
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Title: Otwarcie Medioteki Języka Niemieckiego 
 

Author: Maria Kycler 

 

Citation style: Kycler Maria. (2012). Otwarcie Medioteki Języka 
Niemieckiego. "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" (2012, nr 2, s. 
100-101). 
 



SPRAWOZDANIA

MARIA KYCLER
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

OTWARCIE MEDIOTEKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(KATOWICE, 26 WRZEŚNIA 2011 ROKU)

Uroczyste otwarcie Medioteki Języka Niemieckiego w Katowicach 
miało miejsce 26 września 2011 roku. Medioteka została uruchomiona 
przy Bibliotece Niemieckiej, działającej w ramach Biblioteki Uniwersytetu 
Śląskiego. Przecięcia wstęgi dokonali prof. dr hab. Barbara Kożusznik Pro-
rektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Dyrek-
tor Goethe-Institut w Krakowie Daniel Göpfert. W wydarzeniu uczestni-
czyli: przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor BUŚ prof. dr 
hab. Dariusz Pawelec, reprezentanci Biblioteki Goethe-Institut w Krako-
wie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Gliwicach 
a także licznie zgromadzeni nauczyciele germaniści oraz pracownicy BUŚ.

W wygłoszonych przemówieniach podniesiono korzyści płynące z połą-
czenia Biblioteki Niemieckiej (BN) z ośrodkiem dydaktycznym jakim jest 
Medioteka. Podkreślono znaczenie BN w dziedzinie edukacji językowej 
uczniów i studentów oraz szerokiej popularyzacji języka, literatury i kul-
tury współczesnych Niemiec. Zwrócono uwagę, że w pracy powstającej pla-
cówki istotne będą zarówno obecne poradnictwo książkowe i wypożyczanie 
zgromadzonych w niej materiałów (adresowanych do odbiorców w każ-
dym wieku) jak i planowana obsługa w zakresie doradztwa metodycznego 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z bogatym i różnorodnym księ-
gozbiorem, na który złożyła się dotychczasowa kolekcja BN (prace naukowe, 
popularno-naukowe, literatura piękna, czasopisma, multimedia – zmoder-
nizowane według aktualnych potrzeb pracy z użytkownikiem) uzupełniona 
o pomoce dydaktyczne i metodyczne do nauki języka niemieckiego na wszyst-
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kich poziomach nauczania a także materiały do gier i zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. Z myślą o większym uprzystępnieniu zbiorów pracownice BN urucho-
miły nową usługę – wypożyczalnię elektroniczną, umożliwiającą czytelnikom 
korzystanie ze zdalnego zamawiania, rezerwacji i prolongaty książek. 

Interesująca wystawa publikacji komiksowych w czytelni BN została 
adresowana do młodego czytelnika, ale również do odbiorców dorosłych. 
Tytuły, wydane staraniem ofi cyn z niemieckiego obszaru językowego, zapre-
zentowane m.in. podczas Targów Książki we Frankfurcie w ramach Comic-
-Kollection 2011 – Graphic Novels und Autorencomics to produkt kultury 
masowej niepozbawiony jednak walorów artystycznych.

Ofi cjalną część spotkania zakończył bankiet, podczas którego zapro-
szeni goście w miłej atmosferze mieli okazję do wymiany doświadczeń i roz-
mów na temat nowych aspektów działalności BN i Medioteki.

Uroczystość otwarcia Medioteki poprzedziły warsztaty dla nauczycieli 
języka niemieckiego na temat pracy z tekstami łatwego czytania „Leichte 
Lektueren”, prowadzone w ramach Dni Niemieckich w Katowicach.


