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Artur Wójcik

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Miło mi zaprosić do lektury kolejnego numeru Szumu Informacyjnego, kwartalnika Sekcji
Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i
Informacji Naukowej UŚ.
Zgodnie z tradycją każdy numer naszego pisma poświęcony jest zupełnie innym zagadnieniom. Tym
razem chcieliśmy zaproponować wycieczkę po językowej wieży Babel, która – od tysiącleci – skutecznie
komplikuje nasze życie. Utopijna wizja, w której wszystkie narody posługują się jednym językiem, jest
niestety mrzonką. Do tej pory wszelkie próby stworzenia międzynarodowej „mowy wszystkich ludzi”
kończyły się jedynie na opracowaniu kolejnych sztucznych języków, które zawsze pozostawały wyłącznie
lingwistycznymi ciekawostkami.
W 1887 r. białostoczanin Ludwik Zamenhof stworzył najbardziej „naturalny” ze wszystkich sztucznych
języków świata. Esperanto, którego symbolem stała się zielona gwiazda oznaczająca nadzieję, uważany jest za
jedną z najważniejszych prób zburzenia językowych podziałów. O esperanckich tłumaczeniach opowie
Państwu Sylwia Bem.
Czym więcej języków, tym więcej przekładów. Nie zawsze przekłady są na jednakowo wysokim
poziomie, czasem znalezienie odpowiedniego tłumaczenia zajmuje nam wiele godzin wertowania
bibliotecznych katalogów. O tym, jak mogą w tym pomóc bibliografie dostępne w Internecie, dowiedzą się
Państwo z tekstu Anny Honc.
Do bibliografii, jako źródła wiedzy, sięgamy często. Czasem jednak zdarza się, że informacje w niej
zawarte są całkowicie nieprzydatne... oczywiście ze względu na barierę językową. Magdalena Mól i
Agnieszka Sobocińska opowiedzą o problemach w korzystaniu z bibliografii krajów pozaeuropejskich.
Niniejszy Szum zabierze też Państwa w kontrowersyjny i ciągle rozbudowywany świat Open Access
(Dominika Paleczna), przekona do komputeryzacji bibliotek (Aleksandra Gajowska) i zda raporty z ostatnich
konferencji naukowych (Małgorzata Caban, Sylwia Bem, Alina Gbyl). Tradycyjnie na koniec Pocztówka z
biblioteki – tym razem zapraszamy do zwiedzania Biblioteki Miejskiej w Berlinie (zdjęcia: dr Agnieszka
Bajor).
W imieniu całej Redakcji życzę miłego czytania!
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Sylwia Bem

Jak Marta trafiła do Japonii...
... czyli rzecz o tłumaczeniach esperanckich
LITVO! Patrujo mia! Simila al sano;
Vian grandan valoron ekkonas litvano,
Vian perdinte. Belecon vian mi admiras,
Vidas ĝin kaj priskribas, ĉar mi hejmsopiras.
Inwokacja Pana Tadeusza
w przekładzie Antoniego Grabowskiego

Idea języka uniwersalnego pojawiła się już w

Wergiliusza, Williama Szekspira, Lwa Tołstoja, Honore de

starożytności. W II w. p.n.e. Grek Claudius Galen

Balzaca, Aleksandra Puszkina, Johanna Wolfganga von

usiłował

Goethego,

zbudować

szyfry,

które

służyłyby

Mikołaja

Gogola,

Moliera,

Friedricha

porozumiewaniu się ludzi mówiących różnymi językami.

Schillera, Karola Dickensa, Hansa Christiana Andersena,

Inne projekty języków pomocniczych to między innymi

Jean-Paula Sartra, Henryka Ibsena... i szereg innych

język uniwersalny Letellier`a i universalglot Pirreau, a

pisarzy, poetów i dramaturgów. Ich dzieła ukazywały się z

także prace w okresie „poesperanckim”, jak Ido, Basic

reguły pojedynczo, ale powstały również liczne antologie.

English i Universal. Ale dopiero w 1887 r. pojawia się

Wśród interesujących wypisów wypada wspomnieć

esperanto, język, który jak dotąd, zdobył największe

Orienta Almanako (Almanach Wschodu) z 1913 r. z

międzynarodowe uznanie oraz stał się rzeczywistym

tłumaczeniami

lingvo internacia.

chińskiego,

Ludwik Zamenhof (1859-1917), jego twórca
kryjący

się

pod

pseudonimem

Doktor

Esperanto,

rozumiał, że tylko konkretne zastosowanie może nadać

z

języków

japońskiego,

arabskiego,
sanskrytu

hinduskiego,

czy

wreszcie

tatarskiego bądź El Moderna Hispana Parnaso –
antologię poezji hiszpańskiej.
Jednak

najważniejszym

dziełem

tego

typu

językowi niezbędną elastyczność i rozszerzyć jego środki

pozostaje Fundamenta Krestomatio wydana w 1903 r.,

wyrazowe. Stąd od samego początku dokonywał licznych

kolekcja zarówno tłumaczeń, jak i oryginalnych dzieł.

tłumaczeń. Już w pierwszej książce, która ujrzała światło

Z kolei prace translatorskie esperantystów polskich

dzienne, znajdowały się tłumaczenia Ojcze nasz, fragment

objęły utwory wybitnych narodowych pisarzy. Na

z Biblii, list do przyjaciela oraz fragment przetłumaczony

esperanto

z twórczości Heinricha Heinego.

Sienkiewicza, Faraona Bolesława Prusa, Medaliony Zofii

przetłumaczono

Quo

Vadis

Henryka

Oczywiście dziś nie da się wymienić wszystkich

Nałkowskiej, Mazepę Juliusza Słowackiego, hymn Polski,

przekładów na język esperanto. Za ilustrację „wielkości”

utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Adolfa

tłumaczeń esperanckich niech posłuży przykład, że wykaz

Dygasińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza. Także utwory

najważniejszych z nich obejmuje w książce Esperanto en

Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Przybyszewskiego

Perspektivo prawie 50 stron. A od jej wydania minęło już

czy wreszcie poezję Julina Tuwima, który tworzył

35 lat!

również w esperanto.
Z literatury światowej tłumaczono m.in. Homera,

4

Jednak najznamienitszym tłumaczeniem jest Pan

Biuletyn Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców IBiIN UŚ w Katowicach

Tadeusz, praca Antoniego Grabowskiego. Sinjoro Tadeo
jest

najwierniejszym

przekładem

naszej

ekranizacji filmowej.

narodowej

Na literaturę tłumaczoną na język opracowany

epopei, które zyskało rangę największego osiągnięcia

przez L. Zamenhofa składa się nie tylko beletrystyka.

esperanckiej sztuki translatorskiej, a Grabowski dzięki

Esperanto okazało się przydatne także przy przekładach

temu przekładowi stał się „ojcem poezji esperanckiej”.

piśmiennictwa naukowego, znane są liczne już rezolucje i

Dzieło to ukazało się drukiem w 1918 r.

uchwały

instytucji

naukowych

właśnie

w

języku

Gdy chodzi o tłumaczenia esperanckie, ważna jest

esperanto. Istniejąca w języku esperanckim literatura

jeszcze jedna kwestia. Otóż sam język pełni niebanalną

filozoficzna i naukowa składa się z przetłumaczonych

funkcję w tłumaczeniach „pomostowych”. Dzięki niemu

dzieł wielu autorów światowej sławy, takich jak np.

dzieła są tłumaczone na różne języki, często mało znane,

Konfucjusz,

niekoniecznie z oryginału, który byłby trudno osiągalny.

