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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO  

BIBLIOTEKA W KOMÓRCE? PRZYSZŁOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH – 
SPRAWOZDANIE 

W dniach 4-6 czerwca 2013 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Biblioteka w komórce? Przyszłość usług 
bibliotecznych. Jej celem było wniesienie wkładu w dyskusję nad przyszłością 
usług bibliotek naukowych. W XXI wieku postępujący rozwój technologii 
informacyjnych i elektronicznych przyczynił się do fali przemian – biblioteki 
stały się bardziej interaktywne, nastawione na potrzeby czytelnika, dorosły do 
roli centrów aktywizujących społeczeństwo informacyjne, uelastyczniły działal-
ność, a jednocześnie obniżyły koszty funkcjonowania i wzmocniły infrastruk-
turę. Jedna z sesji w ramach konferencji została poświęcona przystosowaniu 
nowoczesnych usług bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i roli 
bibliotek w walce z wykluczeniem w społeczeństwie informacyjnym. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Łódzkie-
go Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz JM Rektor 
Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel. W konferencji 
wzięło udział 100 osób, w tym 8 gości zagranicznych. Podczas 7 sesji wygło-
szono 26 referatów. Panel dyskusyjny, którego głównym tematem była dostęp-
ność usług bibliotecznych, odwiedzili studenci i pracownicy naukowi UŁ. 

W dniu 4 czerwca 2013 r. konferencja została uroczyście otwarta przez 
Prorektora UŁ ds. programów i jakości kształcenia prof. dr hab. Jarosława 
Płuciennika. Następnie na ręce Dyrekcji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 
został wręczony list gratulacyjny przesłany przez Prezydent Miasta Łodzi 
Hannę Zdanowską. 

Pierwsza sesja konferencji, prowadzona przez Małgorzatę Fedorowicz-
Kruszewską, poświęcona została obecności nowych technologii w usługach 
bibliotecznych. Wygłoszone zostały trzy referaty: Małgorzaty Góralskiej z Uni-
wersytetu Wrocławskiego (Książka w pajęczynie cyfrowej informacji), Mariusza 
Jarockiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Mobilność a usługi 

                                                 
1 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. 



158 Justyna  Jerzyk-Woj tecka   
 
biblioteczne na przykładzie publicznych uczelni akademickich w Polsce –  
case study) oraz Agnieszki Łakomy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(Rozwój mobilnych usług bibliotecznych i informacyjnych. Analiza proble- 
mowa na podstawie bibliograficzno-abstraktowych baz danych: Library and 
Information Science Abstracts i Library oraz Information Science & Techno-
logy Abstracts). 

Sesja druga kontynuowała tematykę pierwszej, moderatorem była Jadwiga 
Konieczna. W jej skład weszły także trzy wystąpienia: Grzegorza Gmiterka 
z Uniwersytetu Warszawskiego (iPad dla czytelników i bibliotekarzy. Inter-
aktywność, ikoniczność i integracja mediów w bibliotecznej praktyce), Richarda 
Sapon-White’a z Oregon State University w Corvalis (New Library Services 
from the Center, Oregon State University, Corvalis, USA) oraz Krzysztofa 
Murawskiego (Mobilne narzędzia dostępu do informacji. Dlaczego nie ma od 
nich ucieczki?). 

Drugi dzień konferencji, 5 czerwca 2013 r., rozpoczęła sesja trzecia, która 
także poruszała tematykę implementacji nowych technologii w usługach 
bibliotecznych, miała ona jednak bardziej praktyczny charakter, odnosiła się 
bowiem bezpośrednio do doświadczeń bibliotek. Sesję prowadził Grzegorz 
Gmiterek, podczas niej przedstawiono trzy prezentacje: Piotra Karwasińskiego 
i Aleksandra Gniota z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Wizja, odwaga, 
realizacja – aplikacje Libsmart w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu), 
Andrzeja Koziary, Grażyny Razik i Małgorzaty Wagi z Biblioteki Uniwersytetu 
Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Nowoczes-
ne usługi i wyposażenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademic-
kiej w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnego czytelnika biblioteki 
naukowej), a także Sławomira Gurdały, Krzysztofa Tonna, Piotra Cieślaka 
i Zbigniewa Mikurendy z Uniwersytetu Łódzkiego (E-learningowe szkolenie 
biblioteczne w UŁ – przedstawienie wdrożenia jakie zastosowano dla studentów 
pierwszego roku z wykorzystaniem zasobów teletechnicznych oraz platformy 
zdalnego kształcenia). 

Sesja czwarta, którą prowadził Piotr Karwasiński, poświęcona była roli biblio-
teki w społeczeństwie informacyjnym oraz dostępności usług bibliotecznych. 
Sesję wypełniły cztery wystąpienia: Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biblioteki wobec wykluczenia 
informacyjnego), Anny Gońki z Biblioteki Politechniki Lubelskiej (Biblioteki 
wobec osób niedowidzących i niewidomych – stan przygotowania), Pauliny 
Studzińskiej-Jaksim z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie (Kształcić – słuchać – informować. Rola i zadania nowoczesnych 
bibliotek uniwersyteckich wobec społeczeństwa informacyjnego i jego wy-
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magań) oraz Krzysztofa Cichonia, Agnieszki Dziki i Anny Wierzbickiej 
(5inLodz. Biblioteka między informacją a charyzmą). 

