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Zazwyczaj występujemy jako bierni uczestnicy, tym razem jednak wy-

stąpiliśmy jako prelegenci. Mowa o zorganizowanej 6 maja br. przez Sek-
cję Bibliograficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach z okazji Tygodnia Bibliotek konferencji Biblioteka miejscem spo-
tkań. Konferencja miała na celu przedstawienie działalności różnych ty-
pów bibliotek, podjętej w celu uatrakcyjnienia ich oferty i angażującej 
ponad to, czego zwykle wymaga się od bibliotekarza – czyli udzielania 
informacji lub dostarczaniu literatury. Jest to swoista nadbudowa dzia-
łalności stanowiącej o kulturotwórczym i naukotwórczym charakterze 
biblioteki. Obydwie te funkcje spełnia nasz biuletyn „Bibliotheca Nostra”, 
który wyrósł z informatora bibliotecznego na czasopismo, znajdujące swój 
oddźwięk w świecie bibliotekarzy zarówno praktyków jak i naukowców. 
Dowodem na to jest między innymi zauważenie nas przez Instytut Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego i zaprosze-
nie na konferencję, na której przedstawiliśmy referat „Bibliotheca Nostra” 
– narodziny i rozwój, opowiadający o kulisach powstawania czasopisma, 
systematycznym rozszerzaniu jego objętości i zasięgu dystrybucji. 

Swoje osiągnięcia przedstawiali na konferencji również reprezentanci 
innych bibliotek: dr Barbara Maresz - lwowskie i kresowe zbiory Bibliote-
ki Śląskiej, mgr Magdalena Tomecka pracę Sekcji Informacji Naukowej 
Biblioteki Śląskiej, informatyk z wykształcenia mgr inż. Andrzej Jurek 
(Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach): 
o tym jak informatyk może owocnie współpracować z bibliotekarzem 
w celu zapewnienia czytelnikowi lepszej obsługi. Współpracę tę przedsta-
wił na przykładzie tworzenia strony internetowej Biblioteki - bardzo roz-
budowanej i pełnej ciekawych pomysłów (dział „Warto przeczytać”, indek-
sowanie pełnotekstowe strony w Google).  

Drugi panel konferencji stanowiło przedstawienie bogatej i urozma-
iconej działalności kulturalnej bibliotek wojewódzkich, szkolnych, mło-
dzieżowych i publicznych. Swym Ośrodkiem Informacji Młodzieżowej po-
chwalił się Pałac Młodzieży w Katowicach. Ośrodek ten dostarcza młodym 
ludziom nie tylko informacji związanych z nauką, ale stara się pomóc im 
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w problemach. Skieruje do odpowiedniej placówki czy udzieli informacji 
na temat radzenia sobie z problemem przemocy w domu, z narkotykami, 
alkoholem, niechcianą ciążą. Na przykładzie Biblioteki Zespołu Szkół 
Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach mgr Iwona Müller przed-
stawiła współczesne oblicze biblioteki szkolnej, która oprócz informacyj-
nej pełni również funkcję promocyjną i wychowawczą poprzez organizo-
wanie konkursów czytelniczych, artystycznych, spotkań z autorami oraz 
różnorodnych akcji edukacyjnych i promujących czytelnictwo. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach pochwaliła się bogatą ofertą kultural-
nych rozrywek dla swoich czytelników, między innymi organizowanym od 
1995 roku Międzynarodowym Konkursem Graficznym na ekslibris. Ma on 
już dużą renomę, organizowany jest co dwa lata i dzięki niemu Biblioteka 
zgromadziła pokaźną – bo liczącą 13 594 małych dzieł sztuki kolekcję. 
Mgr Aleksandra Cerska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu przed-
stawiła aktywność placówki na polu organizowania spotkań z autorami, 
wystaw i innych wydarzeń kulturalnych. Pochwaliła się również, że pra-
cowniczka Biblioteki pani Iwona Danielczok wygrała tegoroczny konkurs 
na plakat promujący Tydzień Bibliotek i jej dzieło jest wizytówką jego 
obchodów. MBP w Zabrzu jest też pierwszą całkowicie skomputeryzowaną 
placówką filialną na Śląsku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Przedstawicielka Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lom-

py w Katowicach - mgr Katarzyna Czapla-Durska na poły filozoficznie roz-
prawiała o roli współczesnego bibliotekarza i rozterkach związanych 
z wyborem słowa drukowanego lub cyfrowego pod względem wiarygodności. 

Spodobała mi się formuła konferencji, która – skierowana głównie do 
studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, pozwoliła przyjrzeć 
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się jak wygląda nowoczesna filozofia bibliotekarstwa na praktycznych 
przykładach. Bibliotekarz staje się kulturalnym działaczem, wyzwalają-
cym twórcze siły w swoich czytelnikach, a biblioteki miejscami ciekawy-
mi, zaskakującymi i niestroniącymi od nowoczesnej technologii. 
 
 
Mgr Joanna Chwałek jest Bibliotekarzem Systemowym w Bibliotece Głównej 
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
 
 
 
 


