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Ag nieszka Koprowska,  Stanis ława Naw rot
Bibl ioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach 
w Sosnowcu w latach 1959–2013

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dziejów i działalności Biblioteki Wydziału In-
formatyki i Nauki o Materiałach na przestrzeni lat – od roku 1959 do czasu jej likwidacji w roku 
2013. Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu i zachowaną dokumentację. Zastosowa-
no metodę analizy źródeł i statystyczną.

Historia Biblioteki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach sięga roku 1959. Wówczas na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (poprzedniczce Uniwersyte-
tu Śląskiego) utworzony został nowy kierunek kształcenia – Wychowanie techniczne. Wraz z nim, 
dla celów nauczania, powstała Sekcja z Katedrami Technologii Ogólnej i Wychowania Technicz-
nego, a od 1964 roku – Katedry Maszynoznawstwa oraz Elektrotechniki Ogólnej1. 

Zarządzeniem Ministra Oświaty nr KN-22641/61 z dnia 28 października 1964 roku został 
kreowany Wydział Wychowania Technicznego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej, z siedzi-
bą w gmachu przy ul. Wita Stwosza 17 w Katowicach. Dziekanem Wydziału został prof. dr 
inż. Marian Janusz2. 

Swoją działalność Uniwersytet Śląski rozpoczął 1 października 1968 roku, a Wydział Wycho-
wania Technicznego pozostał samodzielną jednostką3. W marcu 1970 roku na posiedzeniu Ko-

 1 J. Ilczuk, A. Koprowska, A. Kołodziejczyk: 45-lecie istnienia wydziału informatyki i nauki o materia-
łach 1964–2009. Sosnowiec 2009, s. 7; S. Wilk: Wydział Wychowania Technicznego. W: Wyższa Szkoła Pedago-
giczna w Katowicach. 1950–1968. [Red. A. Jarosz, A. Jendrysik]. Katowice 1971, s. 204.
 2 S. Wilk: Wydział Wychowania Technicznego…, s. 207.
 3 Szerzej na temat początków Wydziału: J. Dudek, A. Wakulicz-Deja, M. Wołek: Wydział Techniki. W: 
10 lat Uniwersytetu Śląskiego. 1968–1978. [Red. meryt. J. Kantyka, przy współpr. A. Lubaś]. Katowice 1978, 
s. 163–169.



82

Ag ni e sz ka  Kop ro w ska ,  Stani s ł aw a  Naw rot

misji Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego ustalono, że w skład sieci bibliotecznej Uniwersytetu 
Śląskiego weszła Biblioteka Główna i biblioteki wydziałowe lub instytutowe. Jedną z nich była Bi-
blioteka Wydziału Wychowania Technicznego (dalej: BWT)4.

Z chwilą zadomowienia się Wydziału w budynku przy ul. Wita Stwosza, Biblioteka Wydzia-
łu Wychowania Technicznego otrzymała lokal o powierzchni 35 m2, gdzie mogła pomieścić jedy-
nie 23 regały oraz miejsce do pracy dla bibliotekarza. Biblioteka nie dysponowała wówczas czy-
telnią.

Dopiero w 1970 roku uporządkowano księgozbiór. Poszczególne katedry (Katedra Elektro-
techniki, Katedra Maszynoznawstwa, Instytut Wychowania Technicznego, Zakład Elektrotechni-
ki Stosowanej) opracowały spisy z natury i przekazały je wraz z książkami do biblioteki.

W roku 1971 nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Wychowania Technicznego na Wydział Tech-
niki. Towarzyszyły jej zmiany w strukturze i programach kształcenia, m.in. utworzono nowy kieru-
nek studiów: INT, czyli Informację Naukowo-Techniczną. Zapoczątkowano gromadzenie fachowej 
literatury naukowej z zakresu informacji naukowo-technicznej, bibliotekoznawstwa, informaty-
ki oraz organizacji i zarządzania.

