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„OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH, 
BIBLIOTECZNYCH, MUZEALNYCH, GALERII I INNYCH 

INSTYTUCJI KULTURY I NAUKI – DAWNIEJ I DZIŚ”

Konferencja studencko-doktorancka kół naukowych bibliotekoznawców

(Katowice, 5 grudnia 2017 r.)

XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Biblio-
tekoznawców odbyła się w dniu 5 grudnia 2017 r. w Katowicach1 .

Spotkanie prowadziła i wszystkie sesje moderowała Agnieszka Bangrowska 
z Zakładu Bibliotekoznawstwa IBiIN UŚ. Dla sprawnego przebiegu obrad pro-
gram konferencji podzielono na cztery bloki tematyczne.

W sesji pierwszej zatytułowanej „Ochrona zbiorów w ujęciu historycznym” jako 
pierwsza zabrała głos dr Agnieszka Biały z IBiIN UŚ omawiając Identyfikację i bezpie-
czeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna 
i współczesna. Prelegentka podjęła rozważania na temat znaków i symboli, którymi 
na przestrzeni wieków sygnowano książki oraz przydatność tych znaków w pro-
wadzonych badaniach bibliologicznych. Następnie Dorota Kolenda z Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przybli-
żyła Pożyteczne przepisy w sprawie wypożyczania ksiąg uczącym się – wytyczne ochrony 
i udostępniania zbiorów na podstawie średniowiecznego traktatu Philobiblon Richarda de 
Bury. Referentka przedstawiła sylwetkę i poglądy średniowiecznego bibliofila na 
zagadnienia przechowywania i ochrony zbiorów, a także na udostępnianie zaso-
bów bibliotecznych. Bartłomiej Legis, student II roku informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa w IBiIN UŚ przybliżył Oprawy wydawców z Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych w dobie rewolucji przemysłowej. W referacie poruszył zagadnienia XIX-
-wiecznego introligatorstwa, zwracając szczególną uwagę na techniki oprawiania 
książek i wyeksponował wpływ rozwoju technologii na ich wygląd. Z kolei Joanna 
Tokarczyk, studentka I roku Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, człon-
kini Koła Naukowego Infologów IBiIN UŚ podjęła temat W sieci historii: Paul Otlet 
wizjonerem naszych czasów. Przybliżając sylwetkę P. Otleta wyeksponowała zaan-
gażowanie światowej sławy bibliografa i dokumentalisty w ochronę światowych 
dóbr kultury. Pierwszą sesję zamknął komunikat Z prac Proweniencyjnej Grupy Ro-
boczej Marii Kycler z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelegentka 
zreferowała powstanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej w 2016 r. przy Bibliotece 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz omówiła cele i zada-
nia bibliotekarzy tworzących ten zespół.

