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Przedmiotem sprawozdania jest ubiegłoroczna działalność Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców, działającego przy Instytucie Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, która została zdominowana przez kilka wydarzeń o charakterze 
naukowym i organizacyjnym podczas semestru zimowego roku akade-
mickiego 2016/2017. Pierwsze z nich miało charakter międzyuczelniany, 
a zarazem ogólnouniwersytecki. 13 października 2016 r. członkowie 
Koła wzięli udział w Śląskim Festiwalu Nauki Katowice 2016 (11–13 
października), w jego części nazwanej Jarmarkiem Wiedzy. Swoje osiąg-
nięcia naukowe i pozanaukowe zaprezentowali na nim przedstawiciele 
kół naukowych 5 śląskich uczelni biorących udział w następujących 
imprezach: Muzyczne Tramwaje, Dzień Wykładów Otwartych oraz 
wspomniany Jarmark Wiedzy. Ten ostatni odbywał się na katowickim 
Rynku, gdzie każde z kół naukowych zorganizowało własne stoisko. 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców tym razem przeprowadziło 2 kon-
kursy literackie: z wiedzy o książkach i ich autorach oraz warsztaty 
tworzenia zakładek. Można było obejrzeć prezentację multimedialną 
wykonaną przez członków Koła w maju 2016 r., ukazującą kierunki 
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kształcenia Instytutu – informację naukową i bibliotekoznawstwo oraz 
informację w instytucjach e-społeczeństwa – w zwięzły i intrygujący 
sposób. Ta forma prezentacji miała na celu zachęcenie odwiedzających 
stoisko do zapoznania się z pełną ofertą dydaktyczną Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej (Instytut).

Drugim wydarzeniem była organizowana cyklicznie od 10 lat, stu-
dencko-doktorancka, tym razem jubileuszowa konferencja pod hasłem 
„Komunikacja w środowisku naukowym”, która odbyła się 8 grudnia 
2016 r. w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka. Opieką 
merytoryczną objęli ją pracownicy i dyrektorzy Instytutu – Izabela 
Swoboda i Jacek Tomaszczyk, a patronatem – Polskie Towarzystwo 
Informacji Naukowej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem – w programie znalazło się 20 wystąpień wygłoszonych przez 
22 prelegentów reprezentujących, poza Uniwersytetem Śląskim, Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 
Wrocławski. W spotkaniu uczestniczyli studenci i doktoranci kierun-
ków: architektura informacji i wiedzy, informacja naukowa i biblio-
tekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa, filologia 
polska i socjologia, oraz pracownicy naukowi i bibliotekarze bibliotek 
akademickich.

Podczas konferencji członkowie Koła wygłosili 3 prelekcje. Ag-
nieszka Cabon i Kalina Sobieska podsumowały dotychczasowy doro-
bek konferencyjny Koła Naukowego Bibliotekoznawców w wystapieniu 
Konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach – retrospekcja i perspektywy. Joanna Tokarczyk przedstawiła 
referat Współautorstwo publikacji w wybranych czasopismach z zakresu 
bibliologii i informatologii. Kontynuacja badań za lata 2010–2015, 
a Adriana Piechota – referat Social media – sprawne narzędzie komu-
nikacji w środowisku naukowym (Gołda, Warząchowska).

W 2016 r. członkowie Koła brali także udział w innych naukowych 
spotkaniach. Na przykład 14 kwietnia, podczas XI Dnia Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego, Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-
 -Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Od popkultury do kontrkultu-
ry – kulturowe oblicza współczesnych społeczeństw”, referat Książka 
lepsza niż film – prawda, czy stereotyp? wygłosiła Sylwia Żłobińska 
(Gołda, Warząchowska).

Naukowa aktywność członków Koła przełożyła się również na 
kilka publikacji. Pierwszą z nich był artykuł „Biblioteki w ogniu woj-
ny” – wybrane aspekty działalności bibliotecznej w Islamskiej Republice 
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Afganistanu Sergiusza Czarzastego, opublikowany w 1. numerze kwar-
talnika „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”. 
Dużą część artykułu poświęcono wyzwaniom, jakie stawiane są przed 
bibliotekarzami kraju doświadczonego przez konflikt zbrojny, oraz za-
gadnieniu odbudowy afgańskich struktur bibliotecznych. Autor pokrótce 
scharakteryzował niektóre biblioteki Islamskiej Republiki Afganistanu 
oraz omówił zasady korzystania przez kobiety z afgańskich zbiorów 
(Czarzasty, 2016a).