Giuseppe Mazzini, Jan Amos Komensky, Karol Marks,

Możliwa jest również transgresja kulturowa między

Fryderyk Engels czy Włodzimierz Lenin.

wschodem a zachodem, co w innych tłumaczeniach
wymaga

dobrze

znających,

np.

języki

orientalne,

Te

Leibniz,

i

inne

przydatność

Kartezjusz,

przykłady

esperanta

jako

Immanuel

potwierdzają
języka

Kant,

pełną

twórczości

tłumaczy. Ale dzięki pracy L. Zamenhofa można

tłumaczeniowej, zarówno beletrystycznej i naukowej.

tłumaczyć poprzez esperanto. W ten właśnie sposób

Możliwości jakie stwarza ten język w zbliżaniu różnych

powieść Marta Elizy Orzeszkowej została przetłumaczona

kultur i narodowości są olbrzymie, a często tak

na język japoński i została lekturą obowiązkową w

niedoceniane.

programie tamtejszych szkół. Doczekała się również
Literatura:
1.
2.
3.
4.

Galor Zbigniew: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza w esperanto. W: W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza : materiały
Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 3-5
grudnia 1998, Poznań 2001, s. 345-357.
Lapenna Ivo: Esperanto en perspektivo. Londyn 1974.
Sakaguchi Alicja: Tworzenie międzynarodowych języków pomocniczych na tle rozwoju językoznawstwa ogólnego. „Scripta
Neophilologica Posnaniensia” T.2, s. 141-161.
Żytyński Józef: Esperanto i Esperantyści. Warszawa 1987.

Anna Honc

Bibliografie przekładów dostępne
w Internecie
Najbardziej znaną bibliografią tłumaczeń jest

bibliografii

Index Translationum, przedmiotem opracowania będą

internetowe

jednak bibliografie dostępne na rodzimych stronach

dostępnych online, z których część została opisana w

WWW. Wynikiem wyszukiwania frazy „bibliografia

niniejszym artykule. Najwięcej bibliografii przekładów

przekładów”

witryn

znaleźć można na stronie internetowej wydawnictwa

zakup

Altheia oraz www.jezuici.pl.

internetowych

5

są

z

reguły

wydawnictw,

odwołania

do

oferujących

w

formie

oferują

drukowanej.
niewielką

Polskie

liczbę
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strony

bibliografii

Na

stronie

Grupy

Wydawniczej

Aletheia1

patrystycznych”. Bibliografie te są w fazie powstawania.

umieszczone zostały następujące „bibliografie”:
•
•
•
•

Spis „Apokryfy Starego Testamentu. Bibliografia

Bibliografia przekładów prac Willarda van Orman

przekładów na język polski”8 składa się z dwóch części.

Quine’a na język polski2,

Pierwsza część to „Tłumaczenia na język polski” czyli

Bibliografia przekładów prac Carla Gustawa Junga

spis treści pracy zbiorowej pod redakcją profesora

na język polski3,

Ryszarda Rubinkiewicza Apokryfy Starego Testamentu.

Bibliografia przekładów prac Sigmunta Freuda na

Druga część bibliografii to „Opracowania”. Jest to

język polski4,

zestawienie 9 opracowań (książek bądź rozdziałów)

Bibliografia

przekładów

prac

Ludwiga

tekstów Starego Testamentu.
Bibliografia

Wittgensteina na język polski5,
•

„Apokryfy

Nowego

Testamentu.

Bibliografia przekładów prac Mircei Eliadego na

Bibliografia przekładów na język polski”9 podzielona jest

język polski6.

na 3 części: antologie, poszczególne teksty apokryficzne
książek

oraz pozostałe teksty i opracowania. W „Antologiach”

opublikowanych przez Grupę Wydawniczą Aletheia oraz

znajduje się spis 5 antologii polskich przekładów

inne wydawnictwa. Najwięcej pozycji znajduje się w

apokryfów Nowego Testamentu. Wykaz „Poszczególne

bibliografiach Carla G. Junga oraz Sigmunta Freuda (w

teksty apokryficzne” ma być docelowo kompletnym

obu spisach znajduje się po 24 pozycje). Z kolei

wykazem polskich tłumaczeń tekstów apokryficznych.

najmniejszą objętość mają bibliografie Willarda van

Obecnie

Orman Quine’a (9 pozycji) oraz Ludwiga Wittgensteina (8

podzielonych na 17 poddziałów. Dział „Pozostałe teksty i

pozycji). Zasięg chronologiczny obejmuje publikacje

opracowania”, jak pisze autor10, „musi trochę poczekać na

wydane w Polsce w latach 1911-2000, niestety na stronie

bardziej sprzyjające czasy”.

nie podano daty ostatniej aktualizacji. Na stronie

„Bibliografia

Bibliografie

te

są

krótkim

spisem

jest

to

wykaz

zawierający

polskich

79

przekładów

pozycji

tekstów

www.jezuici.pl7 dostępne są z kolei 3 bibliografie:

patrystycznych”11 jest zbiorem hiperłącz

„Apokryfy Starego Testamentu. Bibliografia przekładów

użytkownika do spisów treści poszczególnych pozycji

na język polski”, „Apokryfy Nowego Testamentu.

bibliografii. Bibliografia ta jest podzielona na 2 części:

Bibliografia

„Serie wydawnicze”, w której znajduje się zestawienie 9

„Bibliografia

przekładów
polskich

na

język

polski”

przekładów

oraz

tekstów

serii wydawniczych

odsyłających

(np. seria Biblioteka Ojców

Kościoła, seria Głos Tradycji) i „Pozostałe”, która składa
1

2

3

4

5

6

7

6

Fundacja Aletheia [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w
Internecie: http://www.aletheia.com.pl/.
Quine Willarda van Orman – przekłady na język polski [online].
[dostęp
1
czerwca
2007].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.aletheia.com.pl/autorzy/quine/quineprzeklady.htm.
Carl Gustaw Jung – przekłady na język polski [online]. [dostęp 1
czerwca
2007].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.aletheia.com.pl/autorzy/jung/jungprzeklady.htm.
Freud Sigmunt – przekłady na język polski [online]. [dostęp 1
czerwca
2007].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.aletheia.com.pl/autorzy/freud/freudprzeklady.htm.
Wittgenstein Ludwig – przekłady na język polski [online]. [dostęp
1
czerwca
2007].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.aletheia.com.pl/autorzy/witt/wittprzeklady.htm.
Mircea Eliade - przekłady na język polski [online]. [dostęp 1
czerwca
2007].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.aletheia.com.pl/autorzy/eliade/eliadeprzeklady.htm.
Jezuici.pl [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w
Internecie: http://www.jezuici.pl.

się z 4 pozycji (Przekłady w Instytucie Wydawniczym
PAX, Antologie, Przekłady publikowane w Vox Patrum,
Przekłady rozproszone).

Ostatnia modyfikacja miała

miejsce 14 listopada 2006 r.
Kolejnym

spisem

jest

dostępna

8

na

stronie

Apokryfy ST [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w
Internecie: http://www.jezuici.pl/~rzarzecz/apokryfyST.htm.
9
Apokryfy NT [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w
Internecie: http://www.jezuici.pl/~rzarzecz/apokryfyNT.htm.
10
Nazwisko autora nie zostało podane.
11
Bibliografia [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w
Internecie:
http://www.jezuici.pl/~rzarzecz/patrologia_przeklady.htm.
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www.mediewistyka.pl12, stworzona przez Elżbietę Jung
„Bibliografia

tłumaczeń

średniowiecznych

tekstów

filozoficznych na język polski. Wersja robocza”13.
Bibliografia

ta

filozoficznych

jest

obszernym

przetłumaczonych

spisem
na

język

książek
polski.

