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W roku 2014 mija dziesięć lat działalności Sekcji Bibliotek Szkół 
Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu 
w Katowicach (dalej SBSW). Rocznica ta jest okazją do przybliżenia dzie-
jów SBSW – organizacji aktywnie wspierającej rozwój kompetencji zawodo-
wych bibliotekarzy a przede wszystkim integrującej pracowników bibliotek 
uczelni publicznych i niepublicznych województwa śląskiego.

Przedstawiona kronika rejestruje najważniejsze wydarzenia z działalno-
ści Sekcji. W oparciu o zebraną dokumentację prezentuje historię, program 
i zakres działalności SBSW. Wykorzystano materiały archiwalne wytworzone 
przez Sekcję, w szczególności: sprawozdania z działalności SBSW, protokoły 
oraz notatki z zebrań zarządu i rady programowej, programy forów, konfe-
rencji i wyjazdów szkoleniowych. Cennym źródłem informacji na temat wyda-
rzeń naukowych i imprez organizowanych przez Sekcję są także sprawoz-
dania opublikowane na łamach czasopism fachowych („Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, „Bibliotheca Nostra”, „Dialogi Biblioteczne”, „EBIB. Elek-
troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”, „Fides. Biuletyn Bibliotek 
Kościelnych”, „Nowa Biblioteka”, „Podkarpackie Studia Biblioteczne”, „Prak-
tyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, „Przegląd Biblioteczny”, 
„Warsztaty Bibliotekarskie”). Zebrany materiał źródłowy, jako dokumentacja 
historyczna, może okazać się przydatny dla badaczy bibliotekarskiego ruchu 
stowarzyszeniowego na Górnym Śląsku.

Pracę podzielono na dwie części, każda prezentuje dokonania organi-
zacji na przestrzeni pięciu lat, pierwsza obejmuje okres od maja 2004 do 
grudnia 2009, druga od stycznia 2010 do maja 2014 r.1 Całość zamykają 

1 „Bibliotheca Nostra” opublikuje drugą część kroniki w zeszycie tematycznym poświęco-
nym stowarzyszeniom i organizacjom bibliotekarskim.
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aneksy, do których włączono: regulamin SBSW, wykaz forów (konferencji, 
seminariów i warsztatów) organizowanych przez Sekcję, wykaz wyjazdów 
szkoleniowych, bibliografi ę oraz wykaz skrótów.

2004
26 maja 2004

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie, we współpracy z Biblioteką Wyższej Szkoły Ekonomii i Admi-
nistracji w Bytomiu, zorganizowała zebranie pracowników bibliotek szkół 
wyższych województwa śląskiego. Celem spotkania było rozważenie projektu 
utworzenia regionalnej organizacji skupiającej bibliotekarzy akademickich. 
Do udziału w obradach zostali również zaproszeni przedstawiciele Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz działacze SBP. Zgromadzeni z uznaniem odnieśli się do 
inicjatywy, podkreślili znaczenie współpracy bibliotek uczelnianych oraz 
przedyskutowali możliwe obszary współpracy i wymiany doświadczeń mię-
dzy bibliotekami a instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Zwrócili uwagę 
na konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kontekście 
wpływu na funkcjonowanie bibliotek i subsydiowanie uczelni ze środków 
unijnych. Wskazali na konieczność podnoszenia kwalifi kacji bibliotekarzy 
i pracowników informacji naukowej nie tylko w zakresie wiedzy meryto-
rycznej, ale również kompetencji interpersonalnych i wiedzy ogólnej. Jed-
nogłośnie zapadła decyzja o powołaniu Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
przy Okręgu Śląskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Spośród 
uczestników spotkania wybrano Zarząd Sekcji. W jego skład weszły: Broni-
sława Burek (Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Byto-
miu), Marzanna Chmielarska (Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej), Bogumiła Urban (Biblioteka Wyższej Szkoły Ban-
kowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie). Omówiono wstępne 
sprawy organizacyjne, m.in. opracowanie regulaminu Sekcji, przygotowa-
nie I Forum oraz zredagowanie listy zaproszonych na nie gości.

Na zebraniu założycielskim SBSW obecna była Sylwia Błaszczyk, prze-
wodnicząca Okręgu Śląskiego SBP w Katowicach.

15 czerwca 2004

Na mocy Uchwały 1/2004 Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich w Katowicach powołał Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych2.

2 Formalnie jest to koło międzybiblioteczne.
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28 czerwca 2004

I Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Tematyka forum dotyczyła zmiany wizerunku bibliotekarzy. Uczest-
nicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach interpersonalnych. 
Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu komunikacji 
i autoprezentacji poprowadziły Sabina Ratajczak i Magdalena Liszka. 
Psycholożki uczyły wykorzystywania najnowszych technik wywierania 
wpływu w celu kształtowania pozytywnego wizerunku zawodu. Przedsta-
wiały sposoby skutecznego oddziaływania na myśli, emocje i zachowania 
w celu stworzenia wizerunku dynamicznej, nowoczesnej i profesjonalnej 
grupy zawodowej, która stale doskonali warsztat pracy, pogłębia wiedzę 
i rozwija umiejętności zawodowe. Ćwiczenia pomogły zintegrować uczest-
ników spotkania i stały się pierwszym krokiem w kierunku podjętej przez 
SBSW inicjatywy pod hasłem „Cykl ustawicznego kształcenia bibliote-
karzy”. Podczas forum debatowano nad przyszłymi działaniami Sekcji. 
W toku dyskusji omówiono projekt szkolenia z zarządzania motywacyj-
nego w zespole bibliotekarzy oraz możliwości współpracy z mediami nad 
poprawą wizerunku zawodu. Zgłoszono również pomysł opracowania listy 
planowanych szkoleń profesjonalnych, m.in. z zakresu nowych mediów 
i technologii w bibliotece, baz danych, pracy z użytkownikiem. Zainicjo-
wano dyskusję nad możliwościami zagranicznych wyjazdów studyjnych. 
Zdecydowano o powołaniu Rady Programowej, która zajęłaby się opraco-
wywaniem i koordynacją programu działania SBSW.

31 sierpnia 2004

Zebranie Zarządu Sekcji w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Ukonstytuował się Zarząd Sekcji. W jego ramach przyjęto następu-
jący podział obowiązków: Marzanna Chmielarska – przewodnicząca, Bro-
nisława Burek – skarbnik, Bogumiła Urban – sekretarz. Zatwierdzono 
Regulamin Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach oraz wypracowano harmo-
nogram działalności Sekcji w roku 2005.

29 listopada 2004
Szkolenie z zakresu pełnotekstowej bazy czasopism ProQuest, 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie.
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2005
18 stycznia 2005 

Zebranie Zarządu Sekcji w Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej.

Przygotowanie sprawozdania z działalności SBSW w roku 2004; prze-
dyskutowano plan pracy Sekcji na rok 2005, szczególnie pod kątem tema-
tyki oraz aspektów fi nansowych i merytorycznych planowanych forów.

1 lutego 2005

II Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Tematyka forum dotyczyła problematyki digitalizacji, globalizacji 
i komercjalizacji informacji. Wygłoszono dwa wykłady:

Wiesław Babik – Digitalizacja i globalizacja informacji – wprowadzenie 
do problematyki,

Stefan Kubów – Komercjalizacja czy non-profi t. Bibliotekarz, twórca czy 
handlowiec.

Dyskusja koncentrowała się wokół różnych aspektów digitalizacji infor-
macji: cyfrowych archiwów zbiorów bibliotecznych oraz bibliotek cyfro-
wych, umożliwiających udostępnianie zasobów w sieci. Zwrócono uwagę 
na technologie digitalizacji, które muszą podołać zadaniu archiwizowania 
zagrożonych cennych zasobów (manuskryptów, starych druków, zakwaszo-
nych książek i czasopism) spełniając przy tym wysokie normy jakościowe. 
Podkreślono wysokie koszty digitalizacji zbiorów i konieczność przestrzega-
nia prawa autorskiego. Zaznaczono, że prymat rachunku ekonomicznego 
wymaga nowego podejścia do problemu komercjalizacji w instytucjach 
non-profi t. Biblioteki powinny rozważyć korzyści i możliwości, jakie przy-
nieść może zastosowanie w nich instrumentów marketingu.

