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18 września 2013 r. Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej 
była gospodarzem 28. Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. W ramach 
Forum zorganizowana została konferencja Rola biblioteki w zakresie para-
metryzacji uczelni, w której wzięło udział około 100 uczestników reprezen-
tujących 40 instytucji naukowych – głównie biblioteki uczelniane – z 19 
miast polskich: Gliwice, Katowice, Opole, Warszawa, Kraków, Szczecin, 
Poznań, Lublin, Kielce, Olsztyn, Białystok, Bielsko-Biała, Sosnowiec, 
Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Chorzów, Siedlce, 
Częstochowa. Po raz kolejny Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy 
Zarządzie Okręgu w Katowicach wykroczyło poza granice województwa 
śląskiego, goszcząc bibliotekarzy z całej Polski, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele bibliotek uczelni państwowych i niepaństwowych, bibliotek 
instytutów naukowych, uczelni technicznych, przyrodniczych, ekonomicz-
nych, humanistycznych i uniwersyteckich. 

Forum rozpoczęło się od zwiedzania Jasnogórskiej Biblioteki 
OO. Paulinów na Jasnej Górze, niewątpliwie najstarszej i najcenniej-
szej z częstochowskich książnic, której powstanie datuje się na począ-
tek XV w., a zabytkowe zasoby stanowią m.in. tysiące inkunabułów 
i starodruków oraz bogato zdobione rękopisy. 

W miejscu obrad uczestników konferencji powitała Dyrektor Biblio-
teki Głównej Politechniki Częstochowskiej dr Dagmara Bubel, natomiast 
ofi cjalnego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki Politechniki 
Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, który w krótkiej 
wypowiedzi przedstawił zgromadzonym zarys historii miasta Częstochowy 
i częstochowskiego szkolnictwa wyższego.

W trakcie konferencji zaprezentowano dziewięć referatów. Pierwszy 
Zarządzanie zmianami w szkole wyższej wprowadzający w tematykę pol-
skiego szkolnictwa wyższego, wygłosili przedstawiciele Wydziału Zarządza-
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nia Politechniki Częstochowskiej dr Agata Przewoźna-Krzemińska oraz dr 
inż. Seweryn Cichoń. W prezentacji zwrócono uwagę m.in. na zmiany, jakie 
nastąpiły w ostatnich latach w szkolnictwie wyższym i jego otoczeniu oraz 
na prace nad zmianami dalszymi, w szczególności zmianami dotyczącymi 
fi nansowania nauki.

Kryteria parametryzacji jako podstawa rankingu uczelni wyższych to 
temat wystąpienia mgr Moniki Curyło z Katedry UNESCO do Badań nad 
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prelegentka omówiła podstawy tworzenia rankingów uczelni i nakreśliła 
kryteria uwzględniające prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, 
innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. 
Podkreśliła dążenia autorów rankingów do osiągnięcia jak najdokładniej-
szej mierzalności zastosowanych danych, szczególnie tych uzyskiwanych 
z obszernych baz danych publikacji i cytowań. Zaakcentowała podobień-
stwa i różnice w ocenie działalności naukowej uczelni wynikające z zasto-
sowania różnych narzędzi parametryzacji.

Dr Aneta Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
w wystąpieniu Gdzie szukać cytowań i jak je wykorzystywać? poruszyła 
zagadnienia związane z indeksami (tu szczególna rola Indeksu Hirscha) 
i bazami cytowań oraz jakością danych; podjęła ponadto próbę odpowiedzi 
na pytanie w jaki sposób można zwiększyć liczbę cytowań.

Przedstawicielki Biblioteki Politechniki Lubelskiej mgr Ewa Hetman 
oraz mgr Stanisława Pietrzyk-Leonowicz w referacie Baza Publikacji Pra-
cowników PL jako narzędzie bibliometryczne omówiły zasady funkcjono-
wania utworzonej w Bibliotece Politechniki Lubelskiej bazy publikacji, 
która oprócz rejestrowania publikacji umożliwia ich ocenę oraz pozwala na 
szybką i sprawną analizę cytowań. Przedstawiły metodykę tworzenia bazy 
i wykorzystanie zewnętrznych narzędzi bibliometrycznych.