Po uzgodnieniu wydatków z Biblioteką Główną zaopatrzenie w książki i podręczniki odbywa-
ło się na własny rachunek. Biblioteka Główna z kolei zaopatrywała biblioteki wydziałowe i instytu-
towe w czasopisma zagraniczne, prenumerowała czasopisma krajowe i gospodarowała dewizami 
na zakup książek przy współpracy Uczelnianej Komisji Bibliotecznej5. Do marca 1974 roku BWT 
dokonywała zakupu książek dla Biblioteki Wydziału Filologii Obcych z zakresu filologii rosyjskiej.

W latach 70. ubiegłego stulecia, następowało profilowanie zbiorów bibliotecznych według po-
trzeb wydziału. Mimo trudności lokalowych starano się zapewnić dobrą i sprawną obsługę czytelni-
ków, jednak brak pomieszczenia czytelni znacząco utrudniał dostęp do zalecanego piśmiennictwa, 
co z kolei wpływało negatywnie na wykorzystanie księgozbioru i liczbę udostępnianych pozycji. 
Informacji o księgozbiorze udzielał katalog alfabetyczny. 75% zbiorów zostało opracowanych.

Działalność biblioteki, jej profil gromadzenia były ściśle związane z przekształceniami w obrę-
bie wydziału, a także całego uniwersytetu. W 1975 roku Wydział Techniki zmienił siedzibę. „W sce-
nerię Sosnowca wydział został wpisany w roku 1975 za sprawą ówczesnego dziekana. Wtedy to 
został przeniesiony z Katowic do Sosnowca, stając się na terenie Zagłębia środowiskiem bezpo-
średnio kreującym postęp technologiczny z misją kulturotwórczą. Wydział Techniki, był stworzo-
ny na bezpośrednie zapotrzebowanie społeczne nauczycieli przedmiotu Wychowanie Techniczne 

 4 M. Krzanowska: Biblioteka Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego – zarys dziejów i dzień dzisiejszy. 
Katowice 1988, k. 6–7 (mps pracy napisanej pod kierunkiem dr hab. M. Pawłowiczowej).
 5 Ibidem, k. 8.
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z uwzględnieniem ówczesnych reform w szkolnictwie podstawowym i średnim”6. Od począt-
ku swego istnienia rolą wydziału było kształcenie inteligencji technicznej na potrzeby regionu. 
W owym czasie był to nowatorski i jedyny taki kierunek w Polsce. W roku 1977 utworzono blok 
przedmiotów specjalistycznych, które uwzględniały potrzeby kadrowe podstawowych gałęzi prze-
mysłu Śląska i Zagłębia: hutnictwa, górnictwa, przemysłu maszynowego i chemicznego oraz na 
potrzeby ośrodków naukowo-badawczych z zakresu informatyki naukowo-technicznej. Biblioteka 
Wydziału Techniki brała czynny udział w kształtowaniu wiedzy adeptów tych dziedzin. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że jako biblioteka specjalistyczna Uniwersytetu Śląskiego, była jednocześnie je-
dyną jednostką o takim profilu w całym Zagłębiu.

Po przeniesieniu Wydziału Techniki do Sosnowca, bibliotece przydzielono lokal przy ulicy 
Stefana Żeromskiego 3 (w dawnej sali gimnastycznej i przyległych pokojach). 

Minusy usytuowania pomieszczeń bibliotecznych w piwnicy były odczuwalne z roku na rok 
coraz bardziej; wilgoć, brak dziennego światła, niedogrzanie pomieszczeń wpływały zarówno na 
pracę personelu, jak i stan fizyczny księgozbioru. Na skutek tąpnięcia i awarii rur wodociągowych 
w 1981 roku część księgozbioru została zalana. Skutkowało to koniecznością przeniesienia BWT 
do pomieszczeń Wydziału Nauk o Ziemi przy ulicy Mielczarskiego 60 (obecnej ul. Będzińskiej), 
gdzie biblioteka funkcjonowała do 2013 roku, czyli do czasu jej likwidacji. W nowej siedzibie – 
na czwartym piętrze – wzmocniono strop, w celu ustawienia ponad trzydziestotysięcznego księ-
gozbioru. Przeprowadzkę zwieńczyło uroczyste otwarcie biblioteki 3 marca 1982 roku z udziałem 
ówczesnego Dziekana prof. dr hab. Jana Piechy. 