Po zakończeniu obrad odbyły się wybory delegatów na Zjazd Okręgowy 
SBP w Katowicach. Mandaty otrzymały Elżbieta Okularczyk (BWSZiM) oraz 
Bogumiła Urban (BWSB WZ). 

Powołano Radę Programową Sekcji, w skład której weszli: Marzanna 
Chmielarska (BG WSB), Stefan Kubów (BDSW), Maria Kycler (BUŚ), Bar-
bara Małysiak (BWBiOŚ UŚ), Anna Obrzut (BWSB WZ), Elżbieta Okular-
czyk (BWSZiM), Alicja Paruzel (BG PCz), Grażyna Tetela (BWNoZ UŚ), Beata 
Trzaska (BWBiOŚ UŚ), Bogumiła Urban (BWSB WZ), Małgorzata Waga 
(BUŚ), Bogumiła Warząchowska (BT UŚ), Krzysztof Zioło (BG PŚ).

7 marca 2005

Spotkanie Rady Programowej SBSW, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
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Radzono nad wprowadzeniem korekt do ramowego planu pracy Sek-
cji w roku 2005. Dyskutowano możliwości rozszerzenia współpracy SBSW 
z bibliotekami szkół wyższych województwa śląskiego. Przyjęto, że podnie-
sieniu zainteresowania działalnością Sekcji przez szerokie grono bibliote-
karzy posłuży wypracowanie strategii PR wewnętrznego i zewnętrznego oraz 
planu jej wdrożenia. Za najpilniejsze zadanie uznano budowanie dobrych 
relacji z otoczeniem poprzez dobrze przemyślaną, aktualną informację nt. 
aktywności SBSW. Podkreślono też, że dla realizacji tego celu niezbędne 
jest przygotowanie i redagowanie strony WWW oraz wykorzystanie  poczty 
elektronicznej. 

17 marca 2005

Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, 
Biblioteka Śląska.

Myślą przewodnią Zjazdu była potrzeba integracji środowiska bibliote-
karzy województwa śląskiego. Tematyka obrad oscylowała również wokół 
problematyki zawodu bibliotekarza w Polsce – konieczności poprawy wize-
runku bibliotek i bibliotekarzy oraz ustawowego ujednolicenia drogi awansu 
zawodowego bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach podległym różnym 
resortom. Wypowiadano się m.in. na temat powstawania bibliotek powia-
towych, utrzymania listy bibliotek uprawnionych do egzemplarza obowiąz-
kowego. 

W obradach Zjazdu uczestniczyły Elżbieta Okularczyk i Bogumiła 
Urban. W skład władz Okręgu powołanych na następną kadencję weszły: 
Maria Kycler (Okręgowa Komisja Rewizyjna) oraz Bogumiła Urban (Okrę-
gowy Sąd Koleżeński). Na Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie wybrano 
m.in. Bogumiłę Urban.

4 kwietnia 2005

Utworzenie strony WWW (http://portal.wsb.edu.pl/sites/sbp)3 przez 
Agnieszkę Kanczak. Oprócz informacji nt. aktualnych działań SBSW opu-
blikowano dokumenty Sekcji (regulamin, plan pracy, sprawozdania, skład 
Zarządu), a także przygotowano ankietę na temat oczekiwanych przez śro-
dowisko bibliotekarzy akademickich form działalności SBSW.

14 kwietnia 2005

SBSW obejmuje patronatem II Konferencję Naukową „Biblioteka – 
Media – Edukacja”, zorganizowaną przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekono-
mii i Administracji w Bytomiu.

3 Strona pod tym adresem działała w latach 2005–2006.
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Obrady poświęcono kreowaniu kultury edukacyjnej, informacyjnej 
i medialnej w bibliotekach.

6 maja 2005

SBSW obejmuje patronatem  warsztaty „Nowy wizerunek współcze-
snego bibliotekarza”, przygotowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania 
i Marketingu w Sosnowcu4.

13 maja 2005

III Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Seminarium „Globalizacja informacji we współczesnym świecie” podzie-
lono na dwie części. Pierwszą poprowadził Kamil Durczok, który analizował 
mechanizmy gromadzenia i przekazu informacji w świecie współczesnych 
mediów; w drugiej Sabina Cisek wygłosiła wykład Informacja naukowa – per-
spektywy i kierunki rozwoju w XXI wieku. Prelegentka poruszyła wybrane 
aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego i nieskrępowanego dostępu 
do informacji, przekonując, że zadaniem bibliotekarzy i pracowników infor-
macji naukowej jest m.in. wyrównywanie szans różnych grup społecznych, 
walka z szumem informacyjnym i zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

W spotkaniu uczestniczyła Barbara Dybicz, przewodnicząca Sekcji 
Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP.

4-5 czerwca 2005

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Warszawa.

Zjazd został poprzedzony konferencją  „Digitalizacja zbiorów bibliotecz-
nych”, zorganizowaną wspólnie z Biblioteką Narodową. W zjeździe uczest-
niczyła Bogumiła Urban, która w dyskusji podjęła sprawę uczestnictwa 
młodzieży bibliotekarskiej w pracach Stowarzyszenia, a także poruszyła 
temat współpracy pomiędzy książnicami różnych typów.

8-9 września 2005

SBSW objęła patronatem VII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Nie-
państwowych Szkół Wyższych zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej „Rola bibliotek w tworzeniu społeczeństwa wiedzy”.

4 W lutym 2007 r. uczelnia przyjęła nazwę Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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25 października 2005

Zebranie Zarządu Sekcji w Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej.

Przygotowanie materiałów będących podstawą dyskusji Rady Pro-
gramowej.

10 listopada 2005

Spotkanie Rady Programowej SBSW, Biblioteka Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Administracji w Bytomiu.

Omówiono propozycje tematów kolejnych spotkań naukowych, sku-
piających bibliotekarzy szkół wyższych. Podjęto kwestię budowania 
współpracy międzynarodowej SBSW (podmioty uczestniczące oraz zakres 
internacjonalizacji działań). Oceniono funkcjonalność strony domowej 
Sekcji oraz możliwości komunikowania na platformie elektronicznej ini-
cjatyw Sekcji. 

Zwrócono uwagę na niewykorzystanie potencjału wolontariatu w biblio-
tekach akademickich i problemy prawne z tym związane.

8 grudnia 2005 

IV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Poli-
techniki Częstochowskiej. 

Tematem spotkania były zmiany dokonujące się w środowisku infor-
macyjnym, edukacyjnym i społecznym wywołane przez zjawisko „hybry-
dyzacji”. Wysłuchano referatu Renaty Frączek Biblioteki hybrydowe. 
Dyskutowano koncepcję biblioteki hybrydowej oraz model hybrydowy 
polskiej biblioteki akademickiej, odwołując się do dorobku krajowych 
bibliotek uczelnianych (m.in. w zakresie komputeryzacji procesów biblio-
teczno-informacyjnych, współpracy sieciowej i konsorcyjnej, zabezpiecze-
nia i archiwizacji zbiorów). Wskazano, że transformacja biblioteki szkoły 
wyższej – z ośrodka informacji w ośrodek wiedzy – narzuca konieczność 
rozszerzenia i hybrydyzacji umiejętności zawodowych personelu biblio-
tecznego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami ankiety prze-
prowadzonej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej na temat wizerunku bibliotekarza w oczach samych bibliotekarzy 
i czytelników. 

