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Sprawozdanie z działalności 
Koła Naukowego Infologów za rok 2017

W roku 2017 Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach kontynuowało działalność zgodnie z przyjętymi w poprzednich 
latach priorytetami. Studenci rozwijali i pogłębiali swe zainteresowania, 
poznając m.in. podstawy teoretyczne i praktykę bibliotekarstwa oraz 
kierunki pokrewne.

26 czerwca 2017 r. nastąpiła zasadnicza zmiana dotycząca Koła – 
decyzją numer COS/BWS.5340.1.14.2017 JM Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach Koło Naukowe Bibliotekoznawców przyjęło 
nazwę: Koło Naukowe Infologów (dalej: KNI). Zmiana ta była spo-
wodowana tym, iż do KNB wstępowali – poza osobami studiującymi 
informację naukową i bibliotekoznawstwo – także studenci kierunków: 
informacja w instytucjach e-społeczeństwa, filologia polska i infor-
matyka. Wprowadzenie tej zmiany miało również na celu zachęcenie 
studentów innych kierunków, zainteresowanych światem informacji, do 
współpracy w KNI.

Członkowie KNI prowadzili działalność na płaszczyźnie naukowo-
-badawczej oraz organizacyjno-promocyjnej. W ramach tej pierwszej 
można wymienić aktywności, które zaowocowały publikacją siedmiu 
tekstów: artykułów i sprawozdań opublikowanych na łamach czaso-
pisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”. 
Adriana Piechota w artykule pt. Social media – sprawne narzędzie 
komunikacji w środowisku naukowym, nr 4 (27) omówiła profile poświę-
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cone nauce i strony instytucji naukowych oraz poddała ocenie ich konta 
na wybranych portalach społecznościowych (Instagram i Facebook). 
Przewodnicząca KNI Kalina Sobieska w artykule podsumowującym, 
pt. Ogólnopolskie konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy 
Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach w latach 2007–2016. Retrospekcja i perspekty-
wy, nr 3 (26), szczegółowo zaprezentowała wyniki analiz dotyczących 
problematyki dotychczasowych spotkań oraz środowisk, z jakich wy-
wodzili się prelegenci. Joanna Tokarczyk w artykule zatytułowanym 
Współautorstwo publikacji w wybranych polskich czasopismach z za-
kresu informatologii. Kontynuacja badań za lata 2010–2015, nr 3 (26) 
dokonała prezentacji badań z zakresu współautorstwa na podstawie 
periodyków: „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 
oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Cztery pozostałe teksty au-
torstwa członkiń Koła – Narada problemowa poświęcona programowi 
szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.) A. Piechoty, 
nr 1 (24); Wycieczka poznawcza – warsztaty (Warszawa 6–7 kwietnia 
2017 r.) A. Piechoty, nr 3 (26); Sprawozdanie z działalności Koła Na-
ukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 r. 
K. Sobieskiej, nr 2 (25); Uroczystość nadania imienia Profesora Jerzego 
Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (Katowice, 25 kwietnia 2017 r.) Martyny Król 
i Katarzyny Szmidt, nr 3 (26) – były sprawozdaniami z wydarzeń na-
ukowych, dydaktycznych i jubileuszowych.

Ostatnie z wymienionych sprawozdań dotyczyło uroczystości nada-
nia imienia Profesora Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni 
Bibliologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizatorem 
wydarzenia, które odbyło się 25 kwietnia 2017 r., był Instytut Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej. Poza władzami i pracownikami 
Instytutu uczestniczyli w nim kierownicy bibliotek, studenci oraz ro-
dzina J. Ratajewskiego. Z kolei 11 maja 2017 r. członkowie Koła po 
raz kolejny współorganizowali na katowickim Rynku Jarmark Wiedzy 
w ramach Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki, promując działal-
ność Instytutu i własną. Dzięki przygotowanym przez członków Koła 
atrakcjom (m.in. pokazy ciekawych rozwiązań i pomysłów dekorator-
skich, udział w quizach z nagrodami) uczestnicy Jarmarku Wiedzy 
mogli rozwijać swe umiejętności artystyczne, zainteresowania literackie 
i wiedzę bibliotekarską.

25 maja 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach 
Śląskich odbyło się II Forum Bibliotekarzy Szkolnych, zorganizowane 
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przez Sekcję Bibliotekarską działającą przy Zarządzie Oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w Siemianowicach Śląskich. W pierwszej 
części dyskutowano na temat reformy oświaty, a w drugiej głos zabrali 
zaproszeni goście: Anna Marcol – gość honorowy, przedstawicielki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich oraz bi-
bliotekarze ze szkół gimnazjalnych. Dwa dni później członkowie Koła 
kolejny raz uczestniczyli w Wielkiej Zabawie Rodzinnej zorganizowanej 
przez Wielką Ligę Czytelników pod patronatem m.in. Miasta Katowice 
oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Przygotowali warsztaty kreatywne dla 
młodych odbiorców kultury czytelniczej. Wśród atrakcji znalazło się 
stoisko „Totolotek z cytatem”, można też było własnoręcznie wykonać 
zakładkę do książki oraz ekologiczną sowę według własnego pomysłu. 
W akcji wzięło udział ponad 200 dzieci, które pod opieką opiekunów 
rozwijały swoje kompetencje lekturowe, manualne, a przede wszystkim 
kulturowe.

