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Maj i czerwiec to tradycyjnie czas konferencji naukowych. W tego-
rocznym „sezonie konferencyjnym” środowisko bibliotekoznawców mogło 
uczestniczyć w kilku interesujących wydarzeniach – warto odnotować 
konferencje: „Strefa kultury, strefa nauki – współczesny obraz biblioteki” 
(Gdańsk, 16–17 maja 2013), „Nowe technologie i e-booki w bibliotece” (Gro-
dzisk Mazowiecki, 22 maja 2013), „Biblioteki w przestrzeni edukacyjnej. 
Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji” (Kraków, 23–24 maja 
2013), „Biblioteka w komórce. Przyszłość usług bibliotecznych” (Łódź, 4–6 
czerwca 2013), „Biblioteka w świecie komunikacji sieciowej” (Warszawa, 
6–7 czerwca 2013), „Homo communicativus. Współczesne oblicza komuni-
kacji i informacji” (Toruń, 24–25 czerwca 2013) oraz pierwsze „Ogólnopol-
skie Forum Bibliotek Pedagogicznych” (Kraków, 13–14 czerwca 2013).

W obszar tematyki związanej z miejscem i znaczeniem placówek biblio-
tecznych w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie informa-
cyjno-komunikacyjne wpisała się także ogólnopolska konferencja naukowa 
zorganizowana przez Katedrę Nauki o Informacji i Edukacji Informacyj-
nej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej 
Beskidzkiej oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Współorganizato-
rami wydarzenia była Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego 
w Suchej Beskidzkiej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krako-
wie – Filia w Suchej Beskidzkiej. Obradowano w Sali Rycerskiej zamku 
w Suchej Beskidzkiej 17 maja 2013 roku. Patronat nad konferencją objął 
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.

Komitet programowy w składzie prof. UP  dr hab. Hanna Batorowska, 
dr Barbara Kamińska-Czubała, dr Sabina Kwiecień zaproponował, aby  
tematem przewodnim czwartej już konferencji naukowej zorganizowanej 
w tym mieście, była „Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – edukacja – 
wychowanie informacyjne”.
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Referaty przygotowali pracownicy Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu 
Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedry Informa-
tyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedry Tech-
nologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Ośrodka Eduka-
cji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Oddziału Kom-
puteryzacji i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, Zespołu 
Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej, Biblioteki Suskiej im. 
Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej. 

Przybyłych na spotkanie gości przywitał Burmistrz Miasta Sucha 
Beskidzka Stanisław Lichosyt. Podkreślając znaczenie wieloletniej współ-
pracy IINIB UP w Krakowie ze środowiskiem oświatowym i edukacyjnym 
Suchej Beskidzkiej, życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad i miłego 
pobytu na ziemi suskiej. Kierownik Katedry Nauki o Informacji i Edukacji 
Informacyjnej prof. UP dr hab. Hanna Batorowska podziękowała władzom 
miasta za umożliwienie zorganizowania konferencji na zamku w Suchej 
Beskidzkiej i wspieranie działań związanych z szerzeniem kultury informa-
cyjnej wśród młodych i dorosłych mieszkańców tego miasta. Przywitała także 
przybyłych na zamek – nauczycieli i bibliotekarzy z województwa małopol-
skiego, studentów IINIB Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz pozostałych gości zainteresowanych tematyką konferencji.

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne. W pierwszej 
części dominowała tematyka kultury informacyjnej, zagrożeń generowa-
nych przez cywilizację technologiczną, kształtowania dojrzałych zachowań 
informacyjnych, rozwijania świadomości informacyjnej młodych internau-
tów oraz wychowania do racjonalnego i etycznego korzystania z informa-
cji. Moderatorami były dr Barbara Kamińska-Czubała i  dr Sabina Kwie-
cień z IINIB UP w Krakowie. Przedstawiono następujące referaty: Potrzeba 
wychowania do informacji (prof. UP dr hab. Hanna Batorowska), Zacho-
wania informacyjne a zarządzanie czasem (dr Barbara Kamińska-Czu-
bała), Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu (mgr Wojciech Gach), 
Wirtualne przestrzenie szkoły (dr Irena Pulak), Wizualizacja działań edu-
kacyjnych biblioteki szkolnej w cyfrowym świecie informacji (mgr Izabela 
Rudnicka), Digitalizacja zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej 
(mgr Barbara Woźniak).