Forum zakończyła wycieczka do Biblioteki Klasztoru Paulinów na 
Jasnej Górze.
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2006
15 marca 2006

Zebranie członków oraz Rady Programowej SBSW, Biblioteka Teolo-
giczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2004–2006. 
Marzanna Chmielarska (dotychczasowa przewodnicząca Sekcji) oraz Broni-
sława Burek (skarbnik) złożyły rezygnację z pełnionych funkcji. Przeprowa-
dzono wybory uzupełniające do Zarządu Sekcji, postanawiając rozszerzyć 
jego skład do pięciu osób. Wybrano: Marię Kycler (Biblioteka Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach), Alicję Paruzel (Biblioteka Główna Politech-
niki Częstochowskiej), Izabelę Szeligę (Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Administracji w Bytomiu), Małgorzatę Wagę (Biblioteka Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach). Zarząd ukonstytuował się 15 maja.

W ramach dyskusji poruszono problem prawnych rozwiązań w zakre-
sie egzekwowania kar za zagubione książki lub ich nieterminowy zwrot. 
Zwrócono uwagę na poziom kompetencji informacyjnych studentów; pod-
jęto decyzję o wystosowaniu pisma do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie przywrócenia w planach studiów i programów kształcenia przed-
miotu Podstawy informacji naukowej.

Uzupełnieniem obrad było zwiedzanie Biblioteki Teologicznej.

5 kwietnia 2006

V Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Seminarium podjęło tematykę Jak informacja kształtuje naszą rzeczy-
wistość? 

Wykład Rola informacji w społeczeństwie uczącym się wygłosiła Joanna 
Kamińska. Prelegentka przedstawiła cechy i wyzwania społeczeństwa uczą-
cego się oraz nawiązała do zadań informacyjnych stojących przed biblio-
tekami akademickimi. Uczestnicy seminarium dyskutowali nad możli-
wościami bibliotek w organizowaniu dostępu do informacji wartościowej, 
zaspokajającej potrzeby użytkowników, służącej rozwiązaniu ich konkret-
nych problemów oraz dostarczonej we właściwym czasie. 

Jacek Żakowski w wystąpieniu Jak żywić innych informacją? sku-
pił się na misji mediów, których powinnością jest rzetelnie informować 
i wspomagać państwo w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Przedmiotem jego refl eksji była ponadto sytuacja dziennikarzy, którzy 
z zalewu informacji muszą wybrać te najistotniejsze z punktu widzenia 
odbiorców.
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11 maja 2006

VI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

W programie konferencji „Public relations jako narzędzie kreowania 
wizerunku bibliotek” znalazły się wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone 
różnym aspektom teorii i praktyki public relations. Referaty przedstawili:

Marian Huczek – Biblioteki akademickie w społeczeństwie informacyjnym,
Dorota Milczarska – e-Marketing organizacji niedochodowych w praktyce,
Arkadiusz Dudziak – Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarzą-

dzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej,
Edyta Dudek – Metody promocji bibliotecznej na przykładzie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
Prelegenci uwagę zebranych kierowali na wartość i znaczenie infor-

macji przekazywanej w procesie komunikowania wewnątrz biblioteki oraz 
w kontakcie z jej otoczeniem zewnętrznym – kadrą naukową, studentami, 
administracją uczelni, kontrahentami, sponsorami, mediami. Jako przykład 
dobrych praktyk przedstawiono doświadczenia współpracy ze społecznością 
lokalną w MBP w Dąbrowie Górniczej.

Drugą część konferencji wypełniły zajęcia warsztatowe „Nowoczesna 
komunikacja w bibliotece, czyli jak zmieniać stereotypy” prowadzone w gru-
pach przez fi rmy PR QS Design z Zabrza oraz PRIME PR z Katowic. 

15 maja 2006 

VII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach.

Przedmiotem forum ponownie była problematyka informacji we współ-
czesnym świecie, żywo dyskutowana w związku z realizacją koncepcji spo-
łeczeństwa informacyjnego.

Wykład Książka i informacja przewodnikiem po społeczeństwie wygło-
siła Anna Tokarska. Prelegentka przedstawiła złożoność procesu przepływu 
informacji między czytelnikiem a biblioteką, zwracając uwagę na koniecz-
ność stałego unowocześniania dostępu do informacji i roli, jaką odgrywają 
systemy informacyjno-wyszukiwawcze współczesnych bibliotek naukowych. 

Tomasz Kammel w wystąpieniu Rola informacji w świecie mediów 
odniósł się do potencjalnych i realnych zagrożeń informacji we współcze-
snych środkach masowego przekazu oraz przeciwdziałaniu zniekształce-
niom obiegu informacji w publikatorach.

Zebranie Zarządu SBSW, Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Języ-
ków Obcych w Katowicach.

Ukonstytuował się Zarząd Sekcji w składzie: Bogumiła Urban – prze-
wodnicząca, Maria Kycler – sekretarz, Izabela Szeliga – skarbnik, Małgo-
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rzata Waga, Alicja Paruzel – członkinie. Podczas posiedzenia opracowano 
ramowy program pracy Sekcji na rok 2006.

6 czerwca 2006

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Wydziału Filozofi czno-Przyrodniczego 
Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Ústřední knihovna Filozofi cko-přirodo-
vědecké fakulty Slezské univerzity v Opave).

Wyjazd zainicjował międzynarodową współpracę Sekcji z bibliotekami 
zagranicznymi. Uczestnicy – zwiedzając wypożyczalnię, czytelnię i magazyny 
oraz Bibliotekę Niemiecką (Německá knihovna) i Austriacką (Rakouská kni-
hovna) – poznali strukturę organizacyjną i metody pracy w zakresie groma-
dzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, a także zadania dydaktyczne 
i badawcze. Przyjazny klimat spotkania, dzielenie się doświadczeniami zaowo-
cowało nawiązaniem współpracy międzybibliotecznej w zakresie wymiany 
wydawnictw oraz podjęciem rozmów na temat wspólnych projektów badaw-
czych. Dzieje Opawy i jej zabytków przybliżył ciekawy wykład wygłoszony 
podczas spaceru z przewodnikiem. 

7–8 września 2006 

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek naukowych Bańskiej Bystrzycy.
W programie wyjazdu znalazły się dwie biblioteki naukowe. Podczas 

pobytu w Bibliotece Uniwersytetu Mateja Bela (Univerzitná knižnica Uni-
verzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici) skoncentrowano się na poznaniu 
rozwiązań organizacyjnych i warsztatu pracy tamtejszych bibliotekarzy, 
a także na nawiązaniu współpracy międzybibliotecznej i wymianie wydaw-
nictw uczelnianych. W Państwowej Bibliotece Naukowej (Štátna vedecká 
knižnica) uwagę przyciągnęły: bogaty księgozbiór biblioteczny oraz intere-
sujące zbiory Muzeum Literatury i Muzyki (Literárne a hudobné múzeum). 
Ta nowocześnie zarządzana książnica mieści się w pięknych, starannie 
odrestaurowanych zabytkowych kamienicach w centrum miasta. Pobyt na 
Słowacji sprzyjał nawiązaniu ciekawych kontaktów zawodowych. Gospo-
darze zadbali o możliwie najwszechstronniejsze zaprezentowanie swych 
placówek; ponadto była okazja do uczestnictwa w imprezach kulturalnych 
zorganizowanych w ramach obchodów Dni Bańskiej Bystrzycy.

28 września 2006

Spotkanie Rady Programowej SBSW, Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Dokonano podsumowania prac Sekcji w roku akademickim 2005/2006 
oraz przyjęto program działania na rok następny. 



124  BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 1 (35) 2014

Radzono nad możliwościami wspierania przez SBSW rozwoju zawodo-
wego bibliotekarzy akademickich oraz promowania ich aktywności nauko-
wej. Elżbieta Gondek, członek Komisji Egzaminacyjnej MNiSzW, omówiła 
wybrane aspekty Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego 
bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej, przedstawiła informację nt. kryteriów oceny dorobku nauko-
wego i  zawodowego kandydatów oraz scharakteryzowała część ogólno-
-zawodową egzaminu, wybierane specjalizacje i ich zakres tematyczny. 
W toku dyskusji Rada wysunęła propozycje, aby organizować spotkania 
naukowe dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych, zachęcać ich 
do czynnego udziału w forach SBSW, utworzyć dostęp do publikacji z listy 
lektur zalecanych do egzaminu, powołać czasopismo fachowe, w którym 
możliwe będzie drukowanie publikacji podlegających recenzji naukowej.

