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IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich 

„Rola biblioteki w środowisku lokalnym” 
(Wrocław, 1 grudnia 2017 r.)

1 grudnia 2017 r. w gmachu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 
we Wrocławiu odbyła się doroczna ogólnopolska konferencja naukowa 
zorganizowana przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich (dalej: 
KBW) oraz Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną.

Spotkanie miało na celu popularyzację dobrych praktyk stosowa-
nych w polskich bibliotekach różnych typów, zarówno wielkomiejskich, 
jak i placówkach kultury działających w małych miastach i gminach.

W skład Komitetu Programowego wydarzenia weszły: Anna Alek-
siewicz – emerytowany pracownik naukowy Instytutu Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; Joanna 
Czyrek – redaktor KBW, kustosz dyplomowany Biblioteki Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; Małgorzata Korczyńska-Der-
kacz – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; Bożena 
Górna – redaktor KBW, emerytowany kierownik Biblioteki Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Ewa 
Grabarska – prezes Korporacji i starszy kustosz dyplomowany Bi-
blioteki Uniwersyteckiej; oraz Maria Pidłypczak-Majerowicz – prze-
wodnicząca Komitetu, emerytowany pracownik naukowy Instytutu 
Informacji Na ukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły: Beata 
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Malentowicz – reprezentująca Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną 
we Wrocławiu; Dorota Matysiak – kustosz dyplomowany w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; oraz Jadwiga 
Wojtczak – kustosz dyplomowany w Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała M. Pidłypczak-Majero-
wicz, która przywitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała im 
za przybycie i zaakcentowała aktualność naukową i praktyczną tematu 
konferencji.

Program wydarzenia został podzielony na dwie części, których 
moderatorem była E. Grabarska. W części pierwszej, Biblioteki szkół 
wyższych, omówiono problemy typowe dla książnic tego typu.

W referacie otwierającym pierwszą sesję zgromadzenia, zatytułowa-
nym Misja Biblioteki Politechniki Poznańskiej w środowisku lokalnym, 
Monika Krawiec omówiła cele i zadania tej książnicy, mające na celu 
jej popularyzację i promocję wśród użytkowników. Kolejna prelegent-
ka, Hanna Kowalska, w referacie Praca Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu na rzecz środowiska lokalnego podała przykłady rozpo-
wszechniania wiedzy wśród społeczności akademickiej i pozauczelnia-
nej na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Zaprezentowała zgromadzonym 
nową wersję katalogu online, który ułatwia czytelnikom przeszukiwanie 
interesujących zbiorów książnicy wrocławskiej. Przedstawiła również 
liczne projekty grantowe mające na celu digitalizację zbiorów i tym 
samym gromadzenie ich w wersji cyfrowej w Repozytorium Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

Maria Bosacka z Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego w referacie Zmiana jako paradygmat funkcjonowania 
biblioteki specjalistycznej uczelnianego systemu biblioteczno-informa-
cyjnego jako odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w Bi-
bliotece Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżyła 
zgromadzonym interesujące inicjatywy realizowane przez Bibliotekę.

Dawid Kościewicz, wicedyrektor Biblioteki Głównej Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, w wystąpieniu Badanie satysfak-
cji użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu jako element kształtowania strategii poddał analizie wyniki 
badań ankietowych przeprowadzonych na terenie uczelni od lutego do 
kwietnia 2017 r. w celu określenia potrzeb informacyjnych społeczności 
akademickiej.

Reprezentująca Bibliotekę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach i jej filię w Piotrkowie Trybunalskim Urszula Franas-Mi-
rowska w referacie Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów 
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jako strategia działań edukacyjnych w bibliotece akademickiej przed-
stawiła metody dydaktyki bibliotecznej w zakresie kształcenia kompe-
tencji informacyjnych studentów oraz efekty tego kształcenia. Ukazała 
również działania promocyjne biblioteki w środowisku uczelnianym.

Ostatnimi mówcami w sesji dotyczącej problemów funkcjonowania 
bibliotek akademickich byli młodzi bibliotekarze Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Katarzyna Czarnota 
i Rafał Krawiec, którzy w referacie Wykorzystanie infrastruktury i za-
sobów biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
przez użytkowników spoza środowiska akademickiego omówili zagad-
nienie otwartości tej placówki edukacyjnej na potrzeby czytelników 
niebędących już studentami UE. Społeczność ta traktuje bibliotekę 
jako „trzecie miejsce”, a jej pracownicy organizują praktyczne formy 
pomocy tym osobom.

Sesja druga, Biblioteki publiczne i pedagogiczne, poświęcona była 
promocji dobrych praktyk w książnicach tego typu. Małgorzata Klauze 
w referacie Biblioteka Raczyńskich jako centrum działań kulturalno-
-oświatowych w poznańskim środowisku lokalnym. Obecne projekty 
i strategie przyszłej działalności przedstawiła specyfikę działań bibliote-
ki wielkomiejskiej oraz dążenia bibliotekarzy do podmiotowego trakto-
wania czytelników reprezentujących różne grupy społeczne i wiekowe. 
Przybliżyła formy i metody działań integracyjnych, takich jak koncerty 
muzyczne, wystawy sztuki, które mają zachęcać czytelników do spę-
dzania czasu w tej placówce. Na zakończenie zaprezentowała strategię 
działania Biblioteki Raczyńskich na przyszłość.

Kolejna prelegentka, Anna Kokot-Rutkowska z Dolnośląskiej Bi-
blioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, w wystąpieniu Promocja czy-
tania wyznacznikiem działań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 
we Wrocławiu zarekomendowała bogatą ofertę dydaktyczną dla dzieci, 
aktywizującą młodsze pokolenie czytelników do kontaktu ze słowem 
drukowanym oraz nagradzającą znajomość literatury dla dzieci i mło-
dzieży. Ostatni referat w tej sesji, Rola Powiatowej Biblioteki w Szamo-
tułach w środowisku lokalnym, wygłosił dyrektor Powiatowej Biblioteki 
w Szamotułach, Marek Piotr Urbański. Przybliżył w nim cenne inicja-
tywy bibliotek wielkopolskich, mające na celu aktywizację czytelniczą 
mieszkańców tego regionu. Uwypuklił rolę znakomitej lokalizacji swej 
placówki, Muzeum – Zamku Górków, która ułatwia organizację imprez 
promujących czytelnictwo, udział w ogólnopolskich imprezach czytelni-
czych oraz dążenie do sprostania oczekiwaniom społeczności lokalnej.

Na zakończenie konferencji M. Pidłypczak-Majerowicz podzięko-
wała zgromadzonym bibliotekarzom za przybycie. Przypomniała, że 
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w 2019 r. odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa konferencja tego gre-
mium. Wyraziła też nadzieję, że weźmie w niej udział jeszcze liczniej-
sze grono uczestników.

Wszystkie referaty zaprezentowane na konferencji zostały opubli-
kowane w wersji elektronicznej. Redaktorkami tego dzieła zbiorowego 
są J. Czyrek i J. Wojtczak, recenzentką zaś M. Pidłypczak-Majerowicz. 
Publikacja ta znajduje się na stronie domowej Korporacji: http://bi-
bliotekarze.kbw.wroc.pl/materialy-konferencyjne oraz w Dolnośląskiej 
Bibliotece Cyfrowej.

Tekst wpłynął do redakcji 26 lutego 2018 r.