Podzielona jest na działy: Patrystyka i Średniowiecze.
Niestety nie ma podanego zasięgu chronologicznego
spisu. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 27 maja 2006 r.
Bibliografią,
chronologiczny,

w

jest

której
stworzona

podano
przez

zasięg
Tomasza

Grabińskiego „Bibliografia tłumaczeń z literatury czeskiej
i słowackiej wydanych po 1995 r.”14. Bibliografia ta jest
stale aktualizowaną listą tłumaczeń literatury czeskiej i
słowackiej dostępnych po polsku. Jako punkt wyjścia do
sporządzenia bibliografii autor przyjął cezurę roku 1996.
Lista opiera się w większości na zasobach domowej
biblioteczki autora.
Bibliografie przekładów dostępne w Internecie nie
prezentują się zbyt okazale. Jest ich niewiele, a te które są
udostępnione, stanowią w większości przypadków kilka,
ewentualnie kilkanaście zestawionych tytułów o tematyce
filozoficznej, religijnej bądź mediewistycznej. Często
bibliografie te są spisem książek tworzonym przez
pasjonatów,

bibliofilów.

Wersje

online

bibliografii

tłumaczeń nie posiadają też wyspecjalizowanych narzędzi
pomocnych w wyszukaniu opisu bibliograficznego danej
publikacji, takich jak: indeksy, maskowanie, limitowanie i
operatory Boole’a.

12

Start [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w Internecie:
http://www.mediewistyka.net.
13
Bibliografia tłumaczeń tekstów filozoficznych na język polski. E.
Jung [online]. Mediewistyka – średniowiecze, historia, badania.
[dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w Internecie:
http://www.mediewistyka.net/content/view/107/40.
14
ANOANO [online]. [dostęp 01 czerwca 2007]. Dostępny w
Internecie: http://anoano.pl/?page_id=12.
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Agnieszka Sobocińska, Magdalena Mól

Bariery językowe w dostępie do
narodowych bibliografii krajów
pozaeuropejskich
Internet

jest

platformą,

która

pozwala

•

na

Malezja,

zamieszczanie różnego rodzaju baz bibliograficznych, w

http://www.pnm.my/new/english/publication/bibliography.

tym tak ważnych dla piśmiennictwa, jak bibliografie

htm

narodowe. Przedmiotem tego krótkiego opracowania są
bibliografie narodowe tworzone w krajach poza Europą.

•

http://www.gov.mu/portal/sites/ncb/mac/nlibrary/bib.html

Należy stwierdzić, iż dostęp online do bibliografii
narodowych krajów pozaeuropejskich pozostawia wiele

Mauritius,

•

Australia,

http://www.nla.gov.au/collect/anb.html.

do życzenia. Niewiele krajów zapewnia użytkownikom

Na podstawie informacji uzyskanych ze stron

możliwość korzystania z bibliografii za pośrednictwem

WWW, spośród wymienionych

Internetu. Często na stronach zawarta jest jedynie

zasługuje bibliografia narodowa Kanady. Ta strona WWW

wzmianka

zawiera informacje na temat: bibliografii w wersji online

na

temat

istnienia

wersji

tradycyjnej

bibliografii narodowych.

krajów, na uwagę

w tym historię jej powstania, wersji bibliografii na CD-

Kraje, których biblioteki narodowe na swoich

ROM, zawierającej dokumenty zarejestrowane przez

stronach domowych zamieszczają anglojęzyczne wersje

tradycyjną bibliografię narodową. Na stronie WWW

bibliografii narodowych to m. in.:

można odnaleźć informacje na temat wszystkich baz

•

Nowa Zelandia,

http://www.natlib.govt.nz/en/services/6nznb.html
•

Kanada,

http://www.collectionscanada.ca/canadiana/
•

Chiny,

http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/109-Gu-en.pdf
•

Japonia,

danych

wchodzących w skład bibliografii narodowej

Kanady.
Narodowa bibliograficzna baza danych Kanady
funkcjonuje pod nazwą Canadiana i jest tworzona przez
Library and Archives of Canada. Zasięg chronologiczny
bazy obejmuje dokumenty publikowane od roku 1950.
Dostępna jest w trzech formatach: Canadiana online,

http://www.ndl.go.jp/en/publication/ndl_newsletter/128/2

Canadiana on CD-ROM, Canadiana rekordy dostępne za

82.html#2

pomocą usługi FTP.
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W bibliografii możliwe jest prowadzenie wyszukiwania prostego i zaawansowanego:
•

wyszukiwanie proste

•

wyszukiwanie zaawansowane

Dużą przeszkodą w przeszukiwaniu bibliografii
narodowych stanowić może bariera językowa. Wiele

które

w

ten

sposób

prezentuje

swój

bibliograficzny jest Malezja.

krajów zapewnia dostęp do bibliografii jedynie w języku
ojczystym

kraju,

bez

możliwości

zmiany

wersji

językowej. Przykładem takiej bibliografii narodowej jest
bibliografia argentyńska.
Jeszcze inną formą publikacji - ale już tylko
informacji

o

bibliografiach

narodowych

-

jest

umieszczanie na stronie WWW instytucji opracowujących
bibliografię danych o elektronicznej wersji bazy, bez
możliwości jej przeszukiwania. Przykładem państwa,
9
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dorobek

Stan przygotowania i dostępu do bibliografii

Bibliografie narodowe

krajów pozaeuropejskich nie

narodowych krajów pozaeuropejskich w Internecie jest

dysponują również dostępem do opcji wyszukiwawczych

niezadowalający. Niewiele jest krajów, które posiadają

w tych bibliografiach. Utrudnieniem dla potencjalnego

takie bibliografie w Internecie. Na stronach bibliotek

użytkownika bibliografii narodowych w Internecie jest

narodowych poszczególnych krajów poza Europą, często

także

nie

anglojęzycznej, ponieważ wiele krajów pozaeuropejskich

są

zamieszczone

żadne

informacje

na

temat

brak

odpowiednika

zamieszcza

są

bibliografiach w swoich ojczystych językach.

to

w

bardzo

skróconej

formie.

informacje

o

w

bibliografii narodowych, jeśli natomiast takie informacje
prezentowane

tylko

interfejsu

wersji

wspomnianych

Dominika Paleczna

Open Access – jesteś za, czy
przeciw?
Idea wolnego dostępu jest, nie ma w tej kwestii
żadnych

wątpliwości,

niezwykle

wyższych, gdzie poruszyły temat repozytoriów wiedzy,

interesującym dla przyszłych specjalistów informacji.

zwracając uwagę na działalność uczelni niepublicznych w

Szczególne zainteresowanie tym tematem jest widoczne

tym zakresie. Z obserwacji autorek wynika, iż tworzenie

wśród

repozytoriów

studentów

zagadnieniem

referatem pt. Repozytoria bibliotek niepaństwowych szkół

Informacji

Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy
nie tylko zespół muzyczny złożony ze studentów tego
kierunku

nazwali

Open

Access,

ale

także

przez

uczelnie

prywatne

nie

jest

powszechną praktyką.
Trzecim prelegentem był Jacek Włodarski z

temu

Uniwersytetu Warszawskiego. Temat jego wystąpienia

zagadnieniu postanowili poświęcić V Ogólnopolską

brzmiał: Książka w wolnym dostępie. Stan aktualny oraz

Konferencję Studenckich Kół Naukowych, która odbyła

możliwości rozwoju metod udostępniania książki w

się 6 marca 2009 r. Impreza, której nadano nazwę Open

Internecie. Autor podjął się wykazania różnicy między e-

Access – idea z przyszłością? została podzielona na dwie

bookiem i książką elektroniczną, poruszył także problem

sesje: pierwsza dotyczyła zagadnień teoretycznych, druga

bibliotek cyfrowych, o których istnieniu wciąż nie wie

natomiast – praktyki.

wielu użytkowników.