Przedstawiono nową stronę domową SBSW (http://sekcjasbp.cho-
rzow.wsb.pl/)5.

W związku z rezygnacją Izabeli Szeligi z funkcji skarbnika Sekcji jej 
obowiązki przejęła Elżbieta Pawełka (Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Administracji w Bytomiu).

Aneta Drabek dokonała prezentacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – jej 
historii, celów, zasobu, wykorzystywanego oprogramowania oraz praw 
instytucji ją współtworzących; Małgorzata Waga przybliżyła formalno-
-prawną stronę działalności ŚBC.

Spotkanie zakończyło wejście na taras widokowy na dachu Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (najwyższego budynku uniwersytec-
kiego w Polsce), skąd podziwiano panoramę Śląska i Zagłębia.

25 października 2006

VIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Przedmiotem konferencji była „Książka w epoce nowych mediów – 
funkcjonowanie tekstów w cyberprzestrzeni”. Referaty przedstawili:

Remigiusz Lis – Śląska Biblioteka Cyfrowa. Jak zaistnieć i przetrwać 
w sieci?,

Piotr Tomasz Nowakowski – Środowisko słowa a środowisko obrazu 
w mediach. Aspekt pedagogiczny,

Piotr Drzyzga – Kultura klipu czy współistnienie kultur?,
Tomasz Kalota – Technologie cyfrowe w popularyzowaniu zbiorów 

bibliotecznych – na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Bibliotece Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu,

5 Strona była aktualizowana do czerwca 2007 r. 
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Michał Derda-Nowakowski – Edytorstwo książki elektronicznej. Uwagi 
antropologiczne. 

Temat dyskusji wytyczyła, zgłoszona przez część uczestników, obawa 
o przyszłość książek drukowanych. Zastanawiano się czy i jakim zakre-
sie ekspansja przekazów dostępnych w cyberprzestrzeni zagraża istnieniu 
tekstów na nośnikach tradycyjnych i jak głęboko przeobrażenia te odcisną 
się na pracy bibliotek. Rozważano konsekwencje odchodzenia współczesnej 
komunikacji od logosfery do ikonosfery.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum 
Miejskie w Tychach oraz Tyskie Muzeum Piwowarstwa.

19 grudnia 2006

SBSW objęła patronatem spotkanie wigilijne bibliotekarzy wojewódz-
twa śląskiego zorganizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej.

Spotkanie szeroko pojętego środowiska zawodowego bibliotekarzy połą-
czono z prezentacją dorobku artystycznego młodzieży szkół i ognisk muzycz-
nych Dąbrowy Górniczej i Mysłowic oraz aukcją prac plastycznych pod-
opiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej. 

2007
15 lutego 2007

IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Teologiczna Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach.

Podczas konferencji „Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościel-
nych” referaty wygłosili: 

Jolanta Gwioździk – Historyczne księgozbiory klasztorne i kościelne,
Weronika Pawłowicz – Księgozbiory kapłańskie na Śląsku w XIX i XX 

wieku,
Gabriela Łącka – Działalność Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES,
Agata Muc – Księgozbiór wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych 

FIDES,
Andrzej Jurek – FIDKAR – nowe narzędzie internetowe dla bibliotekarzy.
W części poświęconej zbiorom historycznym prelegentki przybliżyły 

idee i cele, towarzyszące tworzeniu kolekcji książek zgromadzeń zakonnych 
i duchowieństwa. Druga część konferencji zapoznała zebranych z aspek-
tami pracy współczesnych bibliotek kościelnych. 

W dyskusji podsumowującej obrady przede wszystkim zastanawiano 
się nad możliwościami ochrony piśmiennictwa historycznego (konserwacja, 
opracowanie, digitalizacja) w celu ułatwienia dostępu do kolekcji. Wymie-
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niono uwagi dotyczące cyfryzacji własnych zbiorów bibliotecznych, np. 
w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Konferencji towarzyszyła wystawa zagranicznej literatury naukowej 
przygotowana przez International Publishing Service.

29 marca 2007

SBSW obejmuje patronatem III Konferencję Naukowa „Bibliografi e 
regionalne w bibliotekach Śląska” zorganizowaną przez Bibliotekę Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Obrady dotyczyły miejsca bibliografi i regionalnych w systemie komu-
nikacji społecznej oraz zagadnień metodyki, formy i zasięgu górnośląskich 
prac bibliografi cznych; na wybranych przykładach przedstawiono regiona-
lia w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

13 kwietnia 2007

X Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Podczas konferencji „Psychologia w bibliotece” referaty wygłosili: 
Krzysztof Koj – Profesjonalna obsługa klienta. Techniki pracy z klientem 

trudnym,
Małgorzata Marszałek – Komunikacja i praca zespołowa,
Magdalena Karciarz – Bibliotekarz: podstawowe aspekty świadomości 

zawodowej,
Leszek Szydlik – Bibliotekarz psychologiem?,
Radosław Molenda – Stres w zawodzie bibliotekarza,
Maria Buszman-Szklarska – Psychologiczne aspekty PR. Opinia 

publiczna i proces jej kształtowania na przykładzie uczelni wyższej,
Bogumiła Urban – Wpływ kompetencji bibliotekarzy na wizerunek 

biblioteki.
Celem konferencji było zapoznanie bibliotekarzy z psychologicznymi 

uwarunkowaniami funkcjonowania w środowisku pracy, stylami obsługi 
czytelników, technikami wywierania wpływu w relacjach interpersonalnych 
oraz formułowania skutecznych i jasnych komunikatów w relacjach z oto-
czeniem. Dyskusja towarzysząca obradom skoncentrowała się na umiejęt-
nościach psychospołecznych, którymi powinien wykazywać się pracownik 
nowoczesnej biblioteki. Wskazywano, że zdolności i umiejętności komu-
nikacyjne są istotnym elementem stanowiącym wyznacznik skuteczności 
pracy bibliotekarzy, powodzenia w osiąganiu statusu zawodowego oraz 
budowania silnej pozycji biblioteki w otoczeniu uczelni.
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11 maja 2007

XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach.

Konferencja „Między IQ a empatią... – dobry bibliotekarz to jaki?”6 sta-
nowiła uzupełnienie i kontynuację forów poświęconych psychospołecznym 
uwarunkowaniom pracy bibliotekarza. Referaty zaprezentowali: 

Bernadetta Izydorczyk – Przyczyny agresji wśród czytelników i sposoby 
radzenia sobie z nią, 

Józef Ober – Zarządzanie wiedzą w organizacjach uczących się,
Bogumiła Urban – Motywacja innych i automotywacja – umiejętność czy 

sztuka?,
Bożena Jaskowska – Nie tylko intelekt, czyli o roli inteligencji emocjonal-

nej w bibliotece,
Alicja Paruzel – Dobry bibliotekarz w opinii użytkowników,
Jadwiga Kotulska – Skuteczna komunikacja interpersonalna w nowo-

czesnej bibliotece; moda czy konieczność?,
Urszula Jadczak – Bibliotekarz, niekomercyjny broker informacji.
Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję nt. osobowości bibliotekarza, 

jego kompetencji wrodzonych i nabytych. Z dużym uznaniem przyjęto pro-
pozycje i wnioski płynące z wystąpień poświęconych miękkim sposobom 
zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotekach.

7–10 czerwca 2007 

Wyjazd szkoleniowy do Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. W. Stefanyka.

Wyjazd studyjny do Lwowa był okazją do zapoznania się ze zbio-
rami i działalnością Biblioteki im. Stefanyka (Львівська національна 
наукова бібліотека України імені В. Стефаника) funkcjonującej 
w miejscu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ufundowanego przez 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w roku 1817. W gmachu głównym 
biblioteki zapoznano się z organizacją pracy i zasobami czytelń, sal kom-
puterowych, informatorium oraz pracowni zbiorów specjalnych, gdzie 
zaprezentowano cymelia z kolekcji średniowiecznych rękopisów i sta-
rodruków. W dawnej Bibliotece Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego 
(stanowiącej Oddział Sztuki o charakterze muzeum) obejrzano zbiory 
z zakresu sztuk plastycznych, muzycznych i kartografi i, a także prze-
chowywane tam zbiory Ossolińskich, które po II wojnie światowej pozo-
stały we Lwowie.

