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PRzeSzłoŚć I teRAŹNIejSzoŚć PÓłRoCzNIKA 
„dIAlogI bIblIoTECznE” (2008-2017)

Abstract

The article deals with Dialogi biblioteczne (Library Dialogues) – an information and guide magazine 
which has been published since 2008 at Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Kato-
wicach (Jozef Lompa Voivodeship Pedagogical Library in Katowice). The semi-annual magazine, which is 
available both digitally and on paper, discusses issues concerned with librarians’ work. The main objective 
of the magazine is to provide information on the activities of the Library and major events and initiatives 
undertaken by the Silesian librarians. It is also concerned with popularising librarian studies,  book studies, 
as well as  cultural and educational activities. Furthermore, the magazine provides librarians with materials 
that might be helpful during their day-to-day work.

Streszczenie

Artykuł dotyczy „Dialogów Bibliotecznych” – pisma o charakterze informacyjno-poradnikowym, 
które wydawane jest od 2008 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Kato-
wicach. Na łamach ukazującego się w wersji papierowej i elektronicznej półrocznika omawiane są zagad-
nienia, z którymi mogą zetknąć się podczas swojej pracy nauczyciele bibliotekarze. Celem periodyku jest 
rozpowszechnianie informacji o działalności Biblioteki, interesujących imprezach i inicjatywach podej-
mowanych w śląskim środowisku bibliotekarskim, popularyzowanie tematyki bibliotekoznawczej, biblio-
logicznej i kulturalno-oświatowej, a także dostarczanie pomocnych materiałów w codziennym warsztacie 
pracy nauczyciela bibliotekarza. 

Wstęp

Każda grupa zawodowa powinna posiadać narzędzie, dzięki któremu może następo-
wać wymiana doświadczeń, myśli, inicjowanie przedsięwzięć, popularyzowanie nauki, 
a także podejmowanie fachowych dyskusji i polemik na bieżące – na ogół niezwykle 
istotne – tematy. Istnieje niemałe zapotrzebowanie czytelnicze na treści związane z te-
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matyką bibliologiczną i bibliotekoznawczą, gdyż kreatywność i aktywność zawodowa 
środowisk bibliotekoznawczych i bibliotekarskich są bardzo duże i mają tendencję do 
ciągłego zwiększania1. „Przyczyn dynamicznego wzrostu liczby nowych czasopism bi-
bliotekarskich oraz podnoszenia atrakcyjności już istniejących można upatrywać w ro-
snącym znaczeniu periodyków zawodowych dla środowiska bibliotekarskiego oraz 
uproszczonej procedurze zakładania i dystrybuowania tytułów. Procesy zachodzące 
we współczesnych bibliotekach – przyspieszony obieg informacji, wzrost zapotrzebo-
wania społecznego na otwarty dostęp do informacji, możliwości technik i technologii 
informatyczno-komunikacyjnych – rodzą popyt na piśmiennictwo doskonalące kom-
petencje profesjonalne bibliotekarzy, przekazujące wiedzę teoretyczną i kształtujące 
umiejętności praktyczne, podnoszące standard świadczonych usług. Rosnące aspiracje 
zawodowe bibliotekarzy, odczuwana potrzeba rozwoju i samokształcenia sprawiają, że 
chętnie – jako autorzy i redaktorzy – dokumentują na łamach periodyków działalność 
bibliotek, inicjują badania i publikują ich wyniki oraz zabierają głos i podejmują dys-
kusję na bieżące tematy. W ten sposób aktywnie współtworzą treści pism fachowych 
i naukowych (ogólnopolskich i lokalnych), kreują miejsca wymiany wiedzy, doświad-
czeń i pomysłów szeroko rozumianego środowiska bibliotekarskiego”2. Jak zauważa 
Bogumiła Warząchowska: „Przejawem aktywności badawczej społeczności bibliote-
karskiej, a zwłaszcza bibliotekarstwa specjalistycznego jest wydawanie własnego pe-
riodyku”3. „Dialogi Biblioteczne” – pismo o charakterze informacyjno-poradnikowym, 
które wydawane jest od 2008 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Jó-
zefa Lompy w Katowicach, stanowi dowód aktywnej działalności śląskiego środowi-
ska bibliotekarskiego.

Publikacja pierwszego numeru „Dialogów Bibliotecznych” zbiegła się w czasie 
z 80-leciem powstania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach. Od 23 listopada 1928 roku, kiedy to została wpisana pierwsza książka 
do inwentarza, Biblioteka wzbogaca swoje zbiory książek i czasopism z zakresu peda-
gogiki, psychologii, nauk pokrewnych i społecznych, a także rozwija się, zwiększając 
liczbę użytkowników, zarówno studentów jak i nauczycieli4. 

1 O przyczynach dynamicznego wzrostu pisała Maria Kycler, wskazując jednocześnie literaturę przed-
miotu. Maria Kycler : „Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy” w komunikacji bibliologicznej 
w latach 2009-2014. Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1  s. 256

2 Tamże, s. 256-257.
3 Bogumiła Warząchowska: Półrocznik „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych’ – stan obecny i per-

spektywy rozwoju. Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1 s. 282. 
4 Katarzyna Herich: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach. Dial. Bibli. 

2008 nr 1 s. 5
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Rozwinięcie

Warto odnotować, że działalność wydawnicza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. Józefa Lompy w Katowicach ma wieloletnią tradycję, opartą na opracowaniu 
własnych książek, informatorów, folderów i zestawień bibliograficznych, realizowaną 
zarówno przez bibliotekę macierzystą, jak i placówki filialne. Są to przede wszystkim 
publikacje dokumentujące jej historię oraz druki informacyjne. „Dialogi Biblioteczne” 
to kolejna warta docenienia inicjatywa wydawnicza Biblioteki.  