Pierwszy referat, Open Access w komunikacji
naukowej,

Uniwersytetu

z tekstem „Autor nierozpoznany” – dzieła osierocone:

Jagiellońskiego, Katarzyna Grula. Przedstawiła ona

zagadnienia prawne i etyczne, w którym poruszył problem

historię ruchu Open Access. Zwróciła także uwagę na

praw autorskich w odniesieniu do dziel o nieustalonym

zagrożenia, jakie niesie ze sobą wolny dostęp, ale również

autorstwie. Prelegent przedstawił propozycje rozwiązań

przedstawiła przeszkody, które musi pokonywać ten ruch.

tej kwestii.

W

wygłosiła

następnej

przedstawicielki

studentka

Kacper Trzaska, student tej samej uczelni, wystąpił

kolejności

naszego

wystąpiły

rodzimego

dwie

Dwa

ostatnie

wystąpienia

Uniwersytetu

Konferencji

należały

do

Śląskiego w Katowicach, Sylwia Bem i Alina Gbyl, z
10
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studentów

Jagiellońskiego.

części

krakowskiego

Oriana
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Reizes-

Dzieduszycka w referacie Rola Open Access w procesie

Pedagogicznego, Natalia Zborowska oraz Magdalena

demokratyzacji

pełnowartościowych

Januszek ukazały Open Access z punktu widzenia

materiałów naukowych w świecie omówiła znaczenie

polonisty. W wystąpieniu Open Access w służbie polonisty

wolnego dostępu dla rozwoju nauki, a konkretnie –

przedstawiły miejsca w Sieci, w których znajdziemy wiele

dostępność publikacji naukowych.

przydatnych, z punktu widzenia polonistów i nie tylko,

dostępu

do

Ostatni referat porannej sesji nosił tytuł Open

dzieł literatury polskiej.

Access w pracy profesjonalisty informacji. Kamil Hydzik,
Tomasz

Kubisztal

oraz

poszczególne procesy,

Tomasz

na

Lech

które składa

omówili
się praca

Kolejnymi

prelegentkami

były

studentki

Uniwersytetu Śląskiego, Aleksandra Gajowska i Monika
Kaplita,

które

zaprezentowały

referat

Europeana:

profesjonalisty informacji, poruszając przy tym temat

connecting cultural heritage („pomyśl o kulturze”).

Sieci Niewidzialnej.

Dokonały one charakterystyki Europeany, a także

Po

przerwie,

którą

poprzedziła

niezwykle

przedstawiły historię jej powstania, zaprezentowały treści,

ożywiona dyskusja, drugą sesję obrad zapoczątkowało

które

wystąpienie

wyszukiwania oferowane przez serwis, który zdaniem

Karoliny

Nizioł

z

Uniwersytetu

Jagiellońskiego. W referacie pt. Open Access w naukach

są

w

niej

udostępniane

oraz

możliwości

autorek jest czymś więcej niż jedynie biblioteką cyfrową.

medycznych na przykładzie biblioteki wirtualnej PLoS

W

dalszej

kolejności

przedstawicielki

dokonała charakterystyki wirtualnej biblioteki The Public

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosiły

Library

referat pt. Przeciw copyrightowi – postawy autorów

of

Science

oraz

prezentacji

czasopism

wchodzących w skład PLoS.
Kolejna

prelegentka,

publikujących na licencji Creative Commons. Analiza
Joanna

Hoły,

również

przypadku polskiego i amerykańskiego. Małgorzata

studiująca w Uniwersytecie Jagiellońskim, opowiedziała

Sterenc i Paulina Łapińska zaprezentowały stanowiska

słuchaczom o Open Access w polskiej humanistyce.

Cory’ego Doctorowa oraz Łukasza Gołębiewskiego,

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały polskie

którzy wydają swoje publikacje na licencjach Creative

czasopisma humanistyczne, a także inne źródła, do

Commons.

których użytkownicy mają wolny dostęp. Autorka

Następnie

zaprezentowano

tekst

Studenckie

pokusiła się również o nakreślenie prognoz dotyczących

inicjatywy Open Access autorstwa Elżbiety Kurowskiej,

przyszłości wolnego dostępu w zakresie humanistyki.

Aleksandry Stefańskiej i Anety Ostrowskiej z tej samej

Rafał Jurkowski, Dominik Piotrowski i Paweł
Wróblewski,

przedstawiciele

Uniwersytetu

uczelni co przedmówczynie, który został wygłoszony

Mikołaja

przez dwie pierwsze autorki. Prelegentki podzieliły efekty

Kopernika w Toruniu, wygłosili referat pt. Licencje

działań studentów ze względu na ich rodzaj aktywności,

Public Domain i Creative Commons w Kujawsko-

zaprezentowały też wybrane inicjatywy studenckie, ze

Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Studenci zaprezentowali

szczególnym uwzględnieniem koncepcji realizowanych

możliwości publikowania przez biblioteki cyfrowe dzieł,

przez

których prawa autorskie nie wygasły. Możliwości takie

Bibliotekoznawstwa.

dają licencje Creative Commons oraz Public Domain, z
których

korzysta

Kujawsko-Pomorska

Biblioteka

Cyfrowa.

Informacji

Naukowej

i

Ostatnią występującą studentką była Dominika
Paleczna z Uniwersytetu Śląskiego, która w wystąpieniu
pt. Open Access pod lupą – co o idei wolnego dostępu

Prelegentki
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studentów

z

krakowskiego

Uniwersytetu

sądzą

nasi

rówieśnicy?

zaprezentowała

Biuletyn Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców IBiIN UŚ w Katowicach

wyniki

przeprowadzonych przez siebie badań ankietowych,

sprecyzowany, wystąpienia uczestników dowodzą, jak

których celem było ustalenie stosunku młodych ludzi do

szerokie treści obejmuje i z jak wielu punktów widzenia

idei Open Access oraz innych rozwiązań w zakresie praw

można spoglądać na ruch Open Access. Obecność podczas

autorskich.

obrad była nie tylko pożyteczna z powodu wiedzy

Po

dyskusji,

zainspirowanej

referatami

wyniesionej z sali obrad, ale także bardzo przyjemna ze

wygłoszonymi podczas drugiej sesji obrad, głos zabrał dr

względu na panującą atmosferę. Wszak konferencje

hab. Andrzej Linert, opiekun Koła Naukowego Studentów

studenckie to nie tylko wydarzenie o charakterze

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu

naukowym, pozwalają także na integrację i nawiązanie

Jagiellońskiego, które zorganizowało Konferencję. Miały

współpracy pomiędzy studentami uczącymi się w różnych

miejsce podziękowania dla prelegentów i organizatorów.

uczelniach na terenie całego kraju.

Mimo iż temat Konferencji wydaje się dość wąsko

Małgorzata Caban

Książka i biblioteka w XXI wieku –
między tradycją a nowoczesnością
II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych
Bibliologów i Bibliotekoznawców w Lublinie
17 kwietnia 2009 r. w Lublinie na Wydziale

Śląskiego, w tym przede wszystkim przedstawiciele

Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Sekcji

odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół

Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i

Naukowych

Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Bibliologów

i

Bibliotekoznawców

nt.

Bibliograficznej

Koła

Naukowego

Książka i biblioteka w XXI wieku – między tradycją

Pierwszy z referatów pt. Informacja 2.0 został

a nowoczesnością. Organizatorami byli członkowie Koła

wygłoszony przez wspomnianego już A. Sygnowskiego.

Naukowego Bibliologów działającego przy tamtejszym

Temat zaprezentowany przez prelegenta jest stosunkowo

Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

nowy,

Obrady prowadzili Monika Kucharczyk, będąca

lecz

Omówione

zyskuje
zostały

coraz

teoretyczne

większą

popularność.

podstawy

związane

prezesem Koła, oraz wiceprezes, Adam Sygnowski.

z zagadnieniem informacji 2.0, jak również przedstawiono

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dziekan

kilka przykładów jej zastosowania, w tym znaną

Wydziału

wszystkim Wikipedię. Szkoda, że autor nie zdążył

Humanistycznego

prof.

dr

hab.