Sesja piąta, moderowana przez Ewę Andrysiak, poruszała problematykę 
edukacji bibliotecznej i wdrażania programów information literacy. W jej skład 
weszły następujące referaty: Zuzanny Wiorogórskiej, członkini Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich i pracownika Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
(Edukacja informacyjna stałym elementem programu studiów?), Anji 
Gołebiowski z University Library Gießen (Moduły edukacyjne „szkolenia 
schodkowego”. Edukacja na Uniwersytecie Justusa Liebiega w Gießen) oraz 
Anny Jańdziak z Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej (Bibliotekarz 
w komórce – „elastyczny” bibliotekarz bliżej użytkownika?). 

Po ostatniej sesji drugiego dnia konferencji odbyła się dyskusja Użytkownik – 
bibliotekarz – usługi biblioteczne. Przełamywanie barier z udziałem 
uczestników konferencji, sponsorów oraz studentów i pracowników naukowych 
UŁ. Obrady miały burzliwy przebieg, podjęto podczas nich m. in. następujące 
tematy: komórka w bibliotece, czyli jak regulować zasady korzystania z telefo-
nów komórkowych; czy biblioteki powinny być miejscem wypożyczeń urządzeń 
mobilnych; w jaki sposób skutecznie szkolić użytkowników bibliotek i informa-
cji naukowej. Dyskusję prowadzili Zuzanna Wiorogórska i Grzegorz Gmiterek. 

Trzeci dzień konferencji, 6 czerwca 2013 r., rozpoczęła sesja szósta, 
zatytułowana Biblioteka w komórce – nowe wyzwania. Usługi niestandardowe, 
którą moderował Witold Kozakiewicz. Podczas niej przedstawiono sześć 
prezentacji: Anety Lewandowskiej z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 
(Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przykładem instytucji działającej na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego), Jolanty Hys z Biblioteki Narodowej 
(Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. UDC Summary. Kartoteka wzorcowa 
UKD), Renaty Felińskiej i Teresy Górniak z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 
(Analiza tendencji i kierunki zmian w polityce gromadzenia książki elektronicz-
nej w bibliotekach naukowych), Małgorzaty Rożniakowskiej-Kłosińskiej 
z Biblioteki Politechniki Łódzkiej (Mobilne zasoby polskich bibliotek cyfro-
wych), Moniki Jędrzejczak z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (Mobilna 
biblioteka akademicka jako centrum zarządzania wiedzą) i Ewy Bugaj, także 
pracownika BUŁ (Kompetencje pedagogiczne w procesie komunikowania się 
bibliotekarza z czytelnikiem w bibliotece XXI wieku. Problemy i zakłócenia 
w procesie komunikowania się). 

Ostatnia, siódma sesja konferencji kontynuowała tematykę poprzedniej. 
Poprowadziła ją Małgorzata Waga. Wygłoszono podczas niej: komunikat 
Marcina Laskowskiego i Piotra Szeligowskiego z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Łodzi zatytułowany m-Strona Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Łodzi. Komunikat i referaty: Agnieszki Goszczyńskiej 
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z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (Biblioteka w komórce – ABC mobilnego 
serwisu bibliotecznego), Magdaleny Musieli z Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (Znaczenie kompetencji informatycznych i psy-
chologiczno-pedagogicznych w środowisku bibliotekarskim dla świadczenia 
usług bibliotecznych) i Renaty Osiewały z Biblioteki Instytutu Historii 
Uniwersytetu Łódzkiego (Czy biblioteki i książki przetrwają próbę czasu: od 
książki drukowanej do e-książki, od biblioteki tradycyjnej do wirtualnej).  

Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, zarówno w środowisku bibliotekarskim, jak 
i wśród pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i bi-
bliologią. Świadczy o tym zarówno ilość uczestników, żywe dyskusje podczas 
obrad, jak również liczne wpisy na Bibliosferze i Twitterze, komentujące 
przebieg konferencji. Konferencja była transmitowana online podczas obrad, 
dzięki czemu mogły w niej wziąć udział osoby, które z różnych przyczyn nie 
miały możliwości bezpośredniego uczestniczenia. Wystąpienia prelegentów 
były filmowane i są dostępne w Repozytorium UŁ. W końcu 2013 r. ukaże się 
tom zawierający przedstawione referaty. 

Podczas obrad zostały zrealizowane podstawowe założenia, dla których 
konferencja została zorganizowana: przedyskutowano wyzwania, jakie stanęły 
przed polskim i światowym bibliotekarstwem w związku z postępującym 
rozwojem technologii informacyjnych i elektronicznych oraz obraz przemian 
w usługach bibliotecznych, jaki spowodowała powszechna dostępność do infor-
macji za pomocą urządzeń mobilnych z możliwością korzystania z Internetu. 
Ważnym zagadnieniem podjętym w trakcie obrad była problematyka dostoso-
wania usług bibliotecznych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz ich 
udział w walce z wykluczeniem społecznym. 


