabytkowe zbiory, głównie cenne rękopisy i inkunabuły w zasobie biblioteki 
Batthyaneum. Gospodarze zadbali o możliwie najwszechstronniejsze zapre-
zentowanie swych placówek; miłym akcentem były przygotowane wystawy 
poloniców. Wyjazd obok pogłębienia wiedzy bibliotekarskiej oferował także 
poznanie historii i zabytków kultury materialnej Rumunii.

14 czerwca 2011

Spotkanie robocze Zarządu SBSW z Sylwią Błaszczak, przewodniczącą 
ZO SBP w Katowicach służyło omówieniu bieżącej aktywności Sekcji oraz 
przekazaniu oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez jej członków.

12 lipca 2011

Ukazał się zeszyt tematyczny Sport i rekreacja bibliotekarzy pod redak-
cją Mariusza Pachy; „Bibliotheca Nostra” 2011, nr 1(23).

7 września 2011

Spotkanie Zarządu Sekcji, Katowice.
Omówiono program XXV Forum. Przedmiotem dyskusji była także dzia-

łalność Sekcji w ramach struktur SBP oraz analiza zgłaszanych oczekiwań 
wobec Stowarzyszenia. Przy okazji przedyskutowano bieżące sprawy organi-
zacyjne, m.in. trudności w planowaniu i realizacji kolejnych forów i konfe-
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rencji, wyjazdów szkoleniowych oraz działalności wydawniczej. Zaniepoko-
jenie wzbudziły cięcia fi nansowe w budżetach uczelni macierzystych, które 
w coraz mniejszym stopniu są skłonne partycypować w kosztach organizo-
wanych przez SBSW szkoleń, konferencji i spotkań środowiskowych.

29 września 2011

XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach.

Konferencja „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i dzia-
łalności uczelni”2 w centrum uwagi postawiła mikrootoczenie biblioteki 
szkoły wyższej i wpływ jaki wywiera na jej działalność. W sesji plenarnej 
oraz dwóch tematycznych referaty wygłosili: 

 – Agata Stachowicz-Stanusch, Małgorzata Koszembar-Wiklik, Ewa 
Stawiarska – Marketing biblioteki – tworzenie relacji z partnerami,

 – Teresa Górecka – Jakiej biblioteki oczekują użytkownicy, 
 – Alicja Paruzel, Michał Jakubowski – Metody pozyskiwania użyt-

kowników we współczesnej bibliotece akademickiej, 
 – Jadwiga Witek – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akade-

micka (CINiBA) – serce uczelni i regionu. Wybrane przykłady działań infor-
macyjnych,

 – Iwona Sójkowska, Filip Podgórski – Obszary współpracy biblioteki 
akademickiej z uczelnią – doświadczenia Biblioteki Politechniki Łódzkiej,

 – Karolina Imiołek, Magdalena Nagięć – Biblioteka skierowana na 
użytkownika, czyli budowanie przyjaznego wizerunku – na przykładzie 
Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

 – Danuta Grabowska, Urszula Długaj – Cudze chwalimy, czyli jaką 
rolę odgrywają biblioteki akademickie w życiu uczelni na przykładzie TU 
Delft Library i The Carlos III University Library,

 – Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska – Szukam sponsora... dla 
biblioteki,

 – Monika Curyło – Biblioteka jako przestrzeń,
 – Anna Jakubiec, Joanna Radzicka – Second Life – wirtualny świat 

kultury, nauki, książek i bibliotek,
 – Dagmara Bubel – Przyszłość bibliotek, potrzeb użytkowników oraz 

kompetencji informacyjnej - nowym wyzwaniem dla bibliotekarzy?, 
 – Maria Bosacka – Edukacja informacyjna na uniwersytecie – pomię-

dzy ideałem a rzeczywistością. Bibliotekarski punkt widzenia, 
 – Grzegorz Budny – Jak to robią na antypodach, czyli autoprezentacja 

australijskich bibliotek uniwersyteckich w Internecie,

2 Materiały konferencyjne zostały opublikowane w drugim numerze „Biuletynu Biblioteki 
Głównej Politechniki Śląskiej” (2012) pod redakcją Krzysztofa Zioło.
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 – Marcin Kordecki, Agata Świerkot, Marta Zatwardnicka, – Gdzie 
jesteś Czytelniku? – próba odpowiedzi na podstawie badań sondażowych 
przeprowadzonych wśród użytkowników biblioteki wyższej uczelni tech-
nicznej,

 – Iwona Cichoń, Iwona Mielczarek – Przyłapane w sieci czyli biblioteki 
na portalach społecznościowych,

 – Aleksandra Sidło – Brama w czasie – biblioteka akademicka 
w oczach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dyskusji towarzyszącej obradom wskazywano na konieczność podej-
mowania różnorodnych działań promocyjnych skierowanych zarówno do 
aktualnych jak i potencjalnych użytkowników biblioteki oraz rosnące zna-
czenie e-learningu jako metody przygotowywania czytelników do efektyw-
nego wykorzystywania zasobów bibliotecznych.