Henryk

Gmiterek oraz dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i

przygotować

Informacji Naukowej prof. UMCS dr hab. Maria Juda.

znacznym stopniu ułatwiłaby odbiór wygłoszonego

Referaty wygłosiło łącznie dziewięciu prelegentów z

referatu.

czego

to

przedstawiciele

koła

multimedialnej,

która

w

będącego

Wszystkich obecnych zainteresował drugi w

organizatorami, a pozostali to goście z Uniwersytetu

kolejności referat wygłoszony przez nowo upieczoną
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doktorantkę

IBiIN

UŚ

mgr

Honoratę

Kostrzewę.

informacje użytkownikom Biblioteki Bücherlhallen w

Przedstawiła ona referat zatytułowany Wizualizacja

Hamburgu. W trakcie przerwy gości zaproszono na

wiedzy – wyzwanie XXI-go wieku. Tytułowa wizualizacja

drobny poczęstunek. W kuluarach odbywały się ciekawe

wiedzy, to graficzne przedstawienie zbioru informacji w

dyskusje, poświęcone wygłoszonym referatom.

logicznym układzie, czego celem jest ułatwienie ich

Po

przerwie,

jako

pierwszy

wystąpił

Piotr

odbioru i zrozumienia. Zaliczyć do tego możemy zarówno

Biesiada, również z Sekcji Bibliograficznej KNB IBiIN

mapy myśli, schematy, wykresy, jak również obrazy

UŚ,

przedstawiające np. jakieś historyczne wydarzenie.

niepełnosprawnych

Z

kolei

Książki

w

wzrokowo.

życiu

osób

Przeszłość

i

przedstawicielek Sekcji Bibliograficznej KNB IBiIN UŚ,

dokumentami pisanymi Braillem oraz specjalną tablicą

w swoim referacie pt. Od Lelewela do infobrokera – jaki

umożliwiającą stworzenie takiego zapisu, które prelegent

powinien być bibliotekarz XXI-go wieku przedstawiła

przywiózł ze sobą.

bibliotekarza,

Jako kolejne wystąpiły Joanna Budniewska i

pojawiające się w literaturze, filmach animowanych czy

Agnieszka Posłajko, przedstawicielki Koła Gospodarzy,

grach komputerowych, m.in. na przykładzie Irmy Pince –

które zaprezentowały kilka teoretycznych zagadnień

bibliotekarki z serii książek poświęconych Harry’emu

związanych z dokumentami cyfrowymi, a także krótką

Potterowi, amerykańskich zabawek Librarian Action

charakterystykę książek elektronicznych wykupionych w

Figure oraz gry komputerowej Lightning Librarian.

księgarni internetowej iBook przez Bibliotekę Główną

Następnie zaprezentowała zespół cech i umiejętności,

UMCS. Referat ten był zatytułowany Dokumenty cyfrowe

które

bibliotekarz,

w bibliotece. Analiza zbioru książek elektronicznych BG

w szczególności bibliotekarz XXI-go wieku, takich jak:

UMCS. Jako ostatnie swój referat zaprezentowały Joanna

znajomość

z

Raj i Anna Ryś z Sekcji Bibliograficznej KNB IBiIN UŚ,

komputerem, znajomość baz danych i umiejętność ich

a nosił on tytuł Funkcjonowanie bibliotek dziecięcych

przeszukiwania,

w Polsce wczoraj i dziś. Autorki przedstawiły w skrócie

powinien

posiadać

języków

dociekliwość,

wizerunku

jedna

nt.

współczesność. Obecni na sali mieli okazję zapoznać się z

negatywnego

Caban,

referatem

z

przykłady

Małgorzata

z

obcych,

znajomość
chęć

dobry

umiejętność
zasad

poszerzania

pracy

marketingu,

własnej

wiedzy,

historię powstawania bibliotek dziecięcych w Polsce i na

pomysłowość, energiczność, dobry wygląd – aby z

świecie, a następnie, na przykładzie jednej z bibliotek w

czasem negatywne opinie o osobach wykonujących zawód

Dąbrowie

bibliotekarza całkowicie odeszły w niepamięć.

funkcjonowania takiej biblioteki skupiając się na akcjach i

Ostatni referat w pierwszej części konferencji
wygłosiła mgr Anna Matysek, również doktorantka IBiIN

Górniczej,

imprezach

omówiły

organizowanych

praktyczne
dla

aspekty

najmłodszych

czytelników.

UŚ, która omówiła zagadnienie Zastosowania sztucznej

Po wygłoszeniu wszystkich referatów nadeszła

inteligencji w bibliotece XXI-go wieku. Interesującą

pora

nowością,

prelegentkę,

prelegentom pamiątkowych upominków. Konferencja

a w praktyce stosowaną w zagranicznych bibliotekach,

odbyła się w dość kameralnym gronie, stąd też atmosfera

jest postać wirtualnej bibliotekarki, czy też swego rodzaju

była bardzo sympatyczna, zapewne wszyscy uczestnicy

wirtualnego doradcy w bibliotece, odpowiadającego na

będą ją mile wspominać.

zaprezentowaną

przez

na

podziękowania

i

wręczenie

pytania użytkowników. Jednym z przykładów takiej
wirtualnej postaci, jest Stella, która pomaga uzyskiwać
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wszystkim

Sylwia Bem, Alina Gbyl

Sprawozdanie z konferencji
„Biblioteka dla Przyszłości”
Chorzów 3 kwietnia 2009 r.
W dniu 3 kwietnia 2009 r. Biblioteka Wyższej

historii Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zaprezentowała

Szkoły Bankowej, przy współpracy Sekcji Bibliotek Szkół

cechy jej działania, a także wspomniała o digitalizacji na

Wyższych

Śląsku.

Stowarzyszenia

Bibliotekarzy

Polskich,

zorganizowała konferencję pod tytułem „Biblioteka dla

Następnym

prelegentem

był

mgr

Marcin

Przyszłości”. Odbyła się ona w ramach XIX już Forum

Malinowski pracownik Biblioteki Pałacu Młodzieży w

Bibliotekarzy i składała się z dwóch części. Część

Katowicach, a także Wyższej Szkoły Humanitas w

pierwsza dotyczyła nowoczesnych metod działalności

Sosnowcu. Referat pt. Biblioteczne blogowanie – po

bibliotecznej,

dwóch

druga,

już

niemal

tradycyjnie,

była

poświęcona psychologii w bibliotece.

latach

doświadczeń

bardzo

ciekawie

przedstawiony poruszał tematykę blogowania – w teorii i

Pierwszym prelegentem była dr Sabina Cisek z

ujęciu historycznym. W głównej mierze jednak autor

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

referatu skupił się na omówieniu swojego bibliotecznego

Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła referat

bloga, od momentu założenia go do chwili obecnej –

pt. Dzielenie się wiedzą (knowledge sharing) w Internecie.

wyjaśnił dlaczego powstał, przedstawił jego tematykę

Temat jest bardzo aktualny, a w dalszym ciągu mało

oraz pokusił się o podsumowanie, zaznaczając rolę bloga

znany. Prelegentka po wstępie dotyczącym zagadnień

w życiu bibliotekarza.

samej idei knowledge sharing, zaprezentowała różne

Po przerwie, w czasie której uczestnicy mogli

rodzaje serwisów i platform służących dzieleniu się

poczęstować się kawą i słodką przekąską, odbyła się

wiedzą. Są to między innymi blogi, squidoo, serwisy typu

druga część obrad. Jako kolejny zapowiadany referent

wiki, typu how-to, social bookmarking czy sharing sites.

wystąpił mgr Paweł Pioterek z Wyższej Szkoły Bankowej

Podsumowując występ można powtórzyć za autorką, że

w Poznaniu. Referat pt. Budowanie efektywnych zespołów

dzielenie się wiedzą jest ściśle związane ze współpracą i

dotyczył obszernego zagadnienia zespołu w organizacji, w

współtworzeniem wiedzy i jej generowaniem.

tym

Kolejną prelegentką była mgr Monika Jędralska

także

pewnych

relacji

jakie

dotyczą

grupy

pracujących ze sobą ludzi. Stąd i poruszone zostały

z Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,

kwestie

konfliktu

w

zespole,

która wystąpiła z referatem pt. Nowe życie online, czyli

komunikacji i motywowania.

delegowania

zadań,

publikacje uczelni niepublicznej w środowisku cyfrowym.