8 czerwca 2017 r. przedstawiciele Koła wraz z pracownikami Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej wzięli udział w II ka-
towickim happeningu czytelniczym „Jak nie czytam, jak czytam”, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 
w Katowicach oraz doradcę metodycznego do spraw bibliotek szkol-
nych w Katowicach, Iwonę Müller. Akcja stanowiła katowicką edycję 
ogólnopolskiej kampanii pod tym hasłem, zainicjowanej przez redak-
cję „Biblioteki w Szkole” w 2016 r. W ramach zabawy przygotowano 
konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Uczestnikom quizów wręczano nagrody w postaci przypinek z logo 
Koła, Instytutu oraz hasłami: ekslibris, infobroker, typografia, social 
media, deep web. Akcja okazała się sukcesem, o czym świadczy duża 
liczba placówek biorących w niej udział oraz zaangażowanie młodszych 
i starszych czytelników odwiedzających Rynek w Katowicach.

8 listopada 2017 r. w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego No-
waka odbyło się seminarium naukowe pod hasłem „Biblioteki Europy”, 
na którym pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau-
kowej wygłosili referaty dotyczące działalności następujących bibliotek 
europejskich, które mieli okazje odwiedzić i poznać podczas wyjazdów 
w ramach programu Erasmus+: Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di 
Napoli, Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteca Universitaria de 
Grenada, Deutsche Nationalbibliothek w Lipsku, Drammensbiblioteket, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka w Rydze oraz Vilniaus Universiteto Bi-
blioteka. Najliczniejszą grupę słuchaczy seminarium stanowili studen-
ci, w tym członkowie KNI. 20 listopada 2017 r. przedstawiciele Koła 
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uczestniczyli w jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydak-
tycznej Profesor Ireny Sochy, długoletniej dyrektor Instytutu Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej. Podczas uroczystości wystąpili: 
Krystyna Heska-Kwaśniewicz z referatem dotyczącym czasopisma dla 
harcerzy „Na Tropie” oraz Michał Rogoż, który zaprezentował temat 
ewolucji polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w latach 
1824–2016. W obu referatach poruszone zostały problemy, którymi 
przez lata swojej aktywności badawczej zajmowała się Jubilatka.

W 2017 r. członkowie KNI pierwszy raz wzięli udział w Śląskim 
Festiwalu Nauki. 1 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach wraz z opiekunem merytorycznym, Agnieszką 
Biały, pracownikiem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej, przygotowali warsztaty introligatorskie dla dzieci i młodzieży, 
podczas których każdy uczestnik Festiwalu mógł własnoręcznie wyko-
nać notes. Całość imprezy była transmitowana na żywo przez media 
społecznościowe.

W 2017 r. członkowie Koła kontynuowali również działalność or-
ganizacyjną. Po raz jedenasty przygotowano ogólnopolską studencko-
-doktorancką konferencję naukową pt. „Ochrona i bezpieczeństwo 
zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych 
instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś”. Odbyła się ona 5 grudnia 
w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka. W jej trakcie 
wygłoszono 22 referaty, które dotyczyły różnych aspektów związanych 
z ochroną zbiorów, m.in. systemów znakowania zbiorów, sposobów 
zabezpieczania i ochrony zasobów w bibliotekach, digitalizacji kolekcji 
czy ochrony danych osobowych w sieci. Poza przedstawicielami macie-
rzystego KNI oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego głos zabrali prelegenci reprezentujący biblioteki, 
przede wszystkim naukowe1, archiwa państwowe2, muzea3 oraz insty-
tucje badawcze4.

 1 Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
 2 Archiwum Państwowe w Katowicach.
 3 Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Historii Katowic.
 4 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut 
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
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Studenci należący do KNI wystąpili z trzema referatami. W sesji 
pierwszej, odbywającej się pod hasłem Ochrona zbiorów bibliotecznych 
w ujęciu historycznym J. Tokarczyk wygłosiła wykład pt. W sieci hi-
storii: Paul Otlet wizjonerem naszych czasów, przypominając życiorys 
naukowca, jego największe wynalazki i dzieła, w tym Traité de docu-
mentation. Ponadto poruszyła problematykę zaproponowanego przez 
twórcę Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej schematycznego myślenia, 
którego odzwierciedlenie można zauważyć w nowoczesnych rozwiąza-
niach klasyfikacyjnych, obecnych np. w wyszukiwarce Google. W tej 
samej sesji Bartłomiej Legis przedstawił referat pt. Oprawy wydawców 
z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w dobie rewolucji przemy-
słowej, w którym ukazał różnice w pracy edytorów wieku XIX w obu 
krajach oraz scharakteryzował wybrane oprawy różnych typów. W sesji 
czwartej, Konteksty ochrony zbiorów bibliotecznych, Wojciech Bala-
wender omówił zagadnienia ochrony danych w referacie pt. Siła haseł 
w kontekście ochrony zbiorów danych. Zaprezentował w nim również 
instrukcje poprawnego używania haseł, by zapobiec włamywaniu się 
przez hakerów na prywatne konta.

W 2018 r. członkowie KNI planują rozwijać działalność nauko-
wą i organizacyjną, np. poprzez przygotowanie XII Ogólnopolskiej 
Studencko-Doktoranckiej Konferencji Kół Naukowych Bibliotekoznaw-
ców, tym razem pod hasłem „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni 
biblioteczno-edukacyjnej” (20 listopada). Ponownie wezmą udział w fe-
stiwalach nauki, będą uczestniczyli w Wielkiej Zabawie Rodzinnej oraz 
w konferencjach naukowych. Zamierzają publikować na łamach cza-
sopism naukowych autorskie artykuły i sprawozdania oraz promować 
studia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej (w tym nowy kierunek: architektura informacji).

Tekst wypłynął do redakcji 25 maja 2017 r.

w Krakowie, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.