1 Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ zorganizowało dotąd 15 konferencji, w tym 
11 ogólnopolskich. Historię KNB oraz przygotowanych przez Koło spotkań naukowych scharakteryzowa-
no w: K. Sobieska: Ogólnopolskie konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2007-2016. Retrospekcja i perspektywy . 
„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3(26), s. 159-170.
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Sesję drugą – „Ratowanie, zabezpieczenie i ochrona zbiorów w praktyce” rozpo-
częło wystąpienie Agnieszki Biernackiej-Biesiady, przedstawicielki Działu Biblio-
tek i Archiwów z CEIBA Sp. z o.o., Zabezpieczanie i ochrona zbiorów bibliotecznych . 
Autorka przedstawiła metody naprawy zniszczonego lub uszkodzonego papie-
ru zbiorów dawnych, ochronę zbiorów współczesnych i sposoby walki z kurzem 
w miejscu pracy bibliotekarza. Następnie Hanna Bias z Archiwum Śląskiej Kultury 
Muzycznej w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach zreferowała Proces zabezpieczenia przed postępem degradacji, ochronę 
oraz klasyfikację fotografii ze zbioru Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej . Prelegentka 
przybliżyła historię Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej w Katowicach, sposoby 
ochrony zbiorów oraz problemy związane z klasyfikacją i systematyzacją fotografii. 
Maria Kycler z BUŚ wskazała na problemy związane z Ochroną zbiorów specjalnych 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Omówiła warunki bezpiecznego przechowywa-
nia i udostępniania rękopisów, starodruków, kolekcji XIX-wiecznych, dokumen-
tów graficznych, kartograficznych i muzealiów w gmachu Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Z kolei Iwona Janysek z Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II stopnia. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach dokonała 
analizy Zbiorów bibliotecznych i ich ochrony na przykładzie Biblioteki Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, odnosząc się szczególnie do 
interesujących XIX- i XX-wiecznych zbiorów, ich ochrony i zabezpieczenia przed 
degradacją. Następne wystąpienie w tym panelu, Alicji Paszkowskiej, reprezen-
tującej Koło Naukowe Informacji i Książki, Wydział Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii, Uniwersytetu Warszawskiego, odnosiło się do Ochrony i bezpieczeń-
stwa zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu – wczoraj i dziś. Zebrani usłyszeli historię 
jednej z większych bibliotek polskich na emigracji, a także dowiedzieli się o naj-
ciekawszych obiektach tam przechowywanych, sposobach ich ochrony, konser-
wacji oraz udostępniania szerokiemu gronu użytkowników. Ten blok wystąpień 
zamknął referat Adriana Porwicha z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego tematem Przepisy w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za grani-
cę jako instrument ochrony zbiorów muzealnych. Prelegent skoncentrował się na ana-
lizie przepisów w zakresie wypożyczeń obiektów z/do instytucji zagranicznych. 
Omówił zagadnienie zarówno w kontekście orzecznictwa sądowego i stanowisk 
wyrażonych w literaturze, jak również odwołując się do praktyki instytucji mu-
zealnych w tym zakresie.