6 Materiały konferencyjne zostały opublikowane w pierwszym numerze „Biuletynu Bibliote-
ki Głównej Politechniki Śląskiej” (2008) pod redakcją Krzysztofa Zioło.
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Program wyjazdu, oprócz zapoznania uczestników z teraźniejszością 
i przeszłością Biblioteki im. Stefanyka, zawierał również zwiedzanie najcen-
niejszych zabytków Lwowa.

11 czerwca 2007

Zebranie członków oraz Rady Programowej SBSW, Biblioteka Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach.

Rada Programowa omówiła działalność edukacyjno-szkoleniową 
i wydawniczą oraz współpracę międzynarodową Sekcji w roku akademic-
kim 2006/2007, a także opracowała wstępny harmonogram pracy na rok 
akademicki 2007/2008. 

Radzono nad projektem rocznika „Biblioteka Akademicka”. Zdecydowano 
zasięgnąć opinii prawników w sprawie powołania specjalistycznego czasopi-
sma naukowego i możliwości wspólnego wydawania i fi nansowania tytułu 
przez biblioteki szkół wyższych, których pracownicy czynnie działają w SBSW.

Spotkanie zamknęła prezentacja przygotowana przez Marzenę Smyłłę 
w Pracowni Zbiorów Specjalnych. Zebrani mieli okazję obejrzeć najstarsze 
i najciekawsze wydania starych druków, zgromadzone w księgozbiorze BUŚ.

czerwiec 2007

Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Słowackich (Spolok slo-
venských knihovníkov, Banská Bystrica) i udzielenie pomocy organizacyj-
nej w przygotowaniu wyjazdu szkoleniowego do Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie.

5 września 2007

SBSW obejmuje patronatem konferencję naukową w ramach XIII Wal-
nego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zorganizowanej 
przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Obrady poświęcono zabytkowym bibliotekom kościelnym, ich ochro-
nie, a także problematyce komputeryzacji bibliotek.

20–21 września 2007

SBSW obejmuje patronatem IX Ogólnopolską Konferencję Bibliotek 
Szkół Wyższych Niepublicznych „Partnerzy bibliotek” zorganizowaną przez 
Bibliotekę Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Konferencja podjęła zagadnienia związane z marketingową koncep-
cją działania bibliotek oraz budowaniem relacji i związków partnerskich 
z podmiotami otoczenia zewnętrznego, zwróciła uwagę na różne aspekty 
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zarządzania biblioteką oraz możliwości wykorzystania technologii infor-
macyjnej w doskonaleniu usług.

17–19 października 2007

SBSW obejmuje patronatem II Konferencję Naukową „Zarządzanie mar-
ketingowe biblioteką” zorganizowaną przez Komisję Zarządzania i Marketingu 
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblio-
tekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

W centrum uwagi znalazło się zarządzanie marketingowe biblioteką 
jako warunek jej prawidłowego funkcjonowania. Analizowano biblioteczne 
strategie marketingowe, kwestie komunikacji i budowania więzi ze środo-
wiskiem, metodykę prowadzenia badań marketingowych oraz praktykę 
działań w celu jak najlepszego zaspokajania potrzeb informacyjnych użyt-
kowników bibliotek.

29 listopada 2007 

Zebranie Rady Programowej SBSW, Biblioteka Główna Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Przyjęto harmonogram pracy Sekcji na rok 2008. Poszerzono skład 
Rady o przedstawicieli BG AWF: Mariusza Pachę, Katarzynę Baran, Joannę 
Chwałek i Damiana Ziółkowskiego.

Po prezentacji czasopisma „Bibliotheca Nostra” dyskutowano nad dal-
szym rozwojem kwartalnika. Podjęto decyzję o objęciu tytułu patronatem 
Sekcji, zachowując jego dotychczasową samodzielność oraz profi l; wska-
zano na konieczność podniesienia rangi periodyku, m.in. poprzez recen-
zowanie zamieszczanych w nim artykułów. Zdecydowano o zwróceniu się 
z prośbą o współpracę naukową do Instytutu Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz podjęcie rozmów z Zarządem 
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach w sprawie 
możliwości fi nansowania opłat za recenzje.

2008
12 stycznia 2008

XII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Poli-
techniki Częstochowskiej.

O. Jarosław Łuniewski zaprezentował najcenniejsze zbiory Biblioteki 
Jasnogórskiej i jej zabytkowe wnętrza. W programie zwiedzania znalazły 
się również Skarbiec, Sala Rycerska, Muzeum 600-lecia, Bastion św. Rocha 
oraz Golgota autorstwa Jerzego Dudy Gracza.
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3 lutego 2008

Zmarła Bronisława Burek, pomysłodawczyni i założycielka Sekcji, 
aktywny członek jej pierwszego Zarządu, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

28 lutego 2008

Skierowanie pisma do Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŚ z prośbą o współpracę naukową.

3 marca 2008

XIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Konferencję „Informacja w świecie cyfrowym” poświęcono informacji 
jako cennemu dobru niematerialnemu, wykorzystywanemu m.in. w edu-
kacji i gospodarce. Wykłady i prezentacje przedstawili:

Tomasz Goban-Klas – Rwący nurt informacji,
Jakub Szprot – Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy,
Paweł Drozd – Wikipedia i projekty pokrewne jako próba urzeczywist-

nienia wolnego dostępu do wiedzy,
Artur Fijałkowski – Techniczne aspekty Wikipedii,
Marzanna Chmielarska – Informacja w świecie cyfrowym,
Agnieszka Koszowska – Informacja w społecznościowym Internecie – 

narzędzia, źródła, twórcy,
Sabina Cisek – Nauka 2.0: nowe narzędzie komunikacji naukowej,
Aneta Drabek – Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej.
W referatach oraz dyskusji zwracano uwagę na poszukiwanie informa-

cji naukowej w Internecie oraz właściwą selekcję i weryfi kację informacji 
wyszukanych w sieci.

4 kwietnia 2008

XIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Konferencja „Psychologia w bibliotece. Część II” kontynuowała temat 
psychologicznych i społecznych aspektów pracy w bibliotece. Referaty 
wygłosili: 

Radosław Miler – Biblioteka zorientowana na użytkownika. Wybrane 
aspekty komunikowania,

Bożena Jaskowska – Mowa ciała dla bibliotekarzy,
Renata Augustyn – Między wizerunkiem a stereotypem,
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Stefan Kubów – Znaczenie poznawania i kształtowania osobowości 
w sprawnym zarządzaniu kadrami w bibliotece.

Zebrani dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi prawidłowej współ-
pracy pomiędzy biblioteką a czytelnikiem, kompetencji osobowościowych 
bibliotekarzy oraz zarządzania zespołami pracowniczymi bibliotek.

Iwona Malinowska przeprowadziła badania ankietowe. Ich celem było 
m.in. zebranie opinii na temat działalności SBSW (mocne i słabe strony 
Sekcji, tematyka forów, źródła informacji o SBSW) oraz charakterystyka 
respondentów – uczestników konferencji. Ankieta była anonimowa, 
a dobór próby reprezentatywnej (180 osób) celowy7.

16 czerwca 2008

Spotkanie w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat możliwości współpracy na 
polu wspierania rozwoju zawodowego bibliotekarzy akademickich. W roz-
mowie z prof. dr hab. Elżbietą Gondek, dyrektor IBiIN, przedstawiciele 
Rady Programowej SBSW: Maria Kycler, Mariusz Pacha i Damian Ziółkow-
ski poruszyli m.in. kwestię przekształcenia biuletynu „Bibliotheca Nostra” 
w pismo recenzowane, włączania bibliotekarzy akademickich w programy 
badawcze IBiIN oraz studiów podyplomowych dla bibliotekarzy szkół wyż-
szych, fi nansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

18-22 czerwca 2008

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek polsko-niemieckiego pogranicza oraz 
Berlina.