30 września 2011

XXVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Seminarium i warsztaty „Bibliotekarz obywatelem świata” poświęcono 
kompetencjom językowym pracowników bibliotek. Zwrócono uwagę na 
stale rosnącą liczbę studentów, którzy przyjeżdżają do Polski na studia 
w ramach wymiany międzynarodowej. Podkreślono, wagę dobrej znajomo-
ści języków obcych podczas pracy z zagranicznymi bazami danych, przy 
opracowaniu zbiorów obcojęzycznych oraz międzynarodowej współpracy 
bibliotek. Referaty przedstawili:

 – Jacek Tomaszczyk – Organizacja samodzielnej nauki języka angiel-
skiego,

 – Bogumiła Urban – Podróże kształcą. Studyjne wyjazdy biblioteka-
rzy do bibliotek europejskich. 

Bibliotekarze pragnący poszerzyć słownictwo o terminologię z zakresu 
bibliotekarstwa i informacji naukowej wzięli udział w warsztatach:

 – Jacek Tomaszczyk – Język angielski w pracy bibliotekarza,
 – Agnieszka Nowak-Gomułka – Język angielski w pracy bibliotekarza,
 – Katarzyna Łakomik – Język niemiecki w pracy bibliotekarza,
 – Elżbieta Tyburska – Język francuski w pracy bibliotekarza.

2–7 grudnia 2011 

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek Danii i Niemiec.
Wyjazd miał na celu poznanie systemów informacji i zarządzania zbio-

rami książnic akademickich, powołanych drogą fuzji kilku placówek lub 
działających w ramach federacji bibliotek. Analizowano ich struktury orga-
nizacyjne i metody realizacji procesów bibliotecznych. Przedmiotem zain-
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teresowania była przede wszystkim organizacja wewnętrzna połączonych 
ze sobą placówek w kontekście płynących stąd korzyści ekonomicznych 
i społecznych. Zapoznano się z pracą tzw. Czarnego Diamentu, siedziby 
Biblioteki Królewskiej, Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Kopenha-
dze (Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universi-
tetsbibliotek for Københavns Universitet) oraz wielu instytucji użyteczności 
publicznej. Zainteresowanie wzbudziła Biblioteka Uniwersytetu Południo-
wej Danii w Odense (Syddansk Universitetsbibliotek Odense), która łącząc 
się z bibliotekami w Esbjerg, Kolding, Sønderborg i Slagelse utworzyła pręż-
nie działającą federację o wspólnym budżecie. Jako przykład zjednoczenia 
w jeden organizm bibliotek uczelnianych z publicznymi posłużyły Biblio-
teka Uniwersytecka i Publiczna w Aarhus (Aarhus Universitets Bibliote-
ker og Statsbiblioteket) oraz Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka w Ham-
burgu (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg). Wycieczka była także 
okazją do zwiedzenia najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych, 
w tym tradycyjnych kiermaszów bożonarodzeniowych.

2012
5 stycznia 2012

Ukazał się zeszyt tematyczny Budownictwo bibliotek uniwersyteckich 
pod redakcją Anety Drabek; „Bibliotheca Nostra” 2011, nr 2(24).

19 kwietnia 2012

Nawiązano współpracę z Polish American Librarians Association. 
Dzięki pomocy przewodniczących stowarzyszenia, Aldony Salskiej i Elżbiety 
Marszalik pozyskano do współpracy z kwartalnikiem „Bibliotheca Nostra” 
redaktora językowego. Pani Paulina Poplawska (członek PALA) podjęła się 
redakcji językowo-stylistycznej tekstów angielskojęzycznych publikowa-
nych na łamach „Bibliotheca Nostra”.

27 kwietnia 2012

Ukazał się zeszyt tematyczny Użytkowanie książki pod redakcją Hanny 
Langer; „Bibliotheca Nostra” 2011, nr 3(25).

4 czerwca 2012

Spotkanie redakcji „Bibliotheca Nostra” z członkami Rady Naukowej. 
Podsumowano dotychczasową pracę nad wydawaniem tytułu – podejmo-
waną tematykę, problemy warsztatowe, terminowość ukazywania się czaso-
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pisma. Dyskutowano nad ściślejszym dostosowaniem „Bibliotheca Nostra” 
do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ubiegania się 
o miejsce na liście tzw. czasopism punktowanych. Rada Naukowa zaapro-
bowała proponowane zmiany – umiędzynarodowienie składu Rady i zespołu 
recenzentów, publikowanie tekstów obcojęzycznych w językach kongreso-
wych, rozszerzenie zespołu redakcyjnego o redaktorów językowych. Podjęła 
decyzję o zmianie struktury treści kwartalnika – wyodrębniono nierecenzo-
wany dział „Biblioteka AWF w Katowicach. Materiały, zbiory, wydarzenia” 
jako stały dodatek tworzony przez pracowników Akademii.

Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego Rady Nauko-
wej, którym został prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

30 czerwca–8 lipca 2012

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek Petersburga, Tallina i Rygi.
Biblioteki naukowe i akademickie państw nadbałtyckich były celem 

dziewiątego wyjazdu edukacyjnego Sekcji. Dyrekcja Rosyjskiej Biblioteki 
Narodowej (Российская национальная библиотека) w Petersburgu, w kon-
tekście wybranych aspektów zarządzania zbiorami (ponad 34 mln jednostek 
i najbardziej kompletny zbiór publikacji w języku rosyjskim), przedstawiła 
osiągnięcia, ale też problemy, z którymi aktualnie boryka się ta licząca 200 
lat placówka. Wizyta w RBN była także okazją do zapoznania się z boga-
tymi dziejami oraz kolekcjami historycznymi pierwszej biblioteki publicznej 
Rosji. Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Tallinna Tehnika-
ülikooli Raamatukogu) zachwyciła nowoczesną, designerską architekturą 
i równie atrakcyjnym wyposażeniem wnętrz. Świadczone usługi oraz ofero-
wane szkolenia użytkowników zaskoczyły szerokim zakresem i różnorodno-
ścią. Szczególną uwagę zwróciła ścisła współpraca biblioteki z instytutami 
naukowymi pod kątem profi lowania księgozbioru i kształtowania kompe-
tencji informacyjnych studentów. Biblioteka Uniwersytetu Łotewskiego 
(Latvijas Universitātes bibliotēka) w Rydze podzieliła się doświadczeniami 
w zakresie organizacji i udostępniania zbiorów. Podczas wizyty przedsta-
wiono oferowane (m.in. w oparciu o katalogi i bazy danych) usługi biblio-
teczne, regulaminy korzystania ze zbiorów, a także prowadzone szkolenia 
użytkowników. Wyjazd obok pogłębienia umiejętności bibliotekarskich był 
także okazją do poznania zabytków kultury materialnej Litwy, Rosji, Esto-
nii i Łotwy.

8 sierpnia 2012

Ukazał się zeszyt tematyczny Oblicza sztuki książki pod redakcją Iza-
beli Jurczak; „Bibliotheca Nostra” 2011, nr 4(26).
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25 października 2012 

Zebranie Zarządu Sekcji, Biblioteka Śląska w Katowicach.
Przedmiotem dyskusji były sprawy organizacyjne związane m.in. 

z planowanymi na rok 2013 wyjazdami studyjnymi oraz działalnością 
wydawniczą3. Zarząd podsumował realizację zadań statutowych, rów-
nież w kontekście mijającej kadencji i przygotowań do walnego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. W trakcie spotkania odniesiono się do plano-
wanych zmian w dostępie do zawodu bibliotekarza, tzw. deregulacji (wg 
projektu ustawy z dnia 6.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów) i stanowiska, jakie w tej kwestii zajęło 
SBP oraz Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademic-
kich Szkół Polskich.

9 listopada 2012

Ukazał się zeszyt tematyczny Kształcenie użytkowników bibliotek szkół 
wyższych pod redakcją Marii Kycler; „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1(27).

27 grudnia 2012

Ukazał się zeszyt tematyczny Information literacy. Uwarunkowania 
kulturowe i edukacyjne pod redakcją Hanny Batorowskiej; „Bibliotheca 
Nostra” 2012, nr 2(28).

2013

21 lutego 2013

Walne Zebranie Członków Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Zebrani wysłuchali wystąpienia Sylwii Błaszczyk, przewodniczącej 
Zarządu Okręgu SBP w Katowicach, która omówiła założenia i konkretne 
przykłady realizacji Strategii SBP, m.in. w zakresie kształtowania polityki 
i praktyki bibliotecznej w Polsce (projekt nowej ustawy o bibliotekach oraz 
działania rzecznicze), opracowania i upowszechniania standardów w dzie-
dzinie bibliotekarstwa, podejmowania działań dla opracowania systemu 
akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy. 
Przechodząc na grunt działalności kół SBP w Okręgu Śląskim, S. Błaszczyk 

3 W roku 2012 (z uwagi na politykę ograniczania wydatków w budżetach uczelni oraz tzw. 
racjonalizację zatrudnienia w bibliotekach) SBSW zrezygnowała z wszelkiej działalności szko-
leniowej o charakterze konferencyjnym.



