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VIII Konferencja 
Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich 

„Nowe projekty, cenne inicjatywy 
i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych” 

(Wrocław, 2 grudnia 2016 r.)

2 grudnia 2016 r. w gmachu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicz-
nej we Wrocławiu odbyła się doroczna ogólnopolska konferencja pod 
nazwą: „Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia 
bibliotek naukowych”, zorganizowana przez Korporację Bibliotekarzy 
Wrocławskich.

Celem konferencji było zaprezentowanie najbardziej interesujących 
inicjatyw i projektów naukowych realizowanych w polskich bibliote-
kach naukowych oraz zainspirowanie pracowników innych polskich 
bibliotek tego typu do podjęcia podobnych działań w swoich książ-
nicach. W skład Komitetu Programowego konferencji weszli: Maria 
Pidłypczak-Majerowicz – emerytowany pracownik Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Anna 
Aleksiewicz – emerytowany pracownik Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; Bożena Kored-
czuk – dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego; Ewa Grabarska – prezes Korporacji Bi-
bliotekarzy Wrocławskich; Joanna Czyrek – reprezentująca Bibliotekę 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Bożena Górna – 
kierownik Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego.
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Konferencję otworzyła prezes Korporacji Bibliotekarzy Wrocław-
skich E. Grabarska, która powitała wszystkich uczestników, gości 
honorowych oraz prelegentów przybyłych z różnych miast Polski. 
Następnie głos zabrała M. Pidłypczak-Majerowicz, wyrażając radość 
z przybycia gości oraz faktu, że w konferencji uczestniczy dużo wię-
cej osób niż we wcześniejszych edycjach; zapowiedziała też pierwsze 
prelegentki.

W otwierającym obrady zgromadzenia wystąpieniu Biblioteka inteli-
gentna – nowe inicjatywy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Maria Stachnik i Renata 
M. Zając z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Krakowie podzieliły się ciekawymi spostrze-
żeniami dotyczącymi rozwiązań technicznych zastosowanych w nowo-
czesnych bibliotekach funkcjonujących w zmieniających się warunkach 
ekonomicznych i demograficznych w Polsce. Przedstawiły działalność 
promocyjną bibliotek oraz działalność ich rodzimej biblioteki, która dba 
o skuteczną komunikację ze środowiskiem uczelnianym.

Justyna Buczyńska-Łaba z Biblioteki Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie w referacie Digital Humanities Laboratory Info Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie jako przykład działań zmierzających do 
technicyzacji pracy w bibliotekach naukowych oraz wykorzystania hu-
manistyki cyfrowej w nauczaniu akademickim zaprezentowała wirtual-
ne wystawy, tworzenie baz danych oraz omówiła projekty planowane 
w Bibliotece Wydziału Filologicznego.

Kolejny referat, zatytułowany ROL-BIB – nowa inicjatywa bibliotek 
uczelni wyższych o profilu rolniczo-przyrodniczym, wygłosiła Barbara 
Barańska-Malinowska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu. Prelegentka przybliżyła projekt ROL-BIB i początki 
współpracy z bibliotekami naukowymi o profilu rolniczo-przyrodni-
czym. Omówiła nowe przedsięwzięcia Biblioteki oraz podała konkretne 
przykłady współpracy ze środowiskiem naukowym uczelni.

Ostatni w sesji przedpołudniowej referat, Uzyskanie dostępu do po-
ufnych danych Eurostatu jako poszerzenie zakresu usług informacyjnych 
biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, zaprezentowany przez pełniącego funk-
cję zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu Dawida Kościewicza, dotyczył kluczowych pojęć 
wytycznych Eurostatu, etapów pozyskiwania mikrodanych oraz współ-
pracy Biblioteki z innymi jednostkami uczelni w procesie uzyskiwania 
akredytacji Eurostatu.
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W trakcie drugiej sesji konferencji jako pierwsza wystąpiła Agniesz-
ka Adamiec z Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W referacie Przykłady dobrych 
praktyk w tworzeniu kursów e-learningowych w bibliotekach, omawiając 
konkretne kursy organizowane w Polsce dla bibliotekarzy, prelegentka 
wykazała korzyści wynikające z uczestnictwa w nich oraz niedociąg-
nięcia tych kursów w zdalnym przekazywaniu wiedzy.

Ewa Dąbrowska z Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie w wystąpieniu Swoje chwalimy, cudze znamy – 
działalność Biblioteki Jagiellońskiej w ocenie jej dyrekcji przedstawiła 
priorytetowe działania Biblioteki zwieńczone sukcesem, najlepiej oce-
nione aktywności, niezbędne działania książnicy, a także bieżące wy-
zwania dla Biblioteki Jagiellońskiej. Prelegentka podkreśliła znaczenie 
kreowania wizerunku biblioteki jako aktywnego ośrodka naukowego.

Sylwia Chamerlińska i Rafał Krawiec z Biblioteki Głównej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w referacie Program szkolenia bi-
bliotekarzy rozpoczynających drogę zawodową na przykładzie Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nakreślili etapy 
rekrutacji pracowników w omawianej placówce oraz zaprezentowali 
mentoring jako etap przygotowywania adeptów do samodzielnego wy-
konywania zawodu, jak również korzyści dla pracodawcy ze stosowa-
nia coachingu. Ponadto omówili czynniki wpływające na skuteczność 
szkolenia.

W ostatnim wystąpieniu konferencyjnym Anna Zelmańska-Lipnicka 
i Anna Polańska z Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
przedstawiły prezentację multimedialną Wyzwania związane z ewiden-
cją, digitalizacją i opracowaniem spuścizny po artyście rzeźbiarzu 
Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku oraz film promujący projekt i przybliżający syl-
wetkę F. Duszeńki i jego dzieła. Szczegółowo omówiły problemy, jakie 
pojawiły się podczas realizacji projektu grantowego, m.in. wyzwania 
związane z terminowym zdigitalizowaniem spuścizny po artyście, które 
polegało na obróbce graficznej jego prac oraz tworzeniu metadanych.

Następnie odbyła się dyskusja prowadzona przez prezes Korporacji 
Bibliotekarzy Wrocławskich, E. Grabarską. Podsumowania konferencji 
dokonała M. Pidłypczak-Majerowicz.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się uroczystość jubile-
uszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin M. Pidłypczak-Majero-
wicz – spiritus movens Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich – bez 
której udziału i zaangażowania to gremium nie istniałoby w takiej 
formie jak obecnie. W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni 
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przyjaciele i goście specjalni przybliżyli drogę naukową M. Pidłypczak-
 -Majerowicz. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie księgi 
pamiątkowej Pro bibliothecarium et bibliothecariorum bono (Wrocław 
2016) pod redakcją J. Czyrek i B. Górnej1. Publikacja ta ukazała się 
jako 12. tom serii „Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”.

Obrady konferencji przyniosły interesujący materiał intelektualny, 
który organizatorzy wydali w formie elektronicznej: Nowe projekty, 
cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych pod 
redakcją J. Czyrek i B. Górnej. Publikacja została zamieszczona także 
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, w kolekcji Środowisko Akademi-
ckie.

 1 Recenzentem książki jest Małgorzata Korczyńska-Derkacz z Instytutu Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja jest rów-
nież dostępna pod adresem: http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/12-pro-bibliothecarum-et- 
bibliothecariorum-bono.