W 2. numerze „Nowej Biblioteki” ukazało się sprawozdanie Mag-
daleny Niemiec i Katarzyny Latusek, w którym autorki dokonały pod-
sumowania ogólnopolskiej konferencji „Materialne i niematerialne dzie-
dzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś”. Konferencja ta została 
zorganizowana przez Koło, a odbyła się 10 grudnia 2015 r.

W 3. numerze „Nowej Biblioteki” ukazał się kolejny artykuł S. Cza-
rzastego, pt. „Książka w rogatywce” – najcenniejsze zbiory biblioteczne 
zgromadzone w wojskowych książnicach w Polsce i na świecie. Autor 
omówił w nim m.in.: najcenniejsze polskie i zagraniczne kolekcje bi-
blioteczne o tematyce wojskowej, cyfrowe biblioteki wojskowe, oraz 
przedstawił historię Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Czarzasty 2016b). W tym numerze 
ukazał się również artykuł S. Żłobińskiej i Marcina Kozaka pt. Nowo-
czesna technologia – szansa czy zagrożenie dla ochrony dziedzictwa 
narodowego. Autorzy przedstawili współczesne możliwości edukacyjne 
oraz poznawcze, jakie oferuje Internet, oraz zagrożenia płynące z sieci 
(Żłobińska, Kozak 2016). Ponadto w tym numerze „Nowej Biblioteki” 
Anna Bogdańska zrecenzowała publikację Bibliografia scalonych spi-
sów zawartości czasopism za lata 1966–2012 : tematyka humanistyczno-
 -społeczna autorstwa Tadeusza Orackiego (Gdańsk 2014).

Działalność Koła wykraczała poza uczelnię. Kontynuowano pra-
ce nad projektem zorganizowania Biblioteki Stacji Naukowej Polskiej 
Akademii Umiejętności w Katowicach, a część członków brała udział 
w porządkowaniu księgozbioru naukowego Centrum Badawczego Bi-
bliografii Polskiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim i współ-
tworzeniu wewnętrznego katalogu elektronicznego tych zbiorów.

W 2016 r. członkowie Koła po raz kolejny zorganizowali akcję 
bookcrossingową oraz aktywniej prowadzili swój fanpage na portalu 
społecznościowym Facebook (Koło). Działania te mają przyczynić się 
do rozpowszechnienia wizerunku nie tylko organizacji, ale i Instytutu. 
Na fanpage’u pojawiały się relacje z istotnych wydarzeń, a książki 
w ramach bookcrossingu zostały „pozostawione” w wielu miastach 
województwa śląskiego. Kolejne tego typu przedsięwzięcia czekają na 
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realizację w roku 2017. Są to: film promujący kierunki kształcenia In-
stytutu, do którego członkowie Koła przygotowują scenariusz, oraz gra 
planszowa o tematyce bibliotekoznawczej i infobrokerskiej.

Warto również wspomnieć, iż pod koniec 2016 r. członkowie Koła 
przeprowadzili nabór, w wyniku którego do organizacji dołączyli przed-
stawiciele pierwszych roczników, reprezentujących przede wszystkim 
kierunek informacja w instytucjach e-społeczeństwa. W tym samym 
czasie stworzono ankietę badającą zadowolenie studentów Instytutu 
z kierunków kształcenia.

W planach na rok 2017, poza akcjami promocyjnymi, znalazła się też 
organizacja XI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Kół Naukowych 
Bibliotekoznawców. Wydarzenie to, planowane na grudzień, odbędzie 
się pod hasłem „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bi-
bliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – 
dawniej i dziś”. Tematyka będzie dotyczyła m.in.: ochrony zbiorów 
w ujęciu historycznym, prawnym i normalizacyjnym, programów ochro-
ny zasobów tradycyjnych i cyfrowych w kraju i za granicą, systemów 
znakowania zasobów (ekslibrisów, superekslibrisów, kodów kreskowych, 
RFID itp.), metod konserwacji i digitalizacji zasobów (np. bazy danych, 
repozytoria bibliotek i archiwów cyfrowych, OpenGLAM).
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