148  BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 2 (36) 2014

podkreśliła szczególną aktywność SBSW, a następnie wskazała i uhonoro-
wała najbardziej zaangażowane biblioteki i ich liderów. Dyplomy i nagrody 
książkowe otrzymali: Bogumiła Urban i zespół Biblioteki Wyższej Szkoły 
Bankowej w Chorzowie, Elżbieta Okularczyk i zespół Biblioteki Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Mariusz Pacha i zespół Biblioteki 
Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Po przedstawieniu przez B. Urban sprawozdania z działalności Sek-
cji, zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
W dyskusji nad zadaniami Sekcji w nowej kadencji przede wszystkim zwró-
cono uwagę na aktualną sytuację bibliotek szkół wyższych i bibliotekarzy 
akademickich. Zaproponowano podjęcie dyskusji nad problematyką bez-
pieczeństwa bibliotek – fi nansowego, socjalnego, osobistego oraz zasobów 
i danych bibliotecznych. Wznowiono temat obecności Sekcji w mediach 
społecznościowych. Ponownie postulowano utworzenie strony WWW Sek-
cji i za pośrednictwem sieci docieranie z informacją o inicjatywach SBSW 
do jak największej liczby bibliotekarzy. Wnioskowano o zaproszenie do 
aktywnej współpracy w SBSW wszystkich bibliotek szkół wyższych naszego 
regionu oraz rozszerzenie działalności Sekcji o instytucje kultury.

Przeprowadzono wybory Zarządu Sekcji. Zgłoszono następujące kan-
dydatury: Danuta Grabowska (BG PŚ), Anna Obrzut (BG PŚ), Magdalena 
Peterek (BWPiPs UŚ), Karina Szołtysik (BWSB WZ). Wybrano delegatów na 
Zjazd Okręgowy SBP: Agnieszkę Bajor (IBiIN UŚ), Annę Obrzut (BG PŚ), 
Bogumiłę Urban (BWSB WZ) i Bogumiłę Warząchowską (BT UŚ).

1 marca 2013

Zebranie Zarządu Sekcji w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

Ukonstytuował się Zarząd SBSW w składzie: Anna Obrzut – przewod-
nicząca, Danuta Grabowska – sekretarz, Magdalena Peterek – skarbnik, 
Karina Szołtysik – członek. Omówiono planowane kierunki działań oraz 
zadania stojące przed władzami Sekcji w nowej kadencji. Ustępujący Zarząd 
przekazał całość dokumentacji związanej z działalnością SBSW w latach 
2005–2013, m.in. protokoły, notatki, sprawozdania, pisma i dokumenty 
fi nansowe.

13 marca 2013 

Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, 
Biblioteka Śląska.

Zebrani Delegaci i Goście wyrazili zaniepokojenie działaniami władz 
centralnych i samorządowych, umniejszającymi rolę bibliotek i zawodu 
bibliotekarza. Szczególne obawy wzbudziło rozporządzenie Ministra Kultury 
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i Dziedzictwa Narodowego dotyczące kwalifi kacji zawodowych, które obniża 
standardy pracy, jakie przez lata wypracowało środowisko bibliotekarskie. 
Niepokój i niezadowolenie wywołały również decyzje władz samorządowych 
o łączeniu bibliotek publicznych z innymi jednostkami samorządowymi, 
w tym z instytucjami kultury. Komentowano także wyniki badania społecz-
nego zasięgu książki w Polsce.

W obradach Zjazdu Sekcję reprezentowały Agnieszka Bajor, Anna 
Obrzut, Bogumiła Urban i Bogumiła Warząchowska; delegatki zgłosiły 
do realizacji wnioski wypracowane podczas Walnego Zebrania Członków 
SBSW. W skład Zarządu Okręgu wybranego na kadencję 2013-2017 weszły 
Anna Obrzut i Bogumiła Urban. Do udziału w Krajowym Zjeździe Delega-
tów SBP w Warszawie desygnowano m.in. Bogumiłę Urban.

28 marca 2013

Ukazał się zeszyt tematyczny Prawo w bibliotece pod redakcją Marty 
Kunickiej; „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 3 (29).

24 kwietnia 2013

XXVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Teologiczna 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES.