Po tym referacie przyszła kolej na moderowaną

Referat w głównym zrębie dotyczył doświadczeń Wyższej

przez dr Stefana Kubowa, z Biblioteki Dolnośląskiej

Szkoły Humanitas w publikowaniu w Śląskiej Bibliotece

Szkoły Wyższej, dyskusję na temat „Biblioteki dzieciom i

Cyfrowej, a także korzyści płynących z takiego typu

młodzieży”.

działalności. Prelegentka przypomniała także trochę

uczestników, nastąpiło oficjalne zakończenie obrad a
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uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.

także gratulujemy udanej konferencji, która przyciągnęła

Pełni nowych doświadczeń, z niecierpliwością czekamy

tłumy gości.

na kolejne obrady organizowane przez gospodarzy, a

Aleksandra Gajowska

Biblioteka skomputeryzowana to plus
14

maja

2009

r.

przedstawiciele

Sekcji

Pan mgr Paweł Dobrzelecki (kierownik Filii nr 11 o

Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców

profilu

Uniwersytetu Śląskiego

stawili się

warsztatów (i ciężkiej pracy niektórych z uczestników!)

punktualnie o godzinie 11:45 na dworcu autobusowym w

poproszono nas o podpisanie oświadczenia, w którym

Zabrzu. Powodem najazdu Sekcji na to górnicze miasto

zobowiązaliśmy

były warsztaty zorganizowane przez Miejską Bibliotekę

wszystkich danych osobowych czytelników biblioteki, do

Publiczną w Zabrzu pod hasłem „Komputeryzacja

których możemy mieć dostęp w czasie szkolenia.

Biblioteki”. Odbyły się one w ramach Tygodnia Bibliotek

Następnie prowadzący rozdali materiały promocyjne i

2009, któremu przyświecała myśl „Biblioteka to plus”.

informacyjne dotyczące przedmiotu warsztatów, czyli

w Katowicach

Zanim jednak członkowie Sekcji udali się do
czytelni multimedialnej, gdzie miały odbyć się warsztaty,

ogólnym).

Przed

się

do

faktycznym

zachowania

rozpoczęciem

w

tajemnicy

systemu PROLIB, a także materiały dotyczące samej
biblioteki.

zwiedzili Plac Wolności wraz z przyległym deptakiem. Po

Szkolenie zaczęło się od przedstawienia struktury

krótkim spacerku wszyscy zainteresowani udali się do

organizacyjnej biblioteki, która składa się z 20 filii (w tym

budynku przy ul. Wyzwolenia 2, gdzie swoją siedzibę ma

jedna dla osób niewidzących), czytelni multimedialnej,

czytelnia multimedialna MBP w Zabrzu.

wypożyczalni

centralnej

i

czytelni

ogólnej.

Poinformowano nas, że MBP w Zabrzu jest drugą w
Polsce, po Szczecinie, w pełni skomputeryzowaną
biblioteką

publiczną.

Następnie

zapoznano

nas

szczegółowo z poszczególnymi modułami systemu.
Pewne nieporozumienia na linii Pani Aleksandra – Pan
Paweł wzbudził moduł wypożyczeń. Okazało się, że w
filiach kierowanych przez naszych prelegentów czytelnicy
zachowują się nieco odmiennie. Sprawa dotyczyła
rezerwacji

książki

wypożyczonej.

Ta

szybka,

ale

niezwykle interesująca wymiana zdań była dla nas
Członkowie Sekcji po zakończeniu szkolenia wraz z
p. Aleksandrą Cerską (pierwsza od prawej).

szalenie

pouczająca.

Jednakże

nasze

największe

zainteresowanie wzbudził moduł o nazwie „czytelnicy”.

Już od progu powitano nas bardzo miło i

Jedna z uczestniczek – ochotniczka w osobie Dominiki

serdecznie. Warsztaty poprowadzili: Pani mgr Aleksandra

Palecznej – sama zapisała się do biblioteki otrzymując

Cerska (kierownik Filii nr 13 o profilu naukowym) oraz

jednocześnie darmową kartę biblioteczną. Następnie
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omówiona została kwestia ścigania długów. Okazało się,

czytelnicy – strzeżcie się! Na szkoleniu poruszono także

że rekordzista nie oddał 58 woluminów! Czytelnicy

kwestię funkcjonowania MBP w Zabrzu w przestrzeni

zalegający z oddaniem książek wypożyczonych przed

Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

2005 r.

trafiają do

bazy zwanej „wypożyczalnią

Nasze spotkanie zakończyło się niezwykle miłą

wirtualną”. Przy próbie zapisu takiego użytkownika w

rozmową o naszych planach zawodowych na przyszłość, a

dowolnej filii, od razu bibliotekarzowi wyświetla się

każdy

informacja o tym, że dany czytelnik zalega z książkami, i

pamiątkowy certyfikat. Teraz już wiemy, że dziś w

że nie może zostać do biblioteki zapisany.

bibliotece komputer z odpowiednim system bibliotecznym

Ciekawą funkcją są także „uwagi biblioteki”. Jest
to pole, gdzie bibliotekarze wpisują informacje dodatkowe

z

uczestników

otrzymał

na

zakończenie

niezwykle ułatwia pracę. I to nie tylko bibliotekarza, ale
także, a może przede wszystkim, czytelnika.

o czytelniku. Tak więc niegrzeczni i niekulturalni

Aleksandra Reks

Sprawozdanie z konferencji „Dawne i
współczesne oblicze książki”
Katowice, 24 kwietnia 2009 r.
Z czym kojarzą nam się festiwale? Z wielką
imprezą plenerową, muzyką z głośnika,

Tym oto sposobem 24 maja 2009 r. w Sali Rady

kiełbaskami i

Wydziału Filologicznego odbyła się konferencja pt.

żurkiem za darmo. A Festiwal Nauki? Może brzmieć jak

„Dawne i współczesne oblicze książki”. Jak nietrudno się

oksymoron, ale takowym nie jest. Uniwersytet Śląski już

domyślić, była poświęcona książce, jej różnym formom,

po raz kolejny zorganizował Festiwal Nauki, na którym

użytkownikom i miłośnikom.

każdy z kierunków mógł się zaprezentować i wykazać

Obrady zostały uroczyście otwarte przez dyrektora

inicjatywą. Pomysły były przeróżne, jedne bardziej, inne

IBiIN UŚ, panią prof. dr hab. Elżbietę Gondek, która

mniej konwencjonalne. Bodaj najbardziej widowiskowym

przywitała licznie zgromadzonych gości (a byli to

był Jarmark zorganizowany przy ulicy Bankowej, gdzie

pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy różnych

każdy z kierunków mógł dać znać światu, że istnieje.

bibliotek śląskich i nie tylko śląskich oraz niemała grupa

Jednak Festiwal Nauki to także wiele projektów

wykładowców i studentów naszego kierunku)

pobocznych, umiejscowionych niekoniecznie w centrum,

podziękowała wszystkim za przybycie. Następnie gości, a

a

w szczególności prelegentów przywitali przedstawiciele

na

przykład

na

poszczególnych

wydziałach

Uniwersytetu Śląskiego.