W skład biblioteki o powierzchni 350,92 m2 weszły: dwa magazyny (księgozbioru główne-
go i skryptów), czytelnia dla studentów, czytelnia dla pracowników nauki, wypożyczalnia, pokój 
opracowań, pokój kierownika oraz magazyn czasopism o powierzchni 37,55 m2 znajdujący się na 
pierwszym piętrze. 

We wrześniu 1982 roku do Wydziału Techniki został przyłączony Instytut Fizyki i Chemii 
Metali z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 12. Dzięki temu pracownicy Instytutu powięk-
szyli grono czytelników BWT.

W kolejnych latach, w wyniku przeprowadzanych selekcji zbiorów oraz profilowania działal-
ności całego wydziału, księgozbiór był gromadzony pod kątem prac naukowo-badawczych pra-
cowników oraz prowadzonych i wdrażanych nowych kierunków studiów.

 6 A. Koprowska: Wkład Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w historię Za-
głębia Dąbrowskiego. W: Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego. Historia, doko-
nania, kronikarze. Będzin 2010, s. 48.
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Zapoczątkowane zmiany w kierunku unowocześnienia biblioteki, przerwała decyzja z 2013 
roku o likwidacji trzech bibliotek specjalistycznych, w tym Biblioteki Wydziału Informatyki i Na-
uki o Materiałach. Powodem takiego rozstrzygnięcia była reorganizacja systemu biblioteczno-in-
formacyjnego Uczelni. W związku z likwidacją biblioteki przeprowadzono skontrum księgozbioru. 
Za zgodą władz dziekańskich ubytkowano starą literaturę firmową i zbiory specjalne. Ponadto do 
listy ubytków – ze względu na niską przydatność – dodano osiem tytułów wydawnictw ciągłych 
(dzienniki, tygodniki, Polskie Normy) i przekazano na makulaturę. 

Według protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 6 czerwca 2013 roku księgozbiór biblioteczny 
w liczbie 27 125 woluminów druków zwartych został przejęty przez Centrum Informacji Nauko-
wej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA) z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 11a7. Doku-
ment ten poświadczał również rozdysponowanie dokumentacji biblioteki: Samodzielna Sekcja 
Kontroli i Selekcji Zbiorów BUŚ przejęła księgi inwentarzowe, rejestr ubytków oraz dokumen-
tację skontrum i selekcji zbiorów, natomiast Archiwum Uniwersytetu Śląskiego korespondencję 
ogólną, teczki i sprawy osobowe, dokumentację związaną z gromadzeniem zbiorów, praktykami 
studenckimi, zeszyt wyjść itp. 

Biblioteka administracyjnie podlegała Dziekanowi Wydziału (najpierw Wychowania Tech-
nicznego, następnie Techniki, a na końcu Informatyki i Nauki o Materiałach). Merytorycznie 
podlegała Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego. Jako biblioteka specjalistyczna wchodziła 
w skład jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.

Personel Biblioteki
W 1968 roku biblioteką kierował Michał Tokarski8. Kolejnym opiekunem biblioteki była dr 

inż. Alina Śliwowa (1970–1971). Sprawozdanie za rok 1971 informuje, że: „Dwukrotna zmiana 
w ciągu roku sprawozdawczego nastąpiła na stanowisku kierownika biblioteki. Do dnia 31.08. 
1971 r. obowiązki kierownika biblioteki […] pełniła Alicja Szymanowska, od 1.09 do 15.12 Tere-
sa Łukaszczyk, a od dnia 15 grudnia Danuta Szwarc”9. Następnie działalnością biblioteki zarzą-
dzali: mgr Danuta Kowalska-Caban (1971–1973), mgr Barbara Majchrzycka-Celuch (1973–1990), 
mgr Joanna Adamczewska (1990–2006) oraz mgr Elżbieta Kochanowicz (2007–2013). 