Tytuł konferencji „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek 
akademickich” nawiązywał do europejskiej dewizy united in diversity. 
Mimo różnic typologicznych, biblioteki szkół wyższych łączy jedność 
celów i zadań – służba środowisku uczelni i możliwie pełne zaspokoje-
nie jego potrzeb informacyjnych. Podczas konferencji wygłoszono siedem 
referatów:

 – Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Konferencja Dyrektorów Bibliotek Aka-
demickich Szkół Polskich. Zarys dziejów i kierunki działań,

 – Renata Birska – Współpraca bibliotek uczelni medycznych – 30 lat 
doświadczeń,

 – Jerzy Witczak – Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES – dorobek 
i perspektywy,

 – Danuta Gburska – Uniwersyteckie biblioteki wydziałów prawa,
 – Maria Kycler – Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich,
 – Stanisław Hrabia – Muzykalia – wyzwania i współpraca. Sekcja 

Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa 
Narodowa IAML w przededniu Jubileuszu 50-lecia,

 – Henryk Olszar – Działalność  duszpasterstwa bibliotekarzy w Kato-
wicach.
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Prelegenci podkreślali, że współpraca bibliotek stanowi istotny element 
ich rozwoju. Wymiana doświadczeń, integracja działań w skali lokalnej 
i ogólnokrajowej jest sposobem na realizację nowych projektów i podej-
mowanie innowacyjnych zadań. Spotkania przedstawicieli różnych typów 
bibliotek są okazją do poznania ich różnorodności. 

30 kwietnia 2013 

Ukazał się zeszyt tematyczny E-learning pod redakcją Marii Kycler; 
„Bibliotheca Nostra” 2012, nr 4(30).

24 maja 2013

Bogumiła Urban została uhonorowana medalem „W dowód uznania” za 
szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Medal 
wręczono podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza przygo-
towanego przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. R. Kincla w Raciborzu oraz 
Bibliotekę Śląską w Katowicach. Goście mieli okazję do zapoznania się 
z historią Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – na 
podstawie materiałów przygotowanych z okazji 65-lecia Biblioteki. Święto 
było okazją do wręczenia Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego 
im. J. Lompy, Nagrody SBP dla Bibliotekarza Roku 2012 w województwie 
śląskim oraz odznaczeń resortowych, samorządowych i SBP dla wyróżnia-
jących się bibliotekarzy. 

27 czerwca 2013

Ukazał się zeszyt tematyczny Information literacy. Teoria i praktyka pod 
redakcją Hanny Batorowskiej; „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1(31).

29 czerwca–7 lipca 2013

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek Normandii i Bretanii.
Program wyjazdu studyjnego miał na celu zapoznanie uczestników 

z kierunkami rozwoju, sposobami zarządzania oraz funkcjonowania biblio-
tek akademickich północnej Francji. Podczas spotkań z kadrą zarządzającą 
i bibliotekarzami szkół wyższych, a także przedstawicielami Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Normandii zwracano uwagę na podobieństwa i różnice w zakre-
sie przekształcania polskich i francuskich książnic w centra informacji, które 
wspierają, ale i współuczestniczą w pracach dydaktycznych i badawczych 
uczelni. Scharakteryzowano współpracę z bibliotekarzami szkół wyższych 
krajów frankofońskich. Dyskutowano problemy fi nansowania bibliotek 
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(m.in. wykorzystania funduszy unijnych) oraz wymieniano uwagi na temat 
pragmatyki zawodu bibliotekarza. Podkreślono dbałość o dokumentowanie 
dziedzictwa kulturowego Normandii. Interesującym wątkiem rozmów były 
straty bibliotek i innych instytucji nauki i kultury, poniesione podczas dzia-
łań wojennych na obszarze północno-zachodniej Francji w roku 1944. Pod-
czas pobytu we Francji zwiedzono: Bibliotekę Wydziału Prawa, Ekonomii 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Rouen (Bibliothèque de la Faculté de 
Droit, des Sciences Économiques et de Gestion de Rouen), Bibliotekę Uni-
wersytetu w Caen (Bibliothèque de l’Université de Caen) oraz Bibliotekę Uni-
wersytetu w Rennes (Bibliothèques de l’Université Rennes). 

18 września 2013

XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Poli-
techniki Częstochowskiej.

Konferencja „Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni” odno-
siła się do zmian dokonujących się w uczelniach wyższych i ich otocze-
niu a obejmujacych m.in. fi nansowanie polskiej nauki, podstawy tworze-
nia rankingów uczelni, stosowanie różnych narzędzi parametryzacji, m.in. 
bibliografi i publikacji pracowników. Przedstawiono dziewięć referatów:

 – Agata Przewoźna-Krzemińska, Seweryn Cichoń – Zarządzanie zmia-
nami w szkole wyższej,

 – Monika Curyło – Kryteria parametryzacji jako podstawa rankingu 
uczelni wyższych,