W programie kolejnego wyjazdu edukacyjnego Sekcji znalazły 
się książnice akademickie i naukowe: Biblioteka Collegium Poloni-
cum w Słubicach, Biblioteka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą (Universitätsbibliothek der Europa-Universität 
Viadrina, Frankfurt am Oder), Biblioteka Państwowa w Berlinie. Fun-
dacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz) a także Biblioteka Uniwersytetu Technicz-
nego (Universitätsbibliothek der Technischen Universität, Berlin) oraz 
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie (Universitätsbibliothek 
der Universität der Künste, Berlin). Przedmiotem szkolenia były sposoby 
udostępniania różnego typu księgozbiorów naukowych i dydaktycznych, 
organizacja przestrzenna i funkcjonalna zwiedzanych budynków oraz 

7 Wyniki ankiety zostały wykorzystane przez autorkę do napisania pracy licencjackiej nt. 
SBSW.
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wdrożone tam rozwiązania technologiczne, poprawiające jakość i kom-
fort obsługi czytelników. Tradycyjnie wyjazd połączył pogłębienie wiedzy 
bibliotekarskiej z poznawaniem historii i zabytków kultury materialnej 
odwiedzanych miast. Pokłosiem wycieczki była wystawa fotografi czna 
i reportaż fi lmowy.

26 czerwca 2008

Zebranie Rady Programowej SBSW, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Śląskiego w Sosnowcu.

Podsumowano inicjatywy Sekcji realizowane w roku akademickim 
2007/2008 a także przyjęto harmonogram prac na rok następny w zakre-
sie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym międzynarodowej. Pod-
kreślono potrzebę kontynuacji tematów, które cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem bibliotekarzy, np. budowanie pozytywnego wizerunku 
biblioteki i bibliotekarza w środowisku uczelnianym, psychospołeczne 
aspekty pracy w bibliotece. Z uznaniem przyjęto inicjatywę zorganizowania 
konferencji poświęconych fi nansowej i prawnej perspektywie funkcjonowa-
nia bibliotek akademickich. 

Prof. dr hab. Elżbieta Gondek odniosła się do propozycji opieki nauko-
wej IBiIN UŚ nad działalnością naukowo-badawczą i wydawniczą SBSW. 
Potwierdziła współudział IBiIN w wydawaniu kwartalnika „Bibliotheca 
Nostra”, prowadzenie wspólnych prac badawczych oraz ogłaszanie wyników 
badań na łamach „Bibliotheca Nostra” i „Studiów Bibliologicznych”. Prof. 
dr hab. Maria Pulinowa podkreśliła rolę, jaką biblioteka specjalistyczna 
odgrywa w środowisku naukowym wydziału i uczelni; zaakcentowała funk-
cje informacyjne, dydaktyczne i wychowawcze pełnione względem studiu-
jącej młodzieży.

Uzupełnieniem spotkania była wizyta w Muzeum Wydziału Nauk 
o Ziemi pod kierunkiem Ewy Budziszewskiej-Karwowskiej. 

1-27 września 2008

Wystawa Podróże kształcą, czyli bibliotekarskie wędrówki, Biblioteka 
Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W sali wystawowej BG PŚ otwarto ekspozycję fotografi czną dokumen-
tującą wyjazd studyjny do bibliotek naukowych Słubic, Frankfurtu nad 
Odrą i Berlina. W fotografi ach Urszuli Cieślik, Izabeli Furgoł-Wali i Haliny 
Toporowskiej uwagę przykuwała różnorodność rozwiązań funkcjonalnych 
i architektoniczno-budowlanych zwiedzanych bibliotek, w tym współczesne 
trendy designu i architektury bibliotecznej.
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19 września 2008

Zebranie Rady Programowej SBSW, Biblioteka Główna Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach.

Zwiedzono wystawę Podróże kształcą. Omówiono bieżące problemy 
środowiska bibliotekarskiego, m.in. działalność organizacji i stowarzy-
szeń zawodowych, współpracę środowiskową, korzyści płynące z integracji 
bibliotekarzy akademickich Górnego Śląska. Dyskutowano plany kolej-
nych szkoleń zagranicznych, w tym wyjazdu studyjnego do instytucji Unii 
Europejskiej, np. archiwów i biblioteki Parlamentu Europejskiego.

20 września 2008

SBSW obejmuje patronatem I Międzybiblioteczny Turniej Gry w Krę-
gle i Strzelectwa Sportowego, Akademia Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach.

Pierwsza z cyklu imprez rekreacyjnych, mająca za zadanie zintegrować 
oraz zaktywizować fi zycznie środowisko bibliotekarzy, a jednocześnie prze-
łamać stereotyp tego zawodu.

29 września 2008

XV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu.

Seminarium i warsztaty „Zaistnieć w mediach – szansa dla bibliotek” 
były okazją do wielostronnego spojrzenia na problem praktyki public rela-
tions w środowisku bibliotekarskim. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykła-
dów: 

Dariusz Rott – Rzecznik prasowy i jego zadania,
Michał Kaczmarczyk – Media relations w działalności bibliotek, czyli jak 

informować, by promować.
Wywiązała się interesująca dyskusja; uczestnicy rozważali do czego 

sprowadza się rola bibliotecznego rzecznika prasowego i czy takie stanowi-
sko jest w bibliotece potrzebne. Starano się określić zadania rzecznika oraz 
cechy, którymi powinien się charakteryzować.

Następnie odbyły się zajęcia praktyczne. Warsztaty, w pięciu blokach 
tematycznych, przeprowadzili:

Ilona Pawłowska – Informacja prasowa – oręż w walce o media,
Piotr Celej – Wydarzenia medialne i ich organizacja,
Bernard Grzonka – Podstawy autoprezentacji i wystąpień publicznych,
Michał Czernek – Jak się nie dać przed kamerą?,
Michał Kaczmarczyk – Media w służbie biblioteki.
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2009
15 stycznia 2009

XVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Teologiczna 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Federacja Bibliotek Kościelnych 
FIDES.

Celem konferencji „Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr 
kultury” było ukazanie możliwości pozyskiwania funduszy (krajowych 
i zagranicznych), a także racjonalnego nimi gospodarowania. Referaty 
przedstawili: 

Dariusz Pawelec – Finansowanie budowy Biblioteki Uniwersytetu Ślą-
skiego,

Władysław Szczęch – Pozyskiwanie środków na budowę, wyposażenie 
i sprzęt w Bibliotece PAT w Krakowie,

Zdzisław Gębołyś – Sponsoring w bibliotekach akademickich – 
z doświadczeń krajowych i zagranicznych,

Jolanta Szulc – Zarządzanie fi nansami w instytucji non-profi t. Problemy 
i wyzwania,

Bogumiła Urban – Przygotowanie i realizacja planu fi nansowego dla 
biblioteki. Koszty osobowe, rzeczowe i inne,

Wacław Umiński – Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblio-
teki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zapobiegawcza i pełna 
zbiorów,

Remigiusz Lis – Finansowy aspekt tworzenia i utrzymywania zasobów 
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej,

Katarzyna Dudziak – Jak przygotować projekt fi nansowany z funduszy 
strukturalnych,

Małgorzata Waga – Przygotowanie i opracowanie grantu dla pozyskania 
sprzętu komputerowego w BUŚ,

Agata Muc – Sposoby fi nansowania zasobów bibliotek wydziałów teolo-
gicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Teologicznej UŚ. 

Uczestnicy chętnie dzielili się doświadczeniami w pozyskiwaniu źró-
deł fi nansowania dla swoich bibliotek, dając liczne przykłady aktywności 
w zdobywaniu środków i zarządzania budżetem.

Uzupełnieniem konferencji była wystawa „Finanse bibliotek nauko-
wych a ochrona dóbr kultury w zbiorach Biblioteki Teologicznej” oraz pro-
mocja książki Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współcze-
sność pod redakcją Henryka Olszara i Bogumiły Warząchowskiej.