Sekcji Bibliograficznej: Joanna Raj i Piotr Biesiada,

I właśnie obchody Festiwalu Nauki skłoniły Sekcję
Bibliograficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców
przy

Instytucie

Naukowej

przy

Bibliotekoznawstwa
Uniwersytecie

zorganizowania konferencji.
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Śląskim

do

koordynator projektu.
Obrady zostały podzielone na 2 części: pierwsza
dotyczyła książki dawnej, natomiast druga książki
współczesnej i różnych jej form. Jako pierwszy wystąpił
prof. UŚ dr hab. Edward Różycki ze swoim referatem
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Bibliofil na tronie. Rzecz o miłośnictwie książek Jana III

dawką ciekawostek konserwatorskich. Ponadto chyba

Sobieskiego i odkrył przed nami nieznane chyba dotąd

wszystkim w zapadła w pamięć anegdota dotycząca

oblicze tego odważnego wodza i stratega a zarazem

zabawy ‘jakimś tam wazonem’, który okazał się być urną

wielkiego miłośnika książek. Nie inaczej rzecz się miała z

z prochami sławetnego polskiego kronikarza.

jego ukochaną Marysieńką, która również mogła się

To jednak nie koniec, gdyż przed przerwą został

pochwalić sporą biblioteczką. Jakże znamiennym jest

wyświetlony film pt. „Dzieje pisma”, udostępniony dzięki

cytat przytoczony przez prof. Różyckiego, a zaczerpnięty

uprzejmości pani dr J. Gwioździk. Film przybliżył historię

z listu Jana III do Marysieńki właśnie „od Raciborza nie

pisma, od starożytności aż po czasy współczesne, i był

miałem książki w ręce”. Jest to chyba najdobitniejszy

doskonałą zapowiedzią tego, co miało dziać się po

dowód na wielką fascynację polskiego króla lekturą, który

przerwie obiadowej.

nocami miast spać, czytywał aż do samego świtu.

W drugiej części także wysłuchaliśmy czterech

Następnie wystąpiła dr Jolanta Gwioździk, która
przeniosła nas w Świat
klasztornych.

dawnych książek i bibliotek

referatów, tym razem o książkach zupełnie innych niż
tradycyjne kodeksy.

Temu wystąpieniu przyświecały słowa

Jako pierwsza głos zabrała dr Małgorzata Góralska

Umberto Eco: „Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza

z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

bez zbrojowni”. Mieliśmy okazję zapoznać się z różnego

Uniwersytetu Wrocławskiego, która zapoznała nas z

rodzaju charakterystykami formacji zakonnych, formami

Cyfrową przyszłością książki. Najpierw jednak miała

ich działalności naukowej czy charytatywnej, a także z

miejsce mała podróż w przeszłość, a mianowicie

porażającymi statystykami, gdyż ogromna część zbiorów

prezentacja „przodków” współczesnych komputerów.

klasztornych została na przestrzeni wieków zniszczona

Można było zobaczyć zdjęcia i wysłuchać krótkich

lub spalona i większość z nich nie dotrwała do naszych

charakterystyk maszyn takich jak: ENIAC, Memex,

czasów.

Dynabook (pierwsza książka elektroniczna), oraz różnego

Kolejnym

prelegentem

był

ks.

dr

Wacław

rodzaju e-booków i programów do przeglądania e-

Umiński, dyrektor Biblioteki Księży Misjonarzy w

książek.

Krakowie, który zaprezentował referat pod tytułem

najważniejszych artykułów poświęconych czytnikom

Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Bibliotek

książek w formie innej niż tradycyjny kodeks. Na koniec

Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zbiorów

padło bardzo ważne pytanie: Czy tradycyjne książki to

zapobiegawcza

przeżytek? Na szczęście padła odpowiedź przecząca.

konserwacji

i

pełna

starych

i

przybliżył

zbiorów,

problematykę

wyjaśnił

specyfikę

Zostały

również

przytoczone

tytuły

W wypowiedzi Każdy czyta co chce: książki w

konserwacji zachowawczej, konserwacji pełnej oraz wielu

formie

2.0

mgr

Grzegorz

innych zagadnień związanych z motywem „naprawy”

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu

książek. Wypowiedź została doskonale zobrazowana

Łódzkiego

dzięki prezentacji multimedialnej i zdjęciom ukazującym

generowanych przez użytkowników, oraz edytorów tych

wspomniane „uszczerbki” zbiorów.

książek elektronicznych. Omówił także najciekawsze

przybliżył

Czapnik

z

problematykę

Katedry
książek

Ostatni referat w sesji pierwszej pt. Konserwacja

platformy internetowe publicznego ogłaszania tekstów,

zabytkowego materiału bibliotecznego u krakowskich

takie jak m.in.: www.discobverabook.com, www.secure-

Paulinów na Skałce został wygłoszony przez prof. UŚ dr

ebook.com czy www.cafepress.com. Prelegent podzielił

hab. Leonarda Ogiermana, który uraczył wszystkich sporą

się także swoimi doświadczeniami związanymi z próbą
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zamieszczenia swego teksu na jednym z takich portali.

digitalizacji publikacji.

Następnie wystąpiła dr Aneta Drabek z Biblioteki

Jako ostatni swój tekst Książka drukowana i

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która zgodnie z

książka elektroniczna – dwa różne sposoby obcowania z

tematem referatu Drugie życie książki, czyli o bibliotekach

tekstem zreferował dr Arkadiusz Pulikowski z IBiIN UŚ.

cyfrowych słów kilka opowiedziała o bibliotekach

Autor podzielił się wynikami swoich badań, polegających

cyfrowych, a przede wszystkim zapoznała nas z dokładną

na

definicją tego rodzaju zasobów i wymieniła najważniejsze

tradycyjnych i elektronicznych. Podczas wystąpienia dr

spośród nich. Warto wspomnieć, że w tej chwili jest ich

Pulikowski scharakteryzował e-papier, e-czytniki (zwane

naprawdę dużo, i mogą to być projekty narodowe,

też e-readers lub e-book readers), szczegółowo omówił

regionalne (w zasadzie każdy region posiada swoją

wyniki ankiety własnego autorstwa a przeprowadzonej

bibliotekę

wśród pracowników IBiIN Uniwersytetu Śląskiego oraz

cyfrową),

instytucjonalne

(np.

cyfrowe

biblioteki uczelniane), jak i tematyczne. Najwięcej

porównaniu

komfortu

korzystania

z

książek

wśród studentów tego samego ośrodka.

miejsca autorka referatu poświęciła oczywiście Śląskiej

Tym oto sposobem dotarliśmy do końca. Miejmy

Bibliotece Cyfrowej i zwróciła uwagę na fakt, że każdy z

nadzieję,

czytelników może współtworzyć taką bibliotekę poprzez

Festiwalu Nauki staną się nasza tradycją. Kolejną

uczestnictwo w forach czy

tradycją.

przekazanie praw do

że

konferencje

organizowane

w

ramach

Paula Kuźma (tekst i zdjęcia)

V Festiwal Nauki
na Uniwersytecie Śląskim
Festiwal Nauki Uniwersytetu Śląskiego to święto

odbyły się liczne konferencje, wykłady, wystawy,

studentów i kandydatów na studia. Ma on pokazywać

warsztaty, projekcje filmowe i – szczególnie ważny dla

nowe drogi młodym ludziom, promować ich rozwój,

maturzystów – Jarmark Wiedzy połączony z dniami

zarówno naukowy, jak i związany z wszelkimi innymi

otwartymi Uniwersytetu. Aktywny udział w V Festiwalu

zainteresowaniami.