 – Aneta Drabek – Gdzie szukać cytowań i jak je wykorzystywać?,
 – Ewa Hetman, Stanisława Pietrzyk-Leonowicz – Baza Publikacji Pra-

cowników Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne,
 – Maria Bebejewska, Maria Ignaszak – Czy lepsze musi być wrogiem 

dobrego? O konieczności nieustannej zmiany – Baza Publikacji Pracowników 
Politechniki Poznańskiej,

 – Olimpia Małecka – Bibliografi a publikacji pracowników Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu w świetle 60-letniej działalności Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

 – Magdalena Seta – Bibliografi a publikacji pracowników uczelni przy-
rodniczych w odniesieniu do parametryzacji jednostek naukowych,

 – Joanna Kasprzyk-Machata – Rejestracja dorobku naukowego pra-
cowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu – doświadczenia, osiągnięcia, plany rozwoju,

 – Joanna Dziak, Urszula Długaj, Halina Skrzypiec – Udział biblioteki 
w procesie parametryzacji na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki 
Śląskiej.

Praktyczny charakter konferencji, przedstawienie konkretnych działań 
bibliotekarzy reprezentujących różne typy bibliotek uczelnianych sprzyjał 
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ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń, głównie w zakresie doku-
mentowania dorobku publikacyjnego pracowników szkół wyższych.

Forum poprzedziło zwiedzanie Biblioteki OO. Paulinów na Jasnej Górze. 

14 listopada 2013

Ukazał się zeszyt tematyczny Cenzura pod redakcją Marii Kycler i Agaty 
Muc; „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 2(32).

2014
31 stycznia 

XXIX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie we współ-
pracy z Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.

Konferencja „Bezpieczeństwo w bibliotece I” zainaugurowała serię 
spotkań poświęconych bezpieczeństwu ludzi, zasobów i danych w biblio-
tekach. Pierwsza część obrad zatytułowana Bezpieczeństwo – wyzwania 
współczesności omawiała bezpieczeństwo jako stan obiektywny polega-
jący na braku zagrożenia, ale odczuwany subiektywnie przez jednostki lub 
grupy; druga – Bezpieczeństwo ludzi, zasobów oraz danych bibliotecznych 
rozpatrywała wybrane aspekty bezpieczeństwa w kontekście działalności 
bibliotek. W programie sesji znalazły się wystąpienia:

 – Leszek Korzeniowski – Wprowadzenie do problematyki bezpieczeń-
stwa,

 – Mirosława Capiga – Bezpieczeństwo fi nansowe klienta indywidual-
nego,

 – Adam Momot – Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa osobistego 
w bibliotece – kształtowanie świadomości wpływu na własne bezpieczeń-
stwo,

 – Mieczysław T. Koczkowski – Ochrona informacji niejawnych a bez-
pieczeństwo państwa,

 – Jadwiga Stawnicka – Współczesne determinanty bezpieczeństwa. 
Wybrane zagadnienia,

 – Andrzej Koziara – Bezpieczeństwo danych i systemów teleinforma-
tycznych,

 – Sylwia Błaszczyk – Zagrożenia zbiorów w bibliotece i profi laktyka ich 
ochrony.

W dyskusji podsumowującej obrady zwrócono uwagę na wieloaspek-
towy zakres problematyki bezpieczeństwa. Podkreślono, że praca bibliotek 
w jej różnorodnych przejawach i formach ściśle wpisuje się w pole zainte-
resowań securitologii. Edukacji bibliotekarzy dla poprawy bezpieczeństwa 
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indywidualnego użytkowników i pracowników bibliotek, a także zasobów 
tradycyjnych i cyfrowej przestrzeni informacyjnej powinna towarzyszyć 
zmiana świadomości wobec osobistych zagrożeń i ich otoczenia społecz-
nego, kulturalnego i gospodarczego.

Maria Kycler przeprowadziła badania ankietowe, których celem było 
zebranie opinii na temat poczytności czasopism bibliotekarskich i kwartal-
nika „Bibliotheca Nostra”.

5 marca 2014

Ukazał się zeszyt tematyczny Muzykalia pod redakcją Magdaleny 
Walter-Mazur i Bogumiły Warząchowskiej; „Bibliotheca Nostra” 2013, 
nr 3(33).

