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Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy stanowią kontynuację zaini-
cjowanych w 2007 r. Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy Polonijnych – 
imprezy, której pomysł zrodził się wśród pracowników zajmujących 
się międzynarodową wymianą wydawnictw pomiędzy bibliotekami, 
a która cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy 
zadecydowali o jej cyklicznej realizacji. Z czasem usunięto z nazwy 
określenie „polonijnych”, by zachęcić do liczniejszego udziału bibliote-
karzy polskich. „Celem spotkań było wzajemne poznanie się, integracja, 
konfrontacja doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania bibliotek 
za granicami Polski, a także promocja własnych osiągnięć” (Kuziela, 
2008, s. 233). Podczas kolejnych edycji w Spotkaniach uczestniczyli 
goście z Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Niemiec, Węgier, Sło-
wacji, Macedonii, Litwy, a także ze Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Argentyny.

Tematyka Spotkań od początku skupia się wokół dwóch grup te-
matycznych: roli biblioteki akademickiej w uczelni i regionie oraz roli 
bibliotecznych zasobów elektronicznych. Referenci mają szereg moż-
liwości zaprezentowania swoich badań i zawodowych doświadczeń, 
a słuchacze – znalezienia interesujących treści. Piąta edycja została 
dodatkowo wzbogacona o aktualne zagadnienia w obliczu nowelizacji 
przepisów prawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do-
tyczące systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.

Zainteresowanie konferencją było tak duże, że liczba zgłoszeń prze-
kroczyła przewidywaną początkowo liczbę miejsc. Spotkania odbywały 
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się w nowym budynku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Tech-
nicznej, posiadającym własną salę konferencyjną i liczne stanowiska 
terminalowe pozwalające na wzbogacenie formuły o zajęcia praktyczne, 
zorganizowane podczas prekonferencji odbywającej się w przededniu 
imprezy głównej.

Prekonferencja WSB Technologie była okazją do zaprezentowa-
nia nowoczesnych rozwiązań dla bibliotek, oferowanych przez firmy: 
Qulto, Ex Libris, Aleph Polska i HAN – Hidden Automatic Navigator. 
Natomiast gospodarze zaprosili uczestników do Strefy Otwartej Nauki, 
gdzie przy wykorzystaniu terminali przeprowadzone zostały warsztaty 
pt. „Udostępnianie wrażliwych zasobów w nowoczesnych czytelniach 
na przykładzie Strefy Otwartej Nauki”.

Oficjalnego otwarcia V Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy doko-
nali: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji, Andrzej 
Kucharski, Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicz-
nej, Waldemar Grzebyk, Zastępca Dyrektora ds. Bibliotek, Jędrzej Leś-
niewski. Wykład inauguracyjny Pauliny Maloy (IMPART) nawiązywał 
do Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury.

Pierwsza sesja plenarna, pt. Fundusze, moderowana przez Marka 
Górskiego (Biblioteka Politechniki Krakowskiej), dotyczyła głównie 
wykorzystania przez biblioteki pozauczelnianych środków finansowych.

Jacek Willecki (Biblioteka Politechniki Poznańskiej) zaprezentował 
potencjalne źródła finansowania projektów bibliotecznych, przybliżając 
ministerialne i unijne programy wspierające działania prorozwojowe 
bibliotek wyższych uczelni.

Kolejne wystąpienia obrazowały przykłady wykorzystania wyżej 
wymienionych środków przez konkretne placówki: Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Ewa Piotrowska), Bibliotekę 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Julita Niedźwiecka-Ambroziak), 
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wroc-
ławskiej (Olga Schabowicz, Wojciech Drzewiński).

Cieszący się ogromnym zainteresowaniem temat Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on obej-
mował dwie sesje zakończone warsztatami i ożywioną dyskusją. Sesje 
prowadziły: Ewa Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej) i Anna Komperda (Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej).

Na wstępie Barbara Barańska-Malinowska (Biblioteka Główna Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) przedstawiła główne zało-
żenia POL-onu oraz ideę powstania Polskiej Bibliografii Naukowej, 
odnosząc je do nowych zadań bibliotek w tym zakresie.
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Marzena Marcinek (Biblioteka Politechniki Krakowskiej) dokonała 
przeglądu rozwiązań organizacyjnych dotyczących pozyskiwania oraz 
rejestrowania danych bibliograficznych i bibliometrycznych na polskich 
uczelniach.