Sesja trzecia dotyczyła „Digitalizacji zbiorów bibliotecznych”. Anna Polańska 
z Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Instytutu Historii Sztuki Uni-
wersytetu Gdańskiego podjęła temat Digitalizacja jako jedna z metod ochrony zbiorów 
na przykładzie projektów realizowanych w Bibliotece i Archiwum Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Prelegentka zaprezentowała działania pracowników biblioteki 
i archiwum na rzecz ochrony zbiorów i dziedzictwa kultury poprzez digitalizację 
publikacji sprzed 1945 r. z zakresu sztuki, kultury i historii uczelni, a także fotogra-
fii i spuścizn po artystach. Następnie Jędrzej Leśniewski z Centrum Wiedzy i In-
formacji Naukowo-Technicznej Biblioteki Politechniki Wrocławskiej przedstawił 
referat Niedostępność warunkiem sukcesu, czyli digitalizacja w służbie ochrony i udostęp-
niania zbiorów bibliotecznych. W wystąpieniu omówił działania w zakresie wykorzy-
stania digitalizacji jako narzędzia ochrony unikatowych zbiorów bibliotecznych, 
a także jako elementu procesu udostępniania obiektów w wersji cyfrowej, dzięki 
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wykorzystaniu potencjału kadrowego i nowoczesnego sprzętu. Digitalizacja mate-
riałów archiwalnych – ochrona zbiorów w trakcie procesu to tytuł wystąpienia Katarzy-
ny Kwaśniewicz z Oddziału Konserwacji Jednostkowej i Masowej oraz Reprografii 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Główną myślą referatu było skierowa-
nie uwagi słuchaczy na odpowiednie przegotowanie konserwatorskie akt do di-
gitalizacji, z uwzględnieniem ochrony oryginałów, a równocześnie z możliwością 
ułatwienia dostępu do zasobu szerokiemu gronu odbiorców. Z kolei Magdalena 
Koziak-Podsiadło z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprezentowała Projekt „wzornik” – 
o efektach digitalizacji tłoków introligatorskich. Prelegentka wskazała na znaczenie 
i wartość unikatowych tłoków introligatorskich jako specjalistycznych narzędzi, 
przeznaczonych do dekorowania opraw, dokumentujących rozwój typografii w XIX 
i XX w. Następnie Agnieszka Łakomy-Chłosta z IBiIN UŚ przedstawiła Udział bi-
bliotek w digitalizacji i archiwizacji fotografii – wybrane projekty. Badaczka przypomnia-
ła zebranym, że zdjęcia niosą ze sobą dużą wartość informacyjną, dokumentalną 
i artystyczną, dzięki czemu powstają placówki, które zajmują się zbieraniem tego 
typu dzieł, włączając fotografie do swoich kolekcji. Sesję zamknęło wystąpienie 
Anety Dąbrowskiej-Korzus, studentki III roku Zarządzania informacją i bibliologii 
ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego ePRINT przy Instytucie Informa-
cji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem 
prezentacji Spójrz, jakie to piękne! Kolekcja rękopisów krzyżackich zdigitalizowana przez 
Bibliotekę Uniwersytecką UMK były – ucyfrowione w ramach programu „Ochrona 
i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – 
średniowieczne rękopisy z dawnych bibliotek krzyżackich, należące do wspólne-
go polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Sesja czwarta obejmowała zagadnienia odzwierciedlające „Konteksty Ochrony 
Zbiorów Bibliotecznych”. Pierwsze wystąpienie ‒ Marii Pawłowskiej z Biblioteki 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie ‒ dotyczyło: Wykorzystania technologii RFID HF i UHF w biblio-
tekach. Prelegentka przedstawiła zasady działania technologii RFID, omawiając 
wady i zalety poszczególnych technologii. Następnie Michał Żytomirski z Kate-
dry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego przybliżył Archiwa danych 
o użytkownikach serwisów WWW bibliotek jako zasób służący polepszeniu jakości ich usług . 
Mówca odniósł się do zagadnień związanych z analizą cyfrowych śladów i wyko-
rzystaniem ich do polepszenia jakości usług bibliotecznych. Natomiast Wojciech 
Balawender, student IV roku Informatyki stosowanej Wydziału Matematyki, Fizy-
ki i Chemii, z Koła Naukowego Infologów przy IBiIN UŚ podjął temat Siła haseł 
w kontekście ochrony zbiorów danych. W wypowiedzi przedstawione zostały metody 
tworzenia mocnych haseł z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, które powinny 
być przestrzegane przez wszystkich użytkowników komputerów. Z kolei Marek 
Lyszczyna z Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Historii Katowic przybli-
żył zasady Ochrony i bezpieczeństwa instytucji kultury z perspektywy bezpieczeństwa 
biznesu. Prelegent zaznaczył, że przyjęcie zasad stosowanych w bezpieczeństwie 
biznesu, do ochrony bezpieczeństwa instytucji kultury, pozwala stworzyć strategię 
i procedury umożliwiające efektywną ochronę zasobów danej instytucji i jej mienia. 
Ostatnią sesję zamknęło wystąpienie Marty Magdaleny Romanowskiej, studentki 
III roku zarządzania informacją i bibliologii ze Studencko-Doktoranckiego Koła Na-
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ukowe ePRINT Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu. W prezentacji Ekslibris = przeżytek? Współczesne znaczenie 
znaku własnościowego prelegentka przede wszystkim przedstawiła współczesne 
znaczenie ekslibrisu, ale odniosła się również do tradycyjnie używanej termino-
logii i praktycznego wykorzystania znaku własnościowego w bibliologii i sztuce.

Zakończeniu obrad towarzyszyła ożywiona dyskusja, do której włączyli się pre-
legenci i słuchacze, wymieniając doświadczenia badawcze i warsztatowe oraz po-
wołując się w wielu przypadkach na literaturę przedmiotu i własne obserwacje. 
W wystąpieniu podsumowującym Agnieszka Bangrowska, moderatorka konfe-
rencji, podkreśliła owocny przebieg obrad i dyskusji: odniesienie się do nakreślo-
nej problematyki, ale też postawienie przed badaczami oraz instytucjami nauki 
i kultury pytań o nowe wyzwania i nowe zadania w zakresie ochrony i bezpie-
czeństwa zasobów.

Tematyka konferencji przyciągnęła wiele osób z licznych ośrodków bibliologicz-
nych w Polsce, a także środowisko pracowników naukowych i studentów oraz 
bibliotekarzy z różnych typów bibliotek województwa śląskiego. Frekwencja, za-
równo wśród prelegentów, jak i wśród słuchaczy świadczy o tym, że zapropono-
wany temat cieszy się zainteresowaniem.

Maria Kycler
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bogumiła Warząchowska
Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Tekst wpłynął do Redakcji 5 lutego 2018 r.