17 lutego 2009

XVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wydziału Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
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Podczas seminarium poświęconemu Kodeksowi etyki bibliotekarza 
i pracownika informacji dyskutowano normy moralne określające odpowie-
dzialność bibliotekarzy wobec społeczeństwa oraz użytkowników bibliotek. 
Zwracano uwagę na etyczne aspekty kształtowania zasobów bibliotecznych 
i informacyjnych; nie pominięto także zobowiązań wobec własnego środo-
wiska zawodowego i macierzystych instytucji.

Problemy etyki zawodowej bibliotekarzy w oparciu o Kodeksy etyki 
bibliotekarskiej. Antologię narodowych kodeksów etycznych wydane stara-
niem SBP w roku 2008 przedstawili: Zdzisław Gębołyś i Jacek Tomaszczyk 
(redaktorzy publikacji) oraz Gabriela Besler i Dorota Kęsik-Szlęzak.

Walne Zebranie Członków Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za działalność Sek-
cji w latach 2004-2008. W czasie dyskusji zaproponowano aby SBP (za 
pośrednictwem ZG SBP) wypracowało model aktywizacji zawodowej biblio-
tekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności i atrakcyjności tej 
oferty dla młodych pracowników bibliotek. Wskazano również na koniecz-
ność podejmowania przez Stowarzyszenie inicjatyw legislacyjnych oraz 
wpływanie na kształt nowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
pod kątem zapisów dotyczących miejsca i funkcji bibliotek w strukturze 
szkół wyższych, a także stanowisk, wymagań kwalifi kacyjnych i wynagra-
dzania bibliotekarzy akademickich. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszej 
pracy nad budowaniem pozytywnego wizerunku bibliotek akademickich, 
m.in. poprzez aktywne obchody w uczelniach Tygodnia Bibliotek pod 
hasłem „Biblioteka to plus”.

W kontekście wyników ankiety na temat działalności SBSW rozważano 
dalsze kierunki rozwoju Sekcji. Zebrani zaaprobowali tematykę planowa-
nych spotkań naukowych i warsztatów; z uznaniem przyjęli projekt działal-
ności wydawniczej i dokumentacyjnej. Za mankament uznano brak strony 
domowej i wynikające stąd ograniczenia w dostępie do bieżącej informacji.

Przedyskutowano założenia nowej struktury czasopisma „Bibliotheca 
Nostra”, jego aktualnych celów i misji. Ukonstytuował się komitet redak-
cyjny w składzie:

– dotychczasowi członkowie redakcji: Katarzyna Baran, Joanna Chwa-
łek, Mariusz Pacha, Damian Ziółkowski (BG AWF)

– oraz nowi: Agnieszka Bajor, Hanna Langer, Izabela Swoboda (IBiIN 
UŚ); Aneta Drabek, Marta Kunicka, Maria Kycler, Agata Muc, Dominika 
Potempa, Grażyna Tetela, Bogumiła Warząchowska (biblioteki Uniwer-
sytetu Śląskiego); Monika Lech (BG PŚ); Izabela Jurczak (BWSH); Anna 
Kopka (BWSM).

Wszyscy członkowie redakcji są równocześnie aktywnymi działaczami 
Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych.
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Przeprowadzono wybory Zarządu Sekcji. Zgłoszono następujące kan-
dydatury: Marzanna Chmielarska (BG WSB), Joanna Chwałek (BG AWF), 
Urszula Cieślik (BG PŚ), Maria Kycler (BUŚ), Beata Palma (BWSH), Bogu-
miła Urban (BWSB WZ). Wybrano delegatów na Zjazd Okręgowy SBP: Iza-
bela Furgoł-Wala (BG PŚ), Maria Kycler (BUŚ), Elżbieta Okularczyk (BWSH), 
Bogumiła Urban (BWSB WZ), Krzysztof Zioło (BG PŚ).

Obradami kierowała Sylwia Błaszczyk, przewodnicząca Okręgu Ślą-
skiego SBP w Katowicach.

24 lutego 2009

Zebranie Zarządu Sekcji w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Ukonstytuował się Zarząd SBSW w składzie: Bogumiła Urban – prze-
wodnicząca, Maria Kycler – sekretarz, Beata Palma – skarbnik, Joanna 
Chwałek – koordynator ds. promocji, Marzanna Chmielarska i Urszula 
Cieślik – członkinie. Przedyskutowano kierunki działań Sekcji w bieżącej 
kadencji. Za najpilniejsze zadanie uznano przekształcenie kwartalnika 
„Bibliotheca Nostra” w pismo recenzowane oraz opracowanie strategii 
public relations, w tym stworzenie nowej strony WWW Sekcji. Położono 
nacisk na uporządkowanie spraw fi nansowych (poprawienie ściągalności 
składek członkowskich i ewentualną ich abolicję).

13 marca 2009

Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, 
Biblioteka Śląska.

Zebrani Delegaci i Goście debatowali nad kwestiami związanymi z dzia-
łalnością SBP. Dyskutowano nad wypracowaniem założeń strategii SBP na 
najbliższe lata. Zwrócono uwagę na potrzebę czynnego udziału Stowarzysze-
nia w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, 
w tym zmiany prawa dotyczącego bibliotek. Odniesiono się do problematyki 
zawodu bibliotekarza w Polsce – podniesienia społecznego prestiżu profesji, 
opracowania jednolitej pragmatyki zawodowej. Dostrzeżono konieczność 
większej aktywizacji młodych bibliotekarzy.

W obradach Zjazdu uczestniczyli: Izabela Furgoł-Wala, Maria Kycler, 
Elżbieta Okularczyk, Bogumiła Urban i Krzysztof Zioło. W skład władz 
Okręgu powołanych na kadencję 2009-2013 weszli: Bogumiła Urban 
(Zarząd Okręgu), Maria Kycler (Okręgowa Komisja Rewizyjna) oraz Krzysz-
tof Zioło (Okręgowy Sąd Koleżeński). Na Krajowy Zjazd Delegatów w War-
szawie wybrano m.in. Bogumiłę Urban i Elżbietę Okularczyk (zastępca 
delegata).
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16 marca 2009

SBSW obejmuje patronatem konferencję „Informacja w świecie cyfro-
wym: informacja a innowacja” zorganizowaną przez Bibliotekę Główną 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im. prof. Jerzego Altkorna.

Obrady miały na celu przybliżenie zagadnień informacji naukowej 
w przestrzeni cyfrowej, a także wskazanie jak innowacje w świecie cyfro-
wym wpływają na jakość otaczającego nas świata.

19 marca 2009

Zebranie Zarządu Sekcji w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach.

Głównym tematem spotkania było stworzenie nowego serwisu informa-
cyjnego promującego działalność Sekcji. Przyjęto wstępny podział kompe-
tencji i obowiązków przy redagowaniu strony (www.sbsw.pl)8.

marzec-kwiecień 2009

Podjęcie przez Agnieszkę Bajor, Marię Kycler i Bogumiłę Warząchowską 
dalszych prac organizacyjnych zmierzających do przekształcenia biuletynu 
„Bibliotheca Nostra” w czasopismo naukowe recenzowane – opracowanie 
projektu struktury kwartalnika, określenie jego celów i misji, wystosowanie 
zaproszeń do udziału w pracach Rady Naukowej.

3 kwietnia 2009

XVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Konferencję „Biblioteka dla Przyszłości” poświęcono zagadnieniom 
przepływu i wymiany wiedzy oraz formom dzielenia się wiedzą przez profe-
sjonalne i efektywne zespoły biblioteczne. Uwagę kierowano na wykorzysta-
nie nowych technologii, np. Web 2.0. Referaty przedstawili:

Sabina Cisek – Dzielenie się wiedzą (knowledge sharing) w Internecie;
Monika Jędralska – Nowe życie online, czyli publikacje uczelni niepu-

blicznej w środowisku cyfrowym;
Marcin Malinowski – Biblioteczne blogowanie - po dwóch latach 

doświadczeń;
Paweł Pioterek – Budowanie efektywnych zespołów.
Dyskusję na temat Biblioteka dzieciom i młodzieży poprowadził Stefan 

Kubów.