Przykłady rozwiązań bazujących na doświadczeniach poszczegól-
nych bibliotek pojawiły się w wystąpieniach kolejnych prelegentów: 
Marii Garczyńskiej (Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie), Olimpii Małeckiej i Mariusza Polarczyka (Biblioteka 
Główna i Centrum Informacji Naukowej, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu) oraz Aleksandry Zawadzkiej (Biblioteka Uniwersytetu 
Wrocławskiego).

Monika Curyło (Biblioteka Wydziału Filologicznego, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie) podzieliła się wnioskami z badań ankieto-
wych dotyczących współpracy bibliotekarzy i pracowników naukowych 
w procesie wprowadzania danych do Bazy Bibliografii Pracowników 
oraz do Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mirosława Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska (Biblio-
teka Główna Politechniki Warszawskiej), posługując się przykładem 
Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zaprezentowały zasady dzia-
łania systemu informacji o badaniach CRIS (Current Research Informa-
tion System) w połączeniu z funkcją Repozytorium Instytucjonalnego.

Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) omówiła problemy związane 
z wdrażaniem i funkcjonowaniem Polskiej Bazy Cytowań POL-index 
i jej wpływ na bibliograficzno-abstraktowe bazy danych, takich jak 
BazTech i inne.

Uzupełnieniem wystąpień prelegentów były warsztaty poprowa-
dzone przez A. Komperdę (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-
Technicznej Politechniki Wrocławskiej), która, wykorzystując doświad-
czenia jednostki macierzystej i posługując się licznymi przykładami, 
szczegółowo przeanalizowała proces adaptacji zasobów bibliograficz-
nych zawartych w bazie Dorobek Naukowy Pracowników Politechniki 
Wrocławskiej (DONA) do wymagań Polskiej Bibliografii Naukowej 
(PBN).

W trakcie dyskusji z uczestnikami panelu i wobec licznych wątpli-
wości związanych ze sposobem i zakresem przekazywanych do PBN 
danych A. Komperda poinformowała o inicjatywie powołania ogólno-
polskiego zespołu, który ma reprezentować środowisko bibliotekarzy 
i pracowników informacji naukowej w kontaktach z Ośrodkiem Prze-
twarzania Informacji – operatorem technicznym PBN. Padła również 
propozycja przeprowadzenia ankiety zbierającej opinie Importerów 
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Publikacji z wielu jednostek w kraju – użytkowników Modułu Spra-
wozdawczego PBN. Zamierzenia udało się wkrótce zrealizować, a ich 
efektem jest Raport z badań użytkowników Modułu Sprawozdawczego 
Polskiej Bibliografii Naukowej (Rozkosz, 2016).

Drugi dzień Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy zapoczątkował 
referat Danuty Szewczyk-Kłos (Biblioteka Główna Uniwersytetu Opol-
skiego). Prelegentka przedstawiła nowe funkcje biblioteki akademickiej 
oraz jej współpracę z jednostkami organizacyjnymi uczelni – co sta-
nowiło pomost pomiędzy zagadnieniami dotyczącymi POL-onu a wio-
dącym tematem dwuczęściowej sesji pt. Biblioteka w uczelni. Kolejne 
części prowadzone były przez L. Derfert-Wolf (Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) i Błażeja 
Fereta (Biblioteka Politechniki Łódzkiej).

O szeroko pojętych zadaniach biblioteki uczelnianej na przykładzie 
jednostki macierzystej mówiła też w swoim wystąpieniu Stanisława 
Pietrzyk-Leonowicz (Biblioteka Politechniki Lubelskiej).

Kolejne prelegentki z Lublina: Anna Starek i Monika Szarama (Bi-
blioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) zaprezentowały działalność Bi-
blioteki Głównej oraz wyniki badań ankietowych dotyczące satysfakcji 
i oczekiwań użytkowników.