 7 Protokół zdawczo-odbiorczy Biblioteki WIiNoM z dn. 6.06.2013. Katowice 2013 (mps).
 8 J. Ratajewski, A. Puzio: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968−1970). W: Biuletyn Biblio-
teki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice 1973, s. 57.
 9 Sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej i Bibliotek Zakładowych Uniwersytetu Śląskiego za rok 1971. 
„Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972”, s. 79.
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Początkowo biblioteka była prowadzona jednoosobowo; w latach 1975–1979 pracowało pięć 
osób, a następnie liczba etatów wzrosła do sześciu. Bibliotekarze podnosili kwalifikacje zawodo-
we na studiach podyplomowych oraz regularnie uczestniczyli w licznych kursach i szkoleniach 
fachowych. Niezbędne do pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym były warsztaty z ob-
sługi systemu PROLIB oraz zasad tworzenia opisów bibliograficznych w Narodowym Uniwersal-
nym Katalogu Centralnym NUKAT.

Zarządzanie zbiorami
Po przeniesieniu BWT do nowej siedziby w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3 na potrzeby 

biblioteki oddano łącznie 211,95 m². Na tej powierzchni utworzono czytelnię na 30 miejsc, wy-
pożyczalnię, magazyn książek na 150 regałów, pokój opracowań zbiorów oraz gabinet kierowni-
ka biblioteki. W skład księgozbioru weszły zbiory Wyższego Studium Nauczycielskiego w liczbie 
17 291 woluminów opracowanych i 9 191 woluminów nieopracowanych. Po wyselekcjonowaniu, 
wstępnie wycofano ze zbiorów 7 411 woluminów książek nieprzydatnych dla studentów Wydzia-
łu Techniki. 

Wobec decentralizacji pracy Biblioteki Głównej, sosnowieckim bibliotekom instytutowym 
(Filologii Polskiej, Filologii Obcych) oraz wydziałowym (Techniki i Nauk o Ziemi) przyznano 
prawo do samodzielnego zakupu książek.

Biblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach była biblioteką tradycyjną. W biblio-
tece prowadzono ręcznie księgi akcesyjne oraz księgi inwentarzowe zbiorów zwartych w zakresie 
sygnatur: BWT 5 001–10 000 (1972–1990); BWT 420 001–425 000 (1971–1974); BWT 425 001–
430 000 (1974–1976); BWT 430 001–435 000 (1976–1980), BWT 435 001–438 060 (1981–1993). 
Odzwierciedleniem elektronicznej ewidencji zbiorów w systemie PROLIB są wydruki dwóch ksiąg 
inwentarzowych: BWT 438 061–441 140 (1999–2005) oraz BWT 441 141–442 401 (2005–2013).

Ponadto w księdze inwentarzowej zbiorów specjalnych w latach 1972–1999 zarejestrowano 
44 dokumenty, głównie literaturę firmową. 

Biblioteka dokumentowała także eliminowane z księgozbioru materiały zbędne bądź znisz-
czone, a także zagubione przez czytelników. Prowadziła również tzw. zeszyty statystyki, w których 
odnotowywano ruch czytelniczy.

Tabela 1 i wykres 1 – w oparciu o inwentarze BWT – przedstawiają rozwój księgozbioru Bi-
blioteki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 1971–2013.

Od 1998 roku w BWT rozpoczął się proces automatyzacji procesów bibliotecznych. W kom-
puterowym systemie bibliotecznym PROLIB (początkowo w wersji tekstowej), rejestrowano i opra-
cowywano nabytki biblioteczne, a także – poprzez katalog OPAC – sieciowo prezentowano zbio-
ry. W latach następnych system był rozbudowywany i udoskonalany o kolejne moduły, mające na 
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celu pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, 
wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów, zapewniającym kontrolę wypożyczeń, czytelni-
ków i zbiorów.

Tabela 1. Rozwój księgozbioru w latach 1971–2013

Lata 1971–2013 Liczba zinwentaryzownych druków zwartych 
(wol.)

1971–1975 7 047
1976–1980 5 836
1981–1985 3 537
1986–1990 2 827
1991–1995 1 643
1996–2000 1 933
2001–2005 2 429
2006–2010   911
2011–2013   177

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentarzy BWT.