14 kwietnia 2014 

XXX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Konferencja jubileuszowa „Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, 
czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju” nawiązywała 
do 10-letniej działalności szkoleniowo-edukacyjnej SBSW. Celem spotka-
nia było znalezienie odpowiedzi na pytania: jak właściwie identyfi kować 
potrzeby edukacyjne i samokształceniowe bibliotekarzy oraz jak tworzyć 
mechanizmy motywujące bibliotekarzy do podnoszenia kwalifi kacji. Drogi 
i możliwości zdobywania wiedzy w ramach kształcenia instytucjonalnego 
oraz samokształcenia przedstawiły:

 – Anna Tokarska – Działalność IBiIN UŚ w Katowicach na rzecz 
środowiska bibliotekarskiego4,

 – Ewa Grabarska – Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich pomysłem 
na aktywizację środowiska pracowników bibliotek,

 – Bogumiła Urban – Zarządzanie projektowe w bibliotece na przykła-
dzie organizacji konferencji naukowej,

 – Maria Kycler – „Bibliotheca Nostra” jako inicjatywa samokształce-
niowa bibliotekarzy akademickich,

 – Anna Obrzut – Kulturotwórcza rola biblioteki akademickiej w środo-
wisku lokalnym na przykładzie Nocy Naukowców w BG Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach,

 – Jagoda Szostak, Alina Imiołek, Izabela Jurczak – Rozwój indywidu-
alny a tradycyjne i innowacyjne formy podnoszenia kwalifi kacji.

4 Wykład w zastępstwie wygłosiła Katarzyna Tałuć.
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5 maja 2014

Ukazał się zeszyt tematyczny Normalizacja i standardy pod redakcją 
Jolanty Szulc; „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 4(34).

17 maja 2014

XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Teologiczna 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy współpracy Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach, Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej 
i Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Konferencja Bibliotekarze w służbie człowieka i książki przedstawiła 
cele i zadania duszpasterstwa bibliotekarzy – integrację pracowników 
bibliotek publicznych, naukowych, uniwersyteckich, szkolnych i parafi al-
nych, dla których ważne są wartości chrześcijańskie oraz wskazała jak 
pogłębianie formacji intelektualnej służy doskonaleniu pracy bibliotekar-
skiej i rozwojowi bibliotek. Wykłady wygłosili:

 – Jan Górecki – Zjawisko pielgrzymek na Śląsku w ujęciu historycz-
nym i pastoralnym,

 – Henryk Olszar – Współczesne duszpasterstwo specjalistyczne 
w Archidiecezji Katowickiej,

 – Leonard Ogierman – Ochrona kościelnych dóbr kultury. Renowacja 
i konserwacja na przykładzie wybranych księgozbiorów, 

 – Weronika Pawłowicz – Dziedzictwo kulturowe Kościoła w Śląskiej 
Bibliotece Cyfrowej.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki Duszpasterstwo Bibliote-
karzy. W służbie człowieka i książki pod red. Jana Malickiego, Henryka 
Olszara i Bogumiły Warząchowskiej. Zamieszczone tam dokumenty, homi-
lie i kazania, a także artykuły nt. duszpasterstwa bibliotekarzy, opubliko-
wane w czasopismach i pracach zbiorowych ilustrują dzieje Duszpasterstwa 
Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej, powołanego w 1999 r. z inicjatywy 
ZO SBP w Katowicach. Ponadto osoby zainteresowane miały możliwość 
zwiedzenia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

24–25 maja 2014

Wyjazd integracyjny członków Sekcji do Sandomierza i Kazimierza Dol-
nego zorganizowany w 10-lecie powołania SBSW.
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Aneks 1

Regulamin Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach

§ 1.

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych powołana jest przy Zarządzie Okręgu 
w Katowicach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w celu prowadzenia dzia-
łalności zmierzającej do rozwoju zawodowego i osobistego bibliotekarzy zrzeszo-
nych w sekcji i współpracujących z nią, a także wymiany doświadczeń między 
bibliotekami, prowadząca do lepszej pracy całego zrzeszonego środowiska i jego 
integracji oraz budowy nowego wizerunku bibliotekarzy jako grupy zawodowej.

§ 2.

Członkami Sekcji mogą zostać bibliotekarze bibliotek uczelnianych 
regionu śląskiego, bibliotekarze innych typów bibliotek, bibliotekoznawcy, 
pracownicy ośrodków informacji, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni 
oraz inne osoby.

§ 3.

Cele określone w § 1 Sekcja realizuje poprzez:
1. Organizowanie różnych form podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, 

kompetencji interpersonalnych i wiedzy ogólnej członków.
2. Inicjowanie współpracy miedzy bibliotekami szkół wyższych oraz 

innymi typami bibliotek regionu śląskiego.
3. Organizowanie sesji naukowych, konferencji i badań naukowych 

na tematy ważne dla środowiska.
4. Tworzenie lokalnego lobby na rzecz środowiska bibliotek uczelnia-

nych oraz współpraca na poziomie ogólnokrajowym.
5. Przygotowywanie publikacji (informatorów, zeszytów naukowych, 

monografi i etc.) w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
6. Opiniowanie aktów normatywnych i kierowanie wniosków do 

Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu SBP.
7. Pozyskiwania funduszy pochodzących z różnych źródeł przeznaczo-

nych na rozwój zawodowy bibliotekarzy. 
8. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Sekcji i listy dys-

kusyjnej.
9. Inicjowanie współpracy z innymi instytucjami naukowymi, kultu-

ralnymi i społecznymi w celu budowy społeczeństwa wiedzy.
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§ 4.

