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„CZASOPISMA BIBLIOLOGICZNE I INFORMATOLOGICZNE  
W DOBIE PRZEMIAN”

Seminarium, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

(Katowice, 28 maja 2019 r. )

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach  
w dniu 28 maja 2019 r., z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia czasopisma „Biblio-
theca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” odbyło się seminarium poświęcone 
„Czasopismom bibliologicznym i informatologicznym w dobie przemian”. Ce-
lem spotkania – zorganizowanego przez Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP 
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, Sekcję Bibliotek Naukowych przy Zarzą-
dzie Głównym SBP, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach – była próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce  
i kształceniu w dobie reformy szkolnictwa wyższego. O wypowiedzi na ten temat 
poproszono przedstawicieli redakcji periodyków naukowych i fachowych zwią-
zanych formalnie z terenem Śląska, którzy mieli okazję zaprezentować własne 
dokonania i osiągnięcia dotyczące standardów edytorskich, naukowych i etycz-
nych przestrzeganych na łamach ich czasopism.

Patronat medialny nad sympozjum objęły redakcje czasopism: „Bibliotheca 
Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie In-
formacyjne i Media”, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. Sponsorami całego 
przedsięwzięcia była firma JolJur, specjalizująca się w imporcie i dystrybucji ob-
cojęzycznych wydawnictw naukowych, oraz Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Przybyłych na seminarium gości powitała przewodnicząca SBP Okręgu w Ka-
towicach Sylwia Błaszczyk, pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Uczest-
nikami seminarium byli przedstawiciele redakcji czasopism lokalnych i ogólno-
polskich, pracownicy naukowi, bibliotekarze i studenci. Obecna była również 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP.
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Pierwszą sesję plenarną moderował Jacek Tomaszczyk, dyrektor Instytutu Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(dalej IBiIN UŚ). Referatem otwierającym seminarium było wystąpienie Barbary 
Giedrojć z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, 
która omówiła periodyk „Bibliotekarz Opolski”. Pismo ukazuje się od 1956 r.; 
początkowo nosiło tytuł „Pomagamy Sobie w Pracy. Opolski kwartalnik informa-
cyjno-metodyczny”, a od 2011 r. ukazuje się pod tytułem „Bibliotekarz Opolski” 
– internetowe pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki  
w Opolu”. Kwartalnik publikuje teksty związane z pragmatyką biblioteczną, 
zwłaszcza materiały metodyczne, normatywne oraz porusza aktualne zagadnie-
nia bibliotekarstwa uniwersalnego.

Następnie głos zabrał Maciej Matwijów, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
który zaprezentował „Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze 
książki i komunikacji piśmienniczej” – problemy pracy redakcyjnej. Periodyk wy-
chodzi od 1957 r., w ostatniej ocenie parametrycznej otrzymał siedem punktów. 
„Roczniki Biblioteczne” mają profil bibliologiczno-bibliotekoznawczy, z histo-
rycznym aspektem kultury książki i komunikacji piśmienniczej. 

Kolejny referat na temat półrocznika „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych”  
w przeddzień 25 rocznicy wydania wygłosiła Bogumiła Warząchowska z Biblio-
teki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pismo publikowane jest 
od 1995 r. przez Federację Bibliotek Kościelnych „Fides” i zgodnie z zapisami 
statutowymi Federacji koncentruje się na historycznych i aktualnych problemach 
bibliotek kościelnych. Ponadto dostarcza informacji niezbędnej dla unowocześ-
nienia warsztatu pracy bibliotekarzy związanej z komputeryzacją bibliotek, wy-
mianą doświadczeń w zakresie digitalizacji zbiorów, współtworzenia biblioteki 
cyfrowej i opracowania Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych.

Następnie Rafał Werszler z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tade-
usza Mikulskiego we Wrocławiu przedstawił Wpływ przemian na profil specja-
listycznego pisma dla bibliotekarzy Dolnego Śląska „Książka i Czytelnik”. Periodyk 
ukazywał się początkowo jako „Materiały Metodyczne” (1956-1976), następnie 
zmienił nazwę na „Książka i Czytelnik” (1980-2001), a ostatecznie nosił tytuł 
„Książka i Czytelnik. Czasopismo Bibliotekarzy Dolnego Śląska” (2004-2015).  
Pismo prezentowało zagadnienia związane z działalnością dolnośląskich placó-
wek bibliotecznych, a równocześnie było platformą wymiany doświadczeń po-
między bibliotekami regionu.

Z kolei Renata Frączek, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej oraz 
pracownik naukowy IBiIN UŚ, podjęła temat 25 lat tradycji – co dalej? Czasopismo 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej w obliczu zmian. Kwartalnik 
ukazuje się od 1993 r. i wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Informacji 
Naukowej, a swym zakresem obejmuje informatologię i dziedziny pokrewne. Na 
jego łamach publikowane są teksty na temat aktualnych i praktycznych proble-
mów twórców i użytkowników informacji.

Pierwszą część obrad zamknęło wystąpienie Danuty Szewczyk-Kłos, dyrek-
tora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego zatytułowane Rocznik Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Pismo nieregularnie ukazuje się od 1994 r. Sta-
nowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie technologii informacyjnych 
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oraz jest miejscem publikowania opracowań naukowych z obszarów nauk huma-
nistycznych i społecznych.