Wykres 1. Dynamika rozwoju księgozbioru BWT w latach 1971–2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentarzy BWT.
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W 2008 roku zakończono proces wdrażania bibliotek specjalistycznych – w tym BWT – do 
systemu komputerowego PROLIB i Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. 
Biblioteka korzystała z modułu gromadzenia, opracowania i udostępniania. W 2009 roku rozpo-
częto komputerową akcesję czasopism. 

W sumie, w katalogu komputerowym PROLIB opracowano 16 302 woluminów wydawnictw 
zwartych oraz 437 woluminów czasopism z zasobów BWT.

Na potrzeby dokumentowania dorobku naukowego Wydziału pracownicy biblioteki przy-
stąpili do prac nad współtworzeniem „Bibliografii Dorobku Pracowników Naukowych Uniwer-
sytetu Śląskiego” w systemie PROMAX. 

Uruchomiono stronę WWW biblioteki wydziałowej. Witryna pełniła funkcje informacyj-
ne i promocyjne, służąc do komunikacji z użytkownikami. Za jej pośrednictwem czytelnicy mie-
li możliwość korzystania z katalogów, baz danych i serwisów czasopism elektronicznych (w sys-
temie OneLog również na komputerach domowych).

Tablica 2. Zestawienie opracowanych i zmodyfikowanych rekordów w NUKAT i OPAC 
w latach 2004–2012

Rok

Sporządzone i zmodyfikowane opisy 
bibliograficzne w NUKAT

Liczba woluminów opracowanych 
i dostępnych przez OPAC

W roku 
sprawozdawczym

Stan bazy 
od początku

W roku 
sprawozdawczym

Stan bazy 
od początku

2004 203 1 324   474  3 412
2005  80 1 397   189  3 601
2006  74 1 471   169  3 770
2007  85 1 556    99  3 876
2008 167 1 723   313  4 324
2009 376 2 099 2 309  6 634
2010 783 2 882 3 409 10 043
2011 743 3 624 3 504 13 547
2012 278 3 900 2 143 16 295

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemowych PROLIB.
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Udostępnianie zbiorów, działalność dydaktyczna 
W latach 1982–2013 księgozbiór biblioteki mieścił się na czwartym piętrze budynku Wy-

działu Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Czytelnik, który chciał skorzystać z zasobów magazynowych 
wypożyczalni i czytelni, był zobowiązany do odszukania właściwej pozycji w katalogach kartko-
wych – alfabetycznym, rzeczowym lub czytelnianym topograficznym – a następnie z wypisanym 
rewersem podchodził do dyżurującego bibliotekarza. Do bieżących czasopism czytelnik miał do-
stęp bezpośredni w czytelni.

Warunki korzystania z usług Biblioteki WIiNoM określał regulamin, który w poszczegól-
nych punktach i paragrafach informował o tym, kto ma prawo do korzystania z biblioteki, wy-
mieniał dokumenty potrzebne przy zapisie, określał sposób korzystania z wypożyczalni. W regu-
laminie zawarte były prawa i obowiązki czytelnika względem biblioteki, a także prawa i obowiązki 
biblioteki względem użytkowników. W Bibliotece obowiązywał regulamin udostępniania zbiorów 
z 25 września 2007 roku podpisany przez Dyrektora BUŚ prof. UŚ dra hab. Dariusza Pawelca i ów-
czesnego dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dra hab. Zygmunta Wróbla.

Podstawą zapisu do biblioteki było wypełnienie deklaracji czytelnika. Studenci musieli uczest-
niczyć w obowiązkowym szkoleniu z przysposobienia bibliotecznego, po którym w indeksie otrzy-
mywali wpis o zaliczeniu zajęć oraz adnotację o zapisie. Na tej podstawie wydawano im tradycyj-
ną kartę biblioteczną, uprawniającą do korzystania ze zbiorów.

Czytelnicy Biblioteki WIiNoM do czasu jej likwidacji, mieli do dyspozycji ponad 27 tysię-
cy woluminów oraz ponad 40 tytułów prenumerowanych czasopism fachowych, jak również po-
pularnonaukowych.

