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W dniu 15 stycznia 2009 r. w budynku Wydziału Teologicznego Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja 
Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, 
wspólnie z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcją Bibliotek 
Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Górnoślą-
skiego w ramach XVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP. 

 Celem konferencji było ukazanie znaczenia finansów, sposobów ich 
pozyskiwania i odpowiedniego wydatkowania w różnego typu bibliotekach 
dla ochrony zasobów bibliotecznych stanowiących jedno z podstawowych 
dóbr kultury. Problematyka obrad przede wszystkim oscylowała wokół 
możliwości zabezpieczenia środków na nowoczesne budownictwo biblio-
teczne, konserwację, ochronę i digitalizację zbiorów. Wśród zainteresowa-
nych tematyką gości znaleźli się zarówno bibliotekarze reprezentujący 
biblioteki z całego kraju, m.in. bibliotekarze akademiccy, bibliotek pu-
blicznych i szkolnych, jak i pracownicy naukowi oraz studenci Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Teolo-
gicznego UŚ - ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, który witając gości i zachę-
cając do owocnych obrad, wyraził uznanie dla organizatorów i zaproszo-
nych prelegentów podejmujących niełatwy temat finansów w działalności 
bibliotecznej. 

Podczas pierwszej sesji,  mającej  charakter przeglądowo-teoretyczny, 
moderatorem był ks. Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wy-
działu Teologicznego we Wrocławiu, a równocześnie przewodniczący Fe-
deracji Bibliotek Kościelnych FIDES. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. 
UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, Dyrektor Biblioteki UŚ, na temat tego jak 
doszło do powstania koncepcji i projektu budowy nowoczesnego Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz w jaki sposób Uni-
wersytetowi Śląskiemu oraz Akademii Ekonomicznej udało się pozyskać 
środki na ten cel. Podobnej tematyce poświęcony był kolejny referat, 
w którym Władysław Szczęch, starszy dokumentalista dyplomowany, 
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zastępca dyrektora Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie, przedstawił historię oddania do użytku nowego gmachu biblioteczne-
go wraz z kompletnym wyposażeniem dla społeczności akademickiej. Ko-
lejne dwa wykłady miały wymiar naukowo-badawczy, ponieważ zostały 
przygotowane na podstawie badań ankietowych oraz literaturowych przez 
pracowników naukowych z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy z nich, przed-
stawiony przez dr. Zdzisława Gębołysia, dotyczył różnych form sponso-
ringu i fundraisingu stosowanych przez biblioteki akademickie w Polsce 
i za granicą, Natomiast w drugim, prelegentka dr Jolanta Szulc, omówiła 
problematykę zarządzania finansami w bibliotece jako jednej z wielu ty-
pów instytucji usługowych działających na rynku, niedochodowych i nie 
nastawionych na osiąganie zysków. Następny referat, zaprezentowany 
przez  Bogumiłę Urban, Dyrektorkę Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, odnosił się do tego, jak 
ważne jest odpowiednie skonstruowanie i konsekwentne realizowanie 
planu finansowego w działalności biblioteki. 

Na koniec tej części konferencji, tuż przed zaplanowaną przerwą 
w obradach, nastąpiła krótka prezentacja książki Biblioteki kościelne 
i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność pod redakcją ks. Henryka 
Olszara i Bogumiły Warząchowskiej, wydanej w serii Studia i Materiały 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a opraco-
wanej m.in. przez zespół pracowników Biblioteki Teologicznej. Książkę 
można było kupić na stoisku Księgarni Św. Jacka, na którym prezento-
wano również inne publikacje tego wydawnictwa. Podczas przerwy można 
było zaopatrzyć się również w literaturę naukową i popularnonaukową 
eksponowaną przez Hurtownię i Wydawnictwo Książek Katolickich Em-
manuel. 

Drugą sesję, mającą charakter bardziej warsztatowy, poprowadziła 
Maria Kycler, kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, a równocześnie przedstawiciel Sekcji Bibliotek Szkół Wyż-
szych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ta część konferencji została 
zainaugurowana przez ks. Wacława Umińskiego, Dyrektora Biblioteki 
Księży Misjonarzy w Krakowie, który przybliżył wszystkim zebranym te-
matykę ochrony i konserwacji zapobiegawczej zabytkowych zbiorów swo-
jej biblioteki. Natomiast następna prezentacja ukazała inny wymiar 
ochrony księgozbiorów, polegający na ich digitalizowaniu i umieszczaniu 
w bibliotekach wirtualnych, do czego przekonywał Remigiusz Lis, zastęp-
ca dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach i jednocześnie współtwórca 
projektu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. O tym jak należy przystąpić do 
przygotowania projektu, aby uzyskać wsparcie finansowe z funduszy 
strukturalnych, mówiła Katarzyna Dudziak z Działu Projektów Międzyna-
rodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
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cach. W kolejnym referacie, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, starszy kustosz dyplomowany Małgorzata Waga 
podzieliła się własnymi doświadczeniami z przygotowania i opracowania 
grantu dla pozyskania sprzętu komputerowego wykorzystywanego w bi-
bliotece uniwersyteckiej. Konferencję zamykało wystąpienie Agaty Muc, 
adiunkta bibliotecznego z Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego, 
w którym prelegentka przedstawiła wyniki badań ankietowych dotyczą-
cych różnorodnych sposobów finansowania zasobów bibliotek wydziałów 
teologicznych w Polsce. 

Konferencja, zgodnie z zamysłem organizatorów, stała się ciekawym 
forum wymiany poglądów, idei i doświadczeń badaczy i praktyków z wielu 
ośrodków bibliotekarskich i akademickich. Podczas wystąpień wskazano 
szereg zagadnień wciąż wymagających dopracowania, m.in. w zakresie 
budownictwa bibliotecznego,  konserwacji i ochrony obiektów bibliotecz-
nych, digitalizacji zbiorów oraz pozyskiwania funduszy w tym zakresie. 
Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać referatów dotyczących szerokiego 
spektrum zagadnień związanych z finansowaniem bibliotek oraz podzielić 
się doświadczeniami ze swoich miejsc pracy. Dyskusje kuluarowe zgro-
madzonych gości potwierdziły trafność doboru tematyki oraz prelegentów 
przez organizatorów konferencji i jednocześnie uświadomiły konieczność 
dalszych spotkań w celu pogłębienia prezentowanych zagadnień.  

Szczegółowy program oraz prezentacje multimedialne pokazywane 
podczas trwania konferencji można odnaleźć na stronie domowej Biblio-
teki Teologicznej UŚ - www.bib.wtl.us.edu.pl. 

 
 
Mgr Agata Muc jest pracownikiem Biblioteki Teologiczej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. 
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