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W swojej wypowiedzi podkreśliła ona rolę i miejsce bibliotek wydziałowych, 
a także zwróciła uwagę na drastyczne w skutkach decyzje konsolidacyjne 
podyktowane kwestiami budżetowymi. Następnie Anna Krasuska z Biblio-
teki Uniwersyteckiej KUL wygłosiła referat pt. Umowa na czas nieokreślony 
– Syzyf. Tematem wystąpienia były prasowe hasła reklamowe publikowane 
na łamach gazet w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Następnie bibliotekarze gościli w dziale zbiorów specjalnych, gdzie mieli 
możliwość zapoznania się z najcenniejszymi zbiorami przechowywanymi 
w książnicy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przedsta-
wiła Małgorzata Trojnacka, Zastępca Dyrektora. Najstarszym z prezento-
wanych rękopisów był Dekret Gracjana. Lubelski egzemplarz jest jednym 
z sześciu zachowanych w Polsce. Ponadto goście obejrzeli rzadkie doku-
menty urzędowe, głównie źródła polskiego prawa parlamentarnego. Poka-
zano m.in. Statut Łaskiego (egzemplarze wydane na papierze i pergaminie), 
osiemnastowieczne diariusze sejmowe, diariusz Sejmu Koronacyjnego Zyg-
munta III Wazy, statuty i przywileje koronne wydane w XVI wieku w Kra-
kowie, miscellanea oratorskie (np. mowa abdykacyjna króla Kazimierza).

Prowadzone podczas Konferencji obrady ogniskowały się wokół kwestii 
związanych z próbami i stanem prac nad powołaniem konsorcjum bibliotek 
prawniczych.
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W gmachu Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademic-
kiej w Katowicach 7 czerwca odbył się wernisaż wystawy współczesnego 
malarstwa polskiego pod tytułem 45 artystów na 45-lecie UŚ. Wystawę, 
zorganizowaną w ramach obchodów jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego, 
otworzył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie popro-
wadził Maciej Szczawiński, a wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Jan 
Kukuczka – właściciel galerii w Istebnej, współorganizator wystawy oraz dr 
hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współ-
pracy z otoczeniem i promocji. O prezentowanych pracach oraz ich auto-
rach opowiedział Michał Kawulok, historyk sztuki z Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle. Otwarciu wystawy towarzyszył występ zespołu Vołosi. 

Ekspozycję obrazów, rysunków i grafi k najlepszych polskich artystów 
można było podziwiać w CINiBA od czerwca do początku lipca. 
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