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W czasie konferencji podsumowującej wdrażanie XI Priorytetu Kultura 
i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007–2013 przedstawiciele Biblioteki Śląskiej odebrali statuetkę za 
realizację projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, 
zrealizowanego w ramach działania Ochrona i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Jego celem było wdrożenie 
kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opraco-
waniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Dzięki pro-
jektowi, realizowanemu w latach 2009–2013, zdigitalizowano prawie 27 
tys. niezwykle cennych dla europejskiej kultury obiektów: rękopisów, 
inkunabułów, starodruków, czasopism, druków ulotnych, grafi k, pocztó-
wek, fotografi i. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,2 mln zł (dofi nan-
sowanie z Unii Europejskiej – 6,1 mln zł, wartość środków budżetowych 
województwa śląskiego – 1,1 mln zł).

Kolekcję można oglądać w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (www.sbc.org.pl).

Aneta Satława

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach nagrodzona

25 listopada 2013 r. podczas gali w Centrum Prasowym PAP dyrekto-
rzy najlepszych bibliotek w kraju oraz przedstawiciele samorządów najbar-
dziej zaangażowanych w kulturalny rozwój swojej gminy otrzymali dyplomy 
przyznane przez kapitułę Rankingu Bibliotek. W trzeciej już edycji Ran-
kingu organizowanego przez Instytut Książki oraz dziennik „Rzeczpospolita” 
pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno biblioteki w Wągrowcu (Wielkopolskie), 
Świątkach (Warmińsko-Mazurskie) i Czechowicach-Dziedzicach (Śląskie). 
MBP w Czechowicach-Dziedzicach, trzecia biblioteka w kraju, została jed-
nocześnie uznana za najlepszą bibliotekę w województwie śląskim. 

Organizatorzy podkreślili, że ich celem było m.in. uhonorowanie 
i wyróżnienie tych, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest 
najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bez-
płatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

Podstawą opracowania rankingu było ponad 750 uzyskanych odpo-
wiedzi na 2 300 ankiet rozesłanych do polskich gmin wiejskich i miejsko-
-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. 
W analizie danych, oprócz standardowych dla biblioteki informacji staty-
stycznych, premiowano poziom czytelnictwa, jakość i komfort obsługi oraz 
wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Z rankingu, przeprowadzonego po raz trzeci, wynikają pewne wnio-
ski na temat kondycji polskich bibliotek – wyróżnione placówki to nie 
tylko wypożyczalnie książek, ale przede wszystkim lokalne centra kultury, 
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w których prowadzone są: kluby seniora, zajęcia dla dzieci i konkursy oraz 
różnego rodzaju kółka zainteresowań.

Źródło: http://www.rp.pl/instytutksiazki 
Izabela Jurczak

Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wro-
cławskiego w dniach 4–6 grudnia 2013 r., w setną rocznicę urodzin pro-
fesora Karola Głombiowskiego, zorganizował we Wrocławiu  konferencję 
naukową Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej.

Obrady podzielone zostały na dwie sesje, poświęcone procesom komu-
nikacji za pośrednictwem książki i biblioteki. Pierwsze wystąpienia oma-
wiały zagadnienia związane z rolą książki, jako nośnika komunikacji współ-
cześnie oraz w minionych latach. Szczegółowej analizie poddano różne typy 
książek i ich wpływ na procesy komunikacyjne. Zwrócono uwagę na poten-
cjał komunikacyjny książki. Omawiano zagadnienia związane z książką 
trakowaną jako element dziedzictwa kulturowego, ale także jako na nośnik 
kultury, wiedzy i nauki. Zwrócono uwagę na rolę książki w procesach spo-
łecznych. Tematem sesji drugiej były zagadnienia związane z przemianą 
i rolą, na przestrzeni wieków, procesów komunikacyjnych w bibliotece. 
Sporo miejsca poświęcono interakcjom zachodzącym w społeczeństwie na 
linii biblioteka a jej otoczenie społeczne (wykorzystanie przestrzeni, poten-
cjału ludzkiego i kulturowego). W komunikacji tej osobne miejsce zajęła 
współpraca pomiędzy bibliotekami a innymi instytucjami zajmującymi się 
propagowaniem i rozszerzaniem wiedzy na temat wartości kulturalnych.

Źródło: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-nau-
kowe/54/539-ksika-i-biblioteka-w-procesie-komunikacji-spoecznej

Marta Kunicka

Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowa-
nia kultury czytelniczej i informacyjnej

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniu 
5 grudnia, zorganizowało VII Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół 
Naukowych Bibliotekoznawców. Spotkanie zorganizowano wokół tematu 
Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kul-
tury czytelniczej i informacyjnej.