Organem wykonawczym Sekcji jest Zarząd Sekcji, który składa się z co 
najmniej 3 osób, w tym z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Skład 
Zarządu sekcji można rozszerzyć do 5 członków.

§ 5.

Do zadań Zarządu należy:
1. Przygotowywanie rocznych planów pracy Sekcji.
2. Kierowanie pracami Sekcji.
3. Zatwierdzanie członkostwa osób deklarujących chęć przystąpienia 

do Sekcji.
4. Przygotowywanie sprawozdań z działalności dla Zarządu Okręgu.

§ 6.

Wybory do Zarządu Sekcji odbywają się co 4 lata. W razie potrzeby 
przeprowadza się wybory uzupełniające w przypadku rezygnacji lub śmierci 
członka Zarządu lub w przypadku konieczności rozszerzenia składu 
Zarządu.

§ 7.

1. Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, nie rza-
dziej niż dwa razy do roku.

2. Protokoły z obrad Sekcji i posiedzeń Zarządu Sekcji przechowywane 
są w dokumentacji Zarządu.

§ 8.

Zarząd może powoływać Radę Programową. Jej celem jest wspieranie 
prac Zarządu w realizacji projektów.

§ 9.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 roku.
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Organizatorzy forów SBSW

BG PCz – Alicja Paruzel IV (2005); Alicja Paruzel XII (2008); Dagmara Bubel, 
Alicja Paruzel XXVIII (2013);

BG PŚ – Maria Rychlewska, Krzysztof Zioło XI (2007); Maria Rychlewska, 
Krzysztof Zioło XXV (2011);

BG WSB – Marzanna Chmielarska I (2004); Marzanna Chmielarska II 
(2005); Marzanna Chmielarska XIII (2008);

BT UŚ – Bogumiła Warząchowska IX (2007); Bogumiła Warząchowska XVI 
(2009); Bogumiła Warząchowska XXVII (2013); Bogumiła Warząchowska 
XXXI (2014)

BWNoZ UŚ – Grażyna Tetela XVII (2009);

BWPiA UŚ – Danuta Gburska XXI (2010);

BWSB WZ – Bogumiła Urban III (2005); Bogumiła Urban V (2006); Bogu-
miła Urban X (2007); Bogumiła Urban XIV (2008); Bogumiła Urban XVIII 
(2009); Bogumiła Urban XXII (2010); Bogumiła Urban wraz z Magdaleną 
Palubską BWSBiF XXIV (2010); Bogumiła Urban wraz z Magdaleną Palub-
ską BWSBiF XXIX (2014);

BWSH – Elżbieta Okularczyk VI (2006); Elżbieta Okularczyk XV (2008); 
Elżbieta Okularczyk XIX (2009); Elżbieta Okularczyk XXIII (2010); Elżbieta 
Okularczyk XXVI (2011);

BWSZiJO – Anna Kopka, Monika Lech VII (2006);

BWSZiNS – Barbara Ząbroń VIII (2006); 

CINiBA – Maria Kycler BUŚ, Bogumiła Warząchowska BT UŚ XXX (2014).
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Aneks 3

Organizatorzy zagranicznych wyjazdów studyjnych

Czechy (9 czerwca 2006 r.)
Maria Kycler, Karina Szołtysik

Słowacja (7-8 września 2006 r.)
Maria Kycler, Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Ukraina (7-9 czerwca 2007 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Niemcy (18-21 czerwca 2008 r.)
Maria Kycler, Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Węgry (20-24 maja 2009 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Austria (10–13 maja 2010 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Rumunia (22–29 czerwca 2011 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Dania, Szwecja i Niemcy (2–7 grudnia 2011 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Litwa, Rosja, Estonia i Łotwa (30 czerwca–8 lipca 2012 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Francja (29 czerwca–7 lipca 2013 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban

Szwajcaria (29 czerwca–6 lipca 2014 r.)
Karina Szołtysik, Bogumiła Urban



159MATERIAŁY

Aneks 4

Wykaz skrótów
BG AWF – Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
BG PCz – Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
BG PŚ – Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach
BG WSB – Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
BT UŚ – Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
BUŚ – Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
BWNoZ UŚ – Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
BWPiPs UŚ – Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach
BWSB WZ – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie
BWSBiF – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach
BWSH – Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
BWSM – Biblioteka Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach
BWSZiJO – Biblioteka  Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach
BWSZiNS – Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
CINiBA – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
IBiIN UŚ – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach
SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
SBSW – Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy 
Zarządzie Okręgu w Katowicach