W drugiej części obrad wystąpienia prelegentów koncentrowały się 
wokół zagadnień stosowania nowoczesnych technologii w działalności 
informacyjnej oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i cyfrowych repozyto-
riów wiedzy. Przewodniczyły dr Beata Langer z IINIB UP oraz mgr Ewa 
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Kawończyk – dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Przedsta-
wiono następujące referaty: Tworzenie bibliografi cznej bazy danych jako 
element dydaktyki akademickiej z zakresu informacji naukowej – na przy-
kładzie bazy Cytbin (dr Anna Seweryn), Infrastruktura techniczna bibliotek 
cyfrowych (mgr Konrad Matyas),  Ocena jakości wybranych bibliotek cyfro-
wych (dr Sabina Kwiecień), Problemy przechowywania danych cyfrowych 
w bibliotekach (mgr Dorota Witczak, mgr Krzysztof Sobkowiak), YouTube 
jako kanał komunikacji bibliotek wojewódzkich (dr Beata Langer), Kompe-
tencje wizualne w praktyce akademickiej (mgr Małgorzata Wieczorek-Toma-
szewska), Taksonomiczna analiza województw Polski pod kątem liczby pra-
cowni komputerowych i multimedialnych w instytucjach kultury (dr Beata 
Basiura), Kształcenie i certyfi kacja specjalistów informacji w Polsce i wybra-
nych krajach (mgr Patrycja Hrabiec-Hojda),  Program MOL OPTIVUM fi rmy 
VULCAN w pracy biblioteki szkolnej ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 
(mgr Renata Kosała), Wychowanie informacyjne w świetle literatury i prak-
tyki pedagogicznej w pracy z młodzieżą (mgr Renata Kosała).

Fot. 1. Uczestnicy konferencji Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowa-
nie informacyjne. Sala Rycerska zamku w Suchej Beskidzkiej. Fot. Hanna Batorowska

Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie pełnych tekstów 
wszystkich przedstawionych wystąpień w specjalnym numerze recenzowa-
nego Elektronicznego Czasopisma Biblioteki Głównej Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie pt. „Biblioteka i Edukacja” (ISSN  2299-565X); 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/).

W przerwie pomiędzy pierwszą a drugą częścią obrad, można było wraz 
z dyrektorem Muzeum Suchej Beskidzkiej kustosz Barbarą Woźniak zwie-
dzić wystawę zatytułowaną  „Sądownictwo w Państwie Suskim w  XVII–



99SPRAWOZDANIA

XVIII wieku. Dawne narzędzia tortur i kar” oraz galerię obrazów zgroma-
dzonych na zamku. Dla zainteresowanych zorganizowano prezentację 
Pracowni Digitalizacji zbiorów w Muzeum Miejskim w zamku suskim, jej 
uczestnicy zapoznali się z metodami digitalizacji zbiorów ikonografi cznych. 
Przygotowano również wystawę książek ze zbiorów Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej  pt.: „Człowiek 
w świecie technologii informacyjnych i medialnych”, którą opracowała mgr 
Małgorzata Kurek – kierownik Filii PBW w Suchej Beskidzkiej oraz wystawę 
urządzeń technologicznych pt.: „Dawne i współczesne nośniki do przecho-
wywania danych cyfrowych” opracowaną przez mgr Dorotę Witczak i mgr. 
Krzysztofa Sobkowiaka z Oddziału Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 Podsumowania obrad dokonali prof. UP dr hab. Hanna Batorow-
ska oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla mgr Ewa Kawończyk. 
Uznano, że należy upominać się o wprowadzenie do programów naucza-
nia wiedzy o kulturze informacyjnej, realizować proces wychowania infor-
macyjnego i nieustannie dążyć do wykształcenia dojrzałych informacyjnie 
użytkowników informacji. Stwierdzono ponadto, że współczesna biblioteka 
musi być atrakcyjna i spełniać oczekiwania informacyjne cyfrowych tubyl-
ców, aby móc nie tylko przetrwać, ale rozwijać się.

Fot. 2. Uczestnicy konferencji Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowa-
nie informacyjne. Sala Rycerska zamku w Suchej Beskidzkiej. Fot. Hanna Batorowska