Nauki

Tak o rozpoczynającym się Festiwalu mówił

wzięły

ośrodki

zamiejscowe

Uniwersytetu

Śląskiego.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr

Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu przygotował

hab. Wiesław Banyś. Zaznaczył, że festiwal ten, jako

wystawę minerałów i hominidów. Zwiedzający mogli

jedyny, spośród podobnych imprez w Polsce, jest

obejrzeć ciekawe okazy minerałów oraz dowiedzieć się

organizowany w całości przez żaków.

jak powstały i skąd pochodzą. Licealiści mogli skorzystać

V Festiwal Nauki odbył się w dniach 20-24

z przygotowujących do studiów wykładów i pokazów

kwietnia 2009 r. W tym roku wzięło w nim udział pięć

zorganizowanych przez Wydział Informatyki i Nauki o

śląskich miast uniwersyteckich: Katowice, Sosnowiec,

Materiałach.

Rybnik, Chorzów oraz Cieszyn. Podczas całej imprezy

18

Ośrodek dydaktyczny w Rybniku przygotował

Biuletyn Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców IBiIN UŚ w Katowicach

m.in.:

panel

dyskusyjny

dotyczący

Śląska

oraz

Naukowe „Sodalitas Silesiana”. Wystawa ukazała genezę

interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Kultura –

województwa

fenomen

najważniejszych regionalnych instytucji, osiągnięcia na

czy

przekleństwo

człowieka”.

Również

Chorzowska Szkoła Zarządzania zorganizowała liczne

jego

autonomii,

funkcjonowanie

polu gospodarki i kultury.

wykłady otwarte z dziedziny zarządzania, ekonomii,
finansów i psychologii.

i

Wydział

Biologii

i

Ochrony

Środowiska

zaprezentował z kolei wystawę „Okiem paleoentomologa,

Inauguracja V Festiwalu odbyła się w Rektoracie
przy ul. Bankowej w Katowicach, gdzie przemawiał prof.

czyli kopalne owady”. Zwiedzający poznali różne rodzaje
owadów zachowanych w skamieniałościach.

zw. dr hab. Wiesław Banyś. Po wystąpieniu Rektora

Studenci

Wydziału

Nauk

Społecznych,

w

zabrała głos Pani Minister Rozwoju Regionalnego

barwnych i starodawnych strojach, przedstawili pokaz

Elżbieta Bieńkowska. Kolejną atrakcją przewidzianą na

taneczny. Żacy prezentowali również swoje talenty

dzień 20 kwietnia był pokaz filmu: „Slumdog. Milioner z

muzyczne.

ulicy” w kinie Helios, którego organizatorem był

Studenckiego Radia Egida. Podczas Jarmarku Wiedzy

Studencki Klub Filmowy.

studenci rozdawali licealistom liczne ulotki promujące

Następnego dnia na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu
konferencja

Śląskiego
na

temat

przeprowadzona
„Wad

i

zalet

wydziały

W

oraz

tle

można

ośrodki

było

usłyszeć

dydaktyczne

muzykę

Uniwersytetu

została

Śląskiego. Uczniowie mogli też otrzymać różne gadżety:

powiatu

długopisy, teczki, piłeczki. Koła Studenckie organizowały

samorządowego oraz współpraca miast”. Udział w niej

różnorakie zabawy, ankiety oraz pokazy.

wzięli prezydenci oraz burmistrzowie miast: Andrzej

Studenci Wydziału Filologicznego, członkowie

Stania – Prezydent Miasta Ruda Śląska, Marek Kopel –

Sekcji

Prezydent Miasta Chorzów, Kazimierz Górski – Prezydent

Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i

Miasta Sosnowiec, Adam Fudali – Prezydent Miasta

Informacji

Rybnik, Bogdan Ficek – Burmistrz Miasta Cieszyn.

przygotowali plakaty, ulotki, koszulki promujące kierunek

Zaproszony został również Piotr Uszok – Prezydent

– Informację Naukową i Bibliotekoznawstwo. Rozdawali

Miasta Katowice. W tym samym czasie na Wydziale

licealistom informatory, udzielali pełnych informacji

Psychologii i Pedagogiki wygłoszony został przez prof.

odnośnie studiowania. Uczniowie mogli również obejrzeć

zw. dr hab. Annę Brzezińską z Uniwersytetu im. Adama

wystawę prac Anny Szczęśniak – członkini Koła

Mickiewicza w Poznaniu wykład „Kiedy edukacja

Bibliotekoznawców. Prace te przedstawiały aktorów ze

wspomaga rozwój?”.

znanych filmów oraz postaci z bajek; m. in. można było

Ważną częścią Festiwalu był „Jarmark Wiedzy”.
Między 22 a 23 kwietnia w katowickim kampusie przy ul.
Bankowej powstało miasteczko namiotowe, w którym
prezentowały

się

wszystkie

wydziały,

Bibliograficznej
Naukowej

Koła

Naukowego

Uniwersytetu

Śląskiego

zobaczyć portret Anthony’ego Hopkinsa i Johnny’ego
Deepa.
Podczas uroczystej gali zamykającej tegoroczny

jednostki

Festiwal Nauki – 24 kwietnia 2009 r. Rektor Uniwersytetu

dydaktyczne, agendy Uniwersytetu, media, organizacje

Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. W. Banyś

studenckie oraz koła naukowe.

wręczył wyróżnienia studentom, którzy mogli poszczycić

Podczas Jarmarku Wiedzy można było obejrzeć

się szczególnymi osiągnięciami w działalności na rzecz

między innymi ekspozycję „Województwo Śląskie w

środowiska akademickiego i społecznego. Kandydatami

latach 1922-1939”. Przygotowało ją Śląskoznawcze Koło

do tego wyróżnienia mogli być studenci wszystkich
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wydziałów i jednostek dydaktycznych Uniwersytetu

Wśród zaproszonych gości znajdowali się m.in. Marszałek

Śląskiego. Wręczenie wyróżnień miało miejsce w

Senatu

rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, w auli im. Kazimierza

Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, prof. Michał Kulesza,

Lepszego o godzinie 15.00.

prof. Anna Brzezińska, były Minister Sprawiedliwości

Festiwal Nauki 2009 Uniwersytetu Śląskiego był
niewątpliwie

jednym

najważniejszych

Bochenek,

Minister

Rozwoju

prof. Zbigniew Ćwiąkalski, dr Stanisław Bajtlik z Polskiej

wydarzeń

Akademii Nauk. W czasie Festiwalu Nauki trwał Jarmark

popularnonaukowych regionu, połączonych z dniami

Wiedzy. Więcej informacji odnośnie wydarzeń z 20-24

otwartymi Uczelni. Od 20 do 24 kwietnia na terenie

kwietnia oraz szczegółowy program Festiwalu Nauki

wszystkich

znajduje

wydziałów

z

Krystyna

i

ośrodków

Uniwersytetu

odbywały się będą liczne spotkania, wykłady, dyskusje

się

na

stronie

internetowej:

www.festiwalnauki.us.edu.pl.

czy wystawy otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Członkowie Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców
przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego
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dr Agnieszka Bajor (zdjęcia), Dominika Paleczna (tekst)

Biblioteka publiczna europejskiej
stolicy - Staatsbibliothek zu Berlin
Odwiedzając biblioteki w stolicach krajów zachodnioeuropejskich, pragniemy zobaczyć coś odmiennego od
tego, co widujemy w placówkach na co dzień przez nas odwiedzanych. Przeogromna przestrzeń i pedantyczny porządek
biblioteki publicznej w Berlinie, która mieści się w 2 budynkach: historycznym (przy Unter den Linden) oraz
nowoczesnym (przy Potsdamerstrasse), nie zawodzi naszych oczekiwań, co potwierdzają niżej zamieszczone fotografie.
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