Moderatorem drugiej sesji plenarnej była Katarzyna Tałuć z IBiIN UŚ. Tę część 
obrad rozpoczęło wystąpienie Krystyny Hrycyk zatytułowane Biblioterapeuta. 
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego” 1998-2018. Dwa-
dzieścia lat społecznej misji. Periodyk ukazuje się od 1998 r. jako kwartalnik, którego 
powinnością jest szerzenie idei biblioterapii w Polsce i popularyzacja działalności 
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Na łamach kwartalnika zamiesz-
czane są artykuły o tematyce kulturalnej i literackiej, a także z zakresu edukacji  
i biblioterapii oraz tematyczne bibliografie, recenzje książek i sprawozdania.

Z kolei Agnieszka Gołda i Agnieszka Łakomy-Chłosta z IBiIN UŚ wystąpiły  
z tematem: Problematyka artykułów czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie 
Informacyjne i Media” na podstawie analizy słów kluczowych (2010-2018). Czasopismo 
ukazywało się w latach 1998-2002 jako półrocznik zatytułowany „Nowa Bibliote-
ka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu 
Śląskiego”, a następnie po reaktywacji i zmianach w składzie redakcji (2010), od-
nowieniu koncepcji pisma (2015), periodyk stał się od 2016 r. organem naukowym 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach z referencyjną wersją elektroniczną. W kwartalniku publikowane 
są artykuły z obszaru bibliologii, bibliografii, czytelnictwa, prasoznawstwa, a tak-
że z nowych technologii informacyjnych.

Jolanta Gwioździk, również z IBiIN UŚ, omówiła czasopismo „Bibliotheca 
Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. Pismo ukazywało się od 2005 r. jako „Bi-
bliotheca Nostra. Biuletyn Informacyjny”, a następnie od 2009 r. „Bibliotheca No-
stra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. Periodyk tworzony jest we współpracy biblio-
tekarzy praktyków ze śląskich uczelni, teoretyków – nauczycieli akademickich  
i społeczników z Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Na łamach kwartalnika „Biblio-
theca Nostra” prezentowana jest tematyka zarówno współczesna, jak i historycz-
na, zagadnienia bibliologii i informatologii z uwzględnieniem kultury książki, 
edytorstwa i technologii informacyjnych.

Następnie głos zabrała Anna Marcol z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. J. Lompy w Katowicach charakteryzując Dialogi Biblioteczne. Półrocz-
nik nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego. Czasopismo ukazuje się od  
2008 r. w wersji papierowej i elektronicznej, a powstało z myślą o nauczycielach 
bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Periodyk ma profil informacyjno-poradni-
kowy, popularyzuje wiedzę o regionie w kontekście bibliologicznym i kulturo-
wym, a także zamieszcza artykuły popularnonaukowe z zakresu bibliotekarstwa 
i materiały wykorzystane w bieżącej pracy nauczycieli bibliotekarzy. 

Drugą sesję plenarną zamknęło wystąpienie Anny Szemplińskiej z Bibliote-
ki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego na temat „Przeglądu Bi-
blioterapeutycznego”. Periodyk ukazuje się od 2011 r. jako organ wydawniczy 
Studiów Podyplomowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na przestrzeni lat zmieniała się jego częstotliwość i wydawca. 
Ostatecznie ukazuje się jako rocznik i zamieszcza artykuły przewidziane w pro-
gramie Studiów Podyplomowych Biblioterapii, odzwierciedlające nowoczesny 
sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.
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W ostatniej części seminarium organizatorzy przewidzieli panel dyskusyjny 
z przedstawicielami czasopism, który moderowali pracownicy IBiIN UŚ w Ka-
towicach: Izabela Swoboda i Karol Makles. I. Swoboda podsumowała przebieg 
sesji, dziękując wszystkim prelegentom za rzetelną prezentację czasopism i chęć 
udziału w spotkaniu. Z kolei K. Makles nawiązał do obecnej sytuacji czasopism 
w dobie przemian, ich roli i znaczenia dla nauki i rozwoju dyscyplin, którym 
służą. W dyskusji oddano głos fachowcom – redaktorom, wydawcom, pracow-
nikom naukowym i bibliotekarzom; usłyszano głosy dotyczące znaczenia czaso-
pism specjalistycznych dla środowiska naukowego oraz wskazano na kierunki 
rozwoju pism w nowej rzeczywistości prawnoorganizacyjnej i przynależności 
do dziedziny/dyscypliny. Ponadto zwrócono uwagę na ranking czasopism, pro-
blemy wydawania i finansowania pism, a także na zastosowania nowoczesnych 
technologii w procesie redagowania i publikowania periodyków. W licznych wy-
powiedziach zarówno reprezentantów czasopism, jak i uczestników spotkania 
nie mogło zabraknąć głosu o konieczności umiędzynarodowienia pism zgodnie 
z wymogami i standardami ministerialnymi. Jednak znaczna część głosów doty-
czyła potrzeby kontynuacji dotychczasowych prac z myślą o obecnych i poten-
cjalnych odbiorcach i utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego. Żywi-
my nadzieję, że zarówno część spotkania poświęcona prezentacji czasopism, jak  
i dyskusja panelowa pozwoliły uczestnikom zdiagnozować stan polskich czaso-
pism bibliologicznych i informatologicznych oraz nakreślić plany ich rozwoju na 
przyszłość.

Maria Kycler
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bogumiła Warząchowska 
Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Tekst wpłynął do Redakcji 27 czerwca 2019 r.




