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W dniu 29 listopada 2007 roku w Bibliotece Głównej Akademii Wy-

chowania Fizycznego w Katowicach odbyło się spotkanie Rady Programo-
wej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. 

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób. 
 
Porządek zebrania: 
 

1. Omówienie pracy Sekcji w roku akademickim 2007/2008. 
2. Prezentacja kwartalnika “Bibliotheca Nostra”. 
3. Wolne wnioski, dyskusja. 
4. Zwiedzanie BG AWF i zakończenie spotkania.  

 
Przebieg zebrania: 
 

Powitanie zebranych przez Panią Bogumiłę Urban, Przewodniczącą 
Sekcji, a następnie oddanie głosu Panu Mariuszowi Pasze, Kierownikowi 
BG AWF. 
 
Ad 1:  

Zaplanowana na rok akademicki 2007/2008 działalność edukacyjno-
szkoleniowa Sekcji będzie realizowana wg poniższego harmonogramu: 

 

• XII Forum - zwiedzanie zbiorów Biblioteki Jasnogórskiej 
ze względu na trudności organizacyjne zostanie przesunięte na 12 
stycznia 2008 r. Starania organizatorki, Pani Alicji Paruzel, aby 
w program zwiedzania włączyć najcenniejsze obiekty zgromadzone 
w tamtejszej bibliotece wesprze Pan prof. dr hab. L. Ogierman. 
Pani Agnieszka Bajor, referując stan przygotowań do wyjazdu, 
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podkreśliła realną szansę, iż starania Sekcji odnośnie programu 
zwiedzania zakończą się sukcesem a przewodnikiem po zbiorach 
jasnogórskich będzie o. Uniewski; 

 
• XIII Forum nt. Informacja w świecie cyfrowym zostanie 

zorganizowane w Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej 3 marca 2008 r. Informacja taka została nadesłana 
mailowo przez Panią Marzannę Chmielarską; 

 
• XIV Forum nt. Psychologia w bibliotece II to konferencja, której 

organizację przewidziano na połowę kwietnia 2008 r. w Bibliotece 
Wyższej Szkoły Bankowej Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Pani 
Bogumiła Urban podkreśliła, iż tematyka poprzedniej konferencji 
a także XI Forum spotkały się z żywym zainteresowaniem 
bibliotekarzy, stąd chęć kontynuowania tej problematyki; 

 
• Konferencja międzynarodowa nt. Biblioteki elektroniczne i ich 

znaczenie dla użytkowników w nieco zmienionej formule 
odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Pani Maria Kycler, referując aktualny stan przygotowań 
i trudności organizacyjne podkreśliła, iż organizatorka 
Konferencji, Pani Dyrektor Małgorzata Waga, podtrzymuje 
zaproponowany termin 15 maja 2007 r.; 

 
• Pani Grażyna Tetela zaprosiła Radę Programową Sekcji do odbycia 

kolejnego spotkania w murach Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Proponowany termin 
to czerwiec 2008 r.; 

 
• Kontynuując cieszący się dużym zainteresowaniem cykl 

Wizerunek bibliotekarza Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu zorganizuje XV Forum – warsztaty poświęcone tej 
tematyce. Pani Elżbieta Okularczyk zaproponowała, aby odbyły 
się one pod koniec września 2008 r.; 

 
• Na połowę grudnia 2008 r. przewidziana została impreza 

integracyjna dla pracujących i emerytowanych bibliotekarzy szkół 
wyższych Śląska. Okazją będą obchody 40-lecia Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorka, Pani Maria Kycler, 
planuje włączenie do programu studentów katowickich uczelni 
artystycznych; 
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• W ramach dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej trwają 
przygotowania do wyjazdu szkoleniowego do Niemiec. 
Przedstawione przez Panie Karinę Szołtysik i Marię Kycler 
propozycje programu, terminu oraz wstępnego kosztorysu 
po przedyskutowaniu zostały przyjęte. Wyjazd zaplanowano na 
18-21 czerwca 2008 r. W programie przewidziano zwiedzanie 
Biblioteki Collegium Polonicum, Biblioteki Uniwersytetu Viadriny 
we Frankfurcie nad Odrą oraz Staatsbibliothek - Preußischer 
Kulturbesitz w Berlinie. Informacja o wyjeździe zostanie rozesłana 
w styczniu, warunkiem zapisu będzie przedpłata. 