Lilija Mosiejiene (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas) omó-
wiła realizowany na zasadzie współpracy projekt: Most informacyjny 
„Biblioteka-Uniwersytet-Student” mający na celu ułatwienie studentom 
dostępu do zalecanych podręczników.

O włączeniu biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Strefę 
Wiedzy i Innowacji oraz związanych z tym wyzwaniach opowiedział 
Witold Kozakiewicz (Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi).

Olga Konatowska-Ciszek (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-
 -Technicznej Politechniki Wrocławskiej) zaprezentowała wyniki analizy 
porównawczej dotyczącej organizacji i działalności oddziałów informa-
cji w bibliotekach polskich uczelni państwowych.

Maria Małgorzata Maczkowska (Nacionalna ustanova Univerzitet-
ska biblioteka Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Macedonia) przedstawiła 
aspekt historyczny i współczesne funkcjonowanie systemu COBISS 
umożliwiającego bibliotekom krajów bałkańskich współpracę w zakre-
sie katalogowania i tworzenia jednolitej bazy informacyjnej.

Urszula Franas-Mirowska i Karolina Wicha (Biblioteka Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach) na przykładzie własnej instytucji 
zobrazowały proces wprowadzania koncepcji „trzeciego miejsca”.
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Po przerwie uczestnicy Spotkań zebrali się ponownie, by wziąć 
udział w ostatniej już sesji plenarnej, moderowanej przez Łukasza Bej-
nara (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej), a dotyczącej zasobów elektronicznych.

Sesję rozpoczęły Magdalena Sołowiej i Dorota Stańczak (Biblioteka 
Uniwersytetu Wrocławskiego), prezentując wyniki analizy obejmującej 
zakres tematyczny, sposoby finansowania, dostępność dla użytkowni-
ków i stopień wykorzystania elektronicznych źródeł informacji naby-
wanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyniki analizy, lecz tym razem odnoszącej się do niekomercyjnych 
baz danych tworzonych przez polskie biblioteki uczelniane, przedstawiła 
w swoim wystąpieniu Marta N. Kordas (Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska).

Uzupełnieniem powyższej prezentacji był kolejny referat, wygłoszo-
ny przez Agnieszkę Wójcik (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-
 -Technicznej, Politechnika Wrocławska), podsumowujący dziesięciolet-
nią działalność Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce dyskusja, a następnie 
podsumowanie konferencji, którego dokonała Agnieszka Łuszpak (Insty-
tut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocław-
ski). Gości pożegnał Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-
 -Technicznej Politechniki Wrocławskiej, W. Grzebyk, podkreślając rolę 
tradycji organizowania Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy i ich stale 
rosnący poziom merytoryczny. Podobne wartości docenili również sami 
uczestnicy, którzy, dziękując organizatorom, zadeklarowali chęć udziału 
w kolejnych Spotkaniach. Warto dodać, że niektórzy z nich, jak np. John 
Michalski (Library of Congress w Waszyngtonie) czy M.M. Maczkow-
ska (Nacionalna ustanova Univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohrid-
ski w Bitoli) uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych Spotkaniach, 
zdobywając tutaj wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także znajdując 
przyjazną atmosferę i serdeczne relacje międzyludzkie.

Literatura

Kuziela, M. (2008). Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych jako 
forum bezpośredniej wymiany informacji. Z problemów bibliotek nauko-
wych Wrocławia, 6, 231–242. Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
results?action=SearchAction&skipSearch=true&mdirids=1&server%3Aty
pe=both&tempQueryType=-3&encode=false&isExpandable=on&isRemote
=off&roleId=-3&queryType=-3&dirids=1&rootid=15649&query=Kuziela%



160 Beata Starosta

2C+Ma%C5%82gorzata.+Red.&localQueryType=-3&remoteQueryType=-2 
(30.11.2016).

Rozkosz, E.A. (2016). Raport z badań użytkowników Modułu Sprawozdaw-
czego Polskiej Bibliografii Naukowej. Pobrane z: https://figshare.com/ar-
ticles/Raport_z_bada_u_ytkownik_w_Modu_u_Sprawozdawczego_Polsk 
iej_Bibliografii_Naukowej/4233851/1 (30.11.2016).