Użytkownicy biblioteki, zgodnie z ogólnouczelnianym regulaminem mogli wypożyczyć od 
10 do 30 książek w zależności od statusu jaki im przysługiwał. Czytelnicy mogli korzystać z zaso-
bów biblioteki od poniedziałku do piątku oraz w soboty. 

Do czasu likwidacji w 2013 roku, biblioteka była częścią sieci bibliotecznej Uniwersytetu 
Śląskiego i wraz z pozostałymi bibliotekami specjalistycznymi tworzyła jednolity system biblio-
teczno-informacyjny Uczelni. Pracownicy biblioteki prowadzili szkolenia z przysposobienia bi-
bliotecznego dla rozpoczynających studia na wydziale oraz indywidualnych użytkowników. Pra-
cownicy biblioteki współtworzyli „Bibliografię Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego” 
oraz ogłaszali „Wykaz Nabytków Biblioteki”, w którym informowali studentów i pracowników 
wydziału o zakupionych nowościach bibliotecznych. Biblioteka świadczyła również usługi w ra-
mach wypożyczeń międzybibliotecznych i udostępniała zbiory poprzez Wypożyczalnię Między-
biblioteczną BUŚ. 
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Tablica 3. Stan wypożyczeń i udostępniania książek i czasopism w latach 1999–2012

Rok
Wypożyczalnia Czytelnia

Liczba czytelników Liczba wypożyczeń Liczba odwiedzin Liczba udostępnień 
czasopism

1999 1 311  7 561 5 877 b.d.
2000 1 361  7 591 3 582 5 153
2001 1 374 10 091 4 031 5 059
2002 1 401  7 997 3 472 b.d.
2003   961  7 210 3 287 b.d.
2004 1 254  9 500 2 496 8 420
2005 1 150  8 420 2 041 6 936
2006   939  7 269 1 431 5 855
2007   797  4 981   968 8 614
2008   713  3 698   751 7 626
2009   873  1 998   569 1 876
2010   770 b.d. + skontrum   728 1 631
2011   720 1 435 + skontrum   477 1 669
2012   478  1 290   439 1 323

Źródło: Opracowanie własne.

Kierownicy biblioteki uczestniczyli w posiedzeniach Rady Wydziału jeśli do porządku obrad 
była wpisana problematyka biblioteczna. Współpracowali z pracownikami naukowymi wydziału 
m.in. w sprawie kształtowania księgozbioru i zakupów bibliotecznych. Ponadto redagowali kro-
nikę wydziałową oraz brali udział w szkoleniach zawodowych, służbowych wyjazdach na Targi 
Książki do Warszawy. Przez blisko 50 lat działalności biblioteka służyła społeczności akademic-
kiej. Pracownicy z zaangażowaniem gromadzili księgozbiór zgodnie z prowadzonymi na wydziale 
kierunkami kształcenia, tworzyli i unowocześniali warsztat informacyjny biblioteki, dbali o pra-
widłowe przechowywanie i udostępnianie księgozbioru. Pełnili też funkcje przewodników po za-
sobach bibliotecznych informując i szkoląc użytkowników. Biblioteka służyła pracownikom i stu-
dentom własnego wydziału, studentom Wydziału Nauk o Ziemi, indywidualnym użytkownikom 
m.in. z Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, a także uczniom Technikum Energe-
tycznego i Technikum Elektronicznego w Sosnowcu. 
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Streszczenie
Artykuł opisuje historię Biblioteki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach od czasu powstania do 
momentu jej likwidacji w 2013 roku. W publikacji uwzględniono zagadnienia związane z zarządzaniem 
zbiorami bibliotecznymi (w tym rozwój księgozbioru w poszczególnych okresach działalności biblioteki, 
opracowanie i modyfikację rekordów w NUKAT, udostępnianie dokumentów). Praca zawiera również in-
formacje dotyczące kadry bibliotecznej oraz działalności dydaktycznej przez nią prowadzonej.
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