Na konieczność nieustannego dostosowywania do zmian bazy rejestru-
jącej publikacje pracowników wskazały w wystąpieniu Czy lepsze musi być 
wrogiem dobrego? O konieczności nieustannej zmiany – Baza Publikacji Pra-
cowników PP  mgr Maria Bebejewska oraz mgr Maria Ignaszak z Biblioteki 
Politechniki Poznańskiej. 

Działalność dokumentacyjną Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu w zakresie tworzenia bibliografi i publikacji pracow-
ników Uczelni, poprzez krótką historię, stan obecny, problemy związane 
z tą działalnością i perspektywy dalszego rozwoju przedstawiła mgr Olim-
pia Małecka w prezentacji przegotowanej we współpracy z mgr Mariuszem 
Polarczykiem a zatytułowanej Bibliografi a publikacji pracowników Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu w świetle 60-letniej działalności Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Analizę poziomu zaangażowania bibliotek uczelni przyrodniczych 
w proces parametryzacji uczelni, a także różnorodność rozwiązań w zakre-
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sie dokumentowania dorobku naukowego i wykorzystania go w procesie 
oceny jednostek, zaprezentowała dr Magdalena Seta z Biblioteki Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w wystąpieniu Bibliografi a 
publikacji pracowników uczelni przyrodniczych w odniesieniu do parametry-
zacji jednostek naukowych. Autorka przedstawiła wyniki badań własnych 
przeprowadzonych w dziewięciu bibliotekach uczelni przyrodniczych.

Biblioteki uczelni ekonomicznych reprezentowała mgr Joanna Kasprzyk-
-Machata, pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. W wystąpieniu zatytułowanym Rejestracja dorobku naukowego 
pracowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu – doświadczenia, osiągnięcia, plany rozwoju omówiła historię, stan 
obecny oraz perspektywy rozwoju bazy rejestrującej dorobek publikacyjny 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedstawiła 
budowę bazy oraz proces gromadzenia i wprowadzania danych. Prele-
gentka podkreśliła wagę i możliwości wykorzystania zgromadzonych infor-
macji w promocji dorobku uczelni, parametryzacji jednostek naukowych 
i ewaluacji pracowników.

Działania Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ukazane zostały 
w referacie mgr Joanny Dziak, mgr Urszuli Długaj i mgr Haliny Skrzy-
piec Udział biblioteki w procesie parametryzacji na przykładzie Biblioteki 
Głównej Politechniki Śląskiej. Autorki przedstawiły najistotniejsze działania 
Biblioteki, mające na celu ułatwienie zebrania potrzebnych do parametry-
zacji danych, opisały główne problemy, z jakimi zwracali się pracownicy 
naukowi a następnie omówiły działalność szkoleniową i ofertę informa-
cyjną przygotowaną na stronie Biblioteki Politechniki Śląskiej. Zwróciły 
ponadto uwagę na znaczenie bibliografi cznej bazy Dorobek przygotowywa-
nej w Bibliotece Głównej i obejmującej publikacje pracowników naukowych 
Politechniki Śląskiej.

Przyjazna atmosfera i trafny wybór tematu oraz zawartość wygłasza-
nych wystąpień sprzyjały ożywionym, rzeczowym dyskusjom, których waż-
nym elementem stała się wymiana doświadczeń. Zdecydowanie praktyczny 
charakter konferencji (zgodnie z zamierzeniem organizatorów i założonym 
celem tego spotkania) pozwolił na stworzenie warunków do prezentacji kon-
kretnych działań bibliotekarzy, głównie w zakresie dokumentacji dorobku 
publikacyjnego pracowników naukowych, i w konsekwencji na twórczą, 
merytoryczną refl eksję.

Ofi cjalnego zamknięcia 28. Forum dokonała Dyrektor Biblioteki Głów-
nej Politechniki Częstochowskiej dr Dagmara Bubel, dziękując uczestni-
kom za przybycie i możliwość wymiany opinii, doświadczeń oraz pozna-
nia interesujących rozwiązań zastosowanych w różnego typu bibliotekach 
szkół wyższych. 