8 Strona była redagowana w latach 2009–2010.
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Zainteresowanie słuchaczy – wyrażone licznymi głosami w dyskusji – 
wzbudziły problemy umiejętności, technologie i kultura organizacyjna słu-
żące uczeniu się i tworzeniu nowych zasobów niematerialnych.

24 kwietnia 2009 

Jolanta Gwioździk (IBiIN UŚ) została powołana na redaktor naczelną 
kwartalnika „Bibliotheca Nostra”. Funkcję zastępców powierzono Mariuszowi 
Pasze i Marii Kycler; sekretarza redakcji – Katarzynie Baran. Zaproszenie 
do pracy w Radzie Naukowej przyjęli samodzielni pracownicy naukowi Uni-
wersytetu Śląskiego: Antoni Barciak, Elżbieta Gondek, Zygmunt Kłodnicki, 
Jan Malicki, Dariusz Pawelec, Maria Z. Pulinowa, Irena Socha, Agnieszka 
Stopińska-Pająk, Wojciech Świątkiewicz, Jacek Wódz, Zbigniew Żmigrodzki 
oraz Akademii Wychowania Fizycznego – Janusz Iskra.

10-22 maja 2009

Wystawa „Podróże kształcą, czyli bibliotekarskie wędrówki”, Centrum 
Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach.

20-24 maja 2009

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek węgierskich.
Piąty wyjazd studyjny SBSW zorganizowano we współpracy z biblioteka-

rzami polonijnymi zatrudnionymi na Węgrzech. Celem wyjazdu było przede 
wszystkim poznanie modeli organizacyjnych bibliotek węgierskich, zarzą-
dzania i fi nansowania ich działalności oraz organizacji usług. Przy okazji 
zaplanowano prezentację wybranych kolekcji bądź najciekawszych obiektów 
w zbiorach odwiedzanych książnic. W Bibliotece i Archiwum Uniwersytetu 
Zachodnio-Węgierskiego (Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtár 
és Levéltár) w Sopron podziwiano kolekcję starodruków z dziedziny leśnic-
twa i przemysłu drzewnego. Gospodarze Ogólnokrajowej Biblioteki Języków 
Obcych i Zbiorów Muzycznych (Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei 
Gyűjtemény) w Budapeszcie, oprowadzając po pięknych zabytkowych wnę-
trzach książnicy, szczegółowo zaprezentowali dział zbiorów muzycznych. 
W budapeszteńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej (Egyetemi Könyvtár) szcze-
gólne wrażenie wywarła czytelnia oraz wyjątkowo cenna kolekcja starodru-
ków. Czas wolny przeznaczono na zwiedzanie węgierskiej stolicy.

17 czerwca 2009 

Zebranie Rady Programowej SBSW, Biblioteka Główna Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach.
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Rada Programowa wypracowała plan działalności edukacyjno-szko-
leniowej Sekcji w roku akademickim 2009/2010. Omówiono stan prac 
nad stroną WWW, a także działania podjęte przez skarbnika Sekcji w celu 
poprawy ściągalności składek. Zebrani wypowiedzieli się za możliwością 
wpłacania składek członkowskich w formie przelewu na konto Stowarzy-
szenia. Zreferowano przebieg zebrania inaugurującego prace nad kwar-
talnikiem „Bibliotheca Nostra”. Przedstawiono skład Rady Naukowej 
oraz Redakcję pisma, scharakteryzowano jego strukturę oraz zaplano-
waną na najbliższy rok tematykę numerów. Podkreślono, że „Bibliotheca 
Nostra” będzie prezentować dorobek badawczy kadry naukowej i pra-
cowników bibliotek szkół wyższych. Wysunięto wniosek, aby materiały 
z organizowanych przez SBSW konferencji i seminariów publikować na 
jego łamach.

Na zakończenie obejrzano fotogramy Krzysztofa Zioło, dokumentujące 
kulturę polską Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

2 lipca 2009

Spotkanie redakcji „Bibliotheca Nostra” z członkami Rady Naukowej. 
Zaaprobowanie przez Radę planów rozwoju i kierunków działalności pisma. 
Podjęcie decyzji o zmianie podtytułu na „Śląski Kwartalnik Naukowy”9.

12 września 2009

SBSW obejmuje patronatem II Sportowy Turniej Bibliotekarzy zorga-
nizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Impreza sportowo-rekreacyjna, podczas której bibliotekarze śląskich 
bibliotek rywalizowali – indywidualnie i zespołowo – w pięciu konkuren-
cjach. Zmaganiom sportowym towarzyszył konkurs karaoke.

25 września 2009

XIX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu.

Seminarium i warsztaty „Jak to powiedzieć? Dialog w bibliotece” 
poświęcono zagadnieniom związanym z programowaniem neurolingwi-
stycznym (NLP), motywowaniem i komunikacją niewerbalną. W proble-
matykę sesji wprowadziły referaty: 

Agnieszka Błach-Tomera i Szymon Tomera – Metaprogramy w obsłu-
dze klienta/czytelnika, 

Rafał Przybylski – Motywacja w pracy bibliotekarza.

9 Numery 1 (2005) do 17 (2009) ukazały się jako „Bibliotheca Nostra. Biuletyn informacyjny”.
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Zainteresowanie wzbudziły techniki NLP; zastanawiano się nad scena-
riuszami myślenia i fi ltrami, jakich używają uczestnicy dialogu. Zwracano 
uwagę na możliwość psychomanipulacji.

Warsztaty przeprowadzili: 
Rafał Przybylski – NLP w pracy bibliotekarza,
Katarzyna Kieras-Remesz – Rozumiemy się bez słów… Warsztat komu-

nikacji niewerbalnej z elementami sytuacji konfl iktowych,
Agnieszka Błach-Tomera – Pułapki  w postrzeganiu a dobra rozmowa,
Szymon Tomera – Pułapki w postrzeganiu a dobra rozmowa.

8-9 października 2009

Konferencja „Regionalna prasa bibliotekarska – doświadczenia i per-
spektywy”, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie i Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Zachodniopomorski.

Podczas konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia czasopisma 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” Joanna Chwałek przedstawiła prezen-
tację multimedialną Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego – 
historia kwartalnika „Bibliotheca Nostra”.

22 października 2009

Spotkanie Zarządu Sekcji, Katowice.
Przedyskutowano bieżące sprawy organizacyjne, m.in. ściągalność 

składek członkowskich, prace nad stroną WWW, organizację forów i wyjaz-
dów szkoleniowych, działalność wydawniczą i promocyjną. 

23 listopada 2009 

Spotkanie Zarządu Sekcji, Katowice. 
Ponownie omówiono sprawę organizacji wpłaty składek członkowskich; 

przyjęto Uchwałę Nr 1/2009 dotyczącą abolicji w płaceniu składek do roku 
2007 oraz wezwanie do uiszczenia zaległości za lata 2008–2009. Ustalono 
ostateczny kształt nowej strony internetowej Sekcji.

7 grudnia 2009
Ukazał się pierwszy recenzowany numer pisma „Bibliotheca Nostra. 

Śląski Kwartalnik Naukowy”. Książka dawna pod redakcją Marii Kycler 
zainaugurowała wydawanie tematycznych zeszytów prezentujących w uję-
ciu wieloaspektowym wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki, 
bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych.
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Skróty:

BDSWE – Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
BG AWF – Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
BG PCz – Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
BG PŚ – Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach
BG WSB – Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
BT UŚ – Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
BUŚ – Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
BWBiOŚ UŚ – Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach
BWNoZ UŚ – Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
BWSB WZ – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie
BWSEiA – Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
BWSH – Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
BWSM – Biblioteka Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach
BWSZiM – Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
IBiIN UŚ – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach
SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
SBSW – Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy 
Zarządzie Okręgu w Katowicach
ŚBC – Śląska Biblioteka Cyfrowa