 
W toku dyskusji nad planowanymi przez Sekcję forami i konferen-

cjami została zgłoszona propozycja organizowania sesji posterowych. Pa-
nie Bogumiła Warząchowska i Agnieszka Bajor wskazywały na korzyści 
wynikające z takiej formy przekazu.  

 
Pan Krzysztof Zioło podkreślił potrzebę organizacji spotkań integra-

cyjnych śląskich bibliotekarzy. BG PŚ w styczniu przyszłego roku zapra-
sza wszystkich zainteresowanych na nieformalne spotkanie środowisko-
we przy okazji otwarcia nowych magazynów. 

 
Pan Mariusz Pacha rozważa możliwość czynnego włączenia się BG 

AWF w działalność Sekcji, m.in. pod kątem spotkań integracyjnych 
o charakterze rekreacyjno-sportowym. 

 
Pani Bogumiła Urban wystąpiła z wnioskiem o poszerzenie składu 

Rady Programowej Sekcji o przedstawicieli BG AWF. 
 

Pani Maria Kycler przekazała informację nt. starań Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego o urucho-
mienie studiów podyplomowych dla bibliotekarzy szkół wyższych, finan-
sowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Pani Elżbieta Pawełka, Skarbnik Sekcji, omówiła ściągalność składek 
w roku bieżącym. Zdecydowano, że należy bardziej energicznie przypomi-
nać o konieczności wnoszenia opłat członkowskich. 
 
Ad. 2. 

Pani Joanna Chwałek oraz Pan Damian Ziółkowski zaprezentowali 
zebranym wydawany staraniem BG AWF kwartalnik „Bibliotheca Nostra”. 
W interesującej formie została przedstawiona geneza pisma, jego rozwój 
i sposób dystrybucji. Uczestnicy spotkania zostali wyczerpująco zapozna-
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ni z profilem „BN” oraz jego strukturą. Cennymi uwagami redakcyjnymi 
podzieliła się także Pani Katarzyna Baran. 
 
Ad. 3: 

Prezentacja multimedialna czasopisma „Bibliotheca Nostra” oraz 
przedłożone do wglądu archiwalne numery (w wersji papierowej) stały się 
zalążkiem dyskusji nad dalszym rozwojem kwartalnika. Pan Mariusz Pa-
cha, redaktor naczelny, zaprosił do publikowania na jego łamach biblio-
tekarzy zainteresowanych pracą badawczą. 

Pani Bogumiła Urban złożyła propozycję objęcia „BN” patronatem 
Sekcji, podkreślając, iż zostanie zachowana jego dotychczasowa pełna 
samodzielność oraz profil. Zgodzono się, że należy podjąć starania 
o podniesienie rangi tytułu, m.in. poprzez recenzowanie zamieszczanych 
w nim artykułów. Zdecydowano o zwróceniu się z prośbą o współpracę 
naukową do Pani Prof. dr hab. Elżbiety Gondek, Dyrektora Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 
Jednocześnie zostaną podjęte rozmowy z Zarządem Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach nt. możliwości 
sfinansowania opłat za recenzje. 
 
Ad. 4: 

Spotkanie Rady Programowej zamknęła wycieczka po BG AWF. 
Zebrani mieli okazję poznać strukturę organizacyjną biblioteki, jej zbiory 
i świadczone usługi a także trudne, ze względów lokalowych, warunki 
pracy. Nadzieję na ich poprawę budzi budowa nowego gmachu biblioteki. 
 
 
Mgr Maria Kycler jest pracownikiem Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania 
i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. Pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącej Sekcji  
Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia  
Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. 
 
 
 
 