 Tytuł funkcjonuje w obiegu regionalnym i ogólnopolskim. Wynika to niewątpliwie 
z jego rejestracji w Narodowym Ośrodku ISSN (1899-2064) działającym przy Biblio-
tece Narodowej w Warszawie. Periodyk ten odnotowało ponadto najpełniejsze źródło 
na temat polskich naukowych i fachowych czasopism elektronicznych - baza Arian-
ta. Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne, popularyzująca fachowe 
i naukowe polskie czasopisma dostępne online oraz katalogi elektroniczne bibliotek 
naukowych5. Promocji pisma sprzyjają: serwis �lektroniczna Biblioteka Pedagogiczna 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich6, który regularnie zamieszcza notki o publika-
cji kolejnych zeszytów oraz strona internetowa PBW, udostępniająca wszystkie nu-
mery archiwalne. Archiwum „Dialogów Bibliotecznych” jest dostępne pod adresem: 
http://www.pbw.katowice.pl/ oraz w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (https://
www.sbc.org.pl/dlibra/results?q=dialogi+biblioteczne&action=SimpleSearchActio-
n&type=-6&p=0).

Nadrzędnym celem periodyku, który ukazuje się w wersji papierowej (nakłady po-
szczególnych numerów pisma sięgają 200 egzemplarzy) i elektronicznej, jest popu-
laryzowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach oraz udostępnianie materiałów pomocnych w pracy nauczyciela biblio-
tekarza. Równie ważne wydają się artykuły, które przybliżają czytelnikom dokonania 
wybranych instytucji oświatowych, teksty zachęcające do podjęcia dyskusji na ważkie 
tematy, materiały służące szeroko rozumianemu rozwojowi środowisk bibliotekoznaw-
czych i bibliotekarskich. Interesujące są także wywiady z ludźmi książki i prasy. Opi-
sywany periodyk popularyzuje ponadto tematykę bibliotekoznawczą, bibliologiczną 
i kulturalno-oświatową oraz istotne w danym okresie rocznice i obchody7.

Zasadniczo poszczególne zeszyty nie mają charakteru monotematycznego. Na ich 
strukturę wewnętrzną składa się kilka działów (nie wszystkie umieszczane w jednym 
numerze):

Z życia Biblioteki,• 

5 Zarejestrowanych jest 86 tytułów periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
(stan danych na 14 sierpnia 2017 roku).

6 Zob.: http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=293&id_news=257; http://
www.ebib.pl/ (dostęp: 20 sierpnia 2017 r.).

7 Anna Marcol : Od Redakcji. Dial. Bibli. 2008 nr 1 s. 4
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Ludzie książki i prasy,• 
Z praktyki nauczyciela bibliotekarza,• 
Z bibliotekarskiej półki,• 
Placówki oświatowe w regionie,• 
Regionalia,• 
Z relacji uczestnika,• 
Biblioteka poleca.• 

W numerze drugim z 2014 roku pojawił się nowy dział Sieciow@nie, w którym 
publikowane są materiały nawiązujące do działalności trzech sieci współpracy i samo-
kształcenia, które powstały przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa 
Lompy w Katowicach (TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza, TIK w pracy nauczycie-
la polonisty, Internet i czytanie – nowoczesne technologie w pracy z uczniem). 

Na łamach bezpłatnego półrocznika można znaleźć materiały pomocne w bieżącej 
pracy nauczycieli bibliotekarzy (scenariusze zajęć i wystaw, zestawienia bibliograficz-
ne8), relacje z działań i inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne i pedago-
giczne, recenzje, sprawozdania z konferencji i warsztatów bibliotekarskich oraz teksty 
wspomagające edukację regionalną. Ich autorami są przede wszystkim pracownicy 
PBW i jej filii, bibliotekarze z bibliotek szkolnych i uczelnianych oraz współpracujący 
z czasopismem pracownicy naukowi9. Trzon zespołu redakcyjnego tworzy dr Anna 
Marcol - redaktor naczelna oraz Barbara Michałek odpowiedzialna za korektę pisma. 
W skład kolegium redakcyjnego wchodziły również Urszula Jankowska, Katarzyna 
Herich, Anna Musiał, Aleksander Orzeł.

Redakcja nawiązała kontakt z osobami spoza granic kraju. Współpraca zaowo-
cowała publikacją w „Dialogach Bibliotecznych” interesujących wywiadów (z dr. 
Matthiasem Kneipem10 – poetą i publicystą z Ratyzbony, promotorem Polski i Śląska 
w Niemczech; Agatą Kalinowską-Bouvy11 z Mareil sur Mauldre pod Paryżem – poetką 
i dziennikarką, wieloletnim prezesem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennika-

8 M.in.: Katarzyna Herich: Janusz Korczak. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1921-2002 
(bibliografia podmiotowa), 1946-2011 (bibliografia przedmiotowa – książki), 1991- IV 2012 (bibliografia 
przedmiotowa – artykuły) opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki, przygotowane z okazji 
ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012, Rokiem Janusza Korczaka. Dial. Biblio. 2012 
nr 1 s. 41-48; Katarzyna Herich: Józef Lompa zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1947-2012, 
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki. Dial. Biblio. 2013 nr 1 s.38-41; T. Swir idowa : 
Historia szkolnictwa w Jaworznie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbio-
rów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Dial. Biblio. 2016 nr 1 s. 30-34

9 Anna Marcol : „Dialogi Biblioteczne” – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józe-
fa Lompy w Katowicach. W:  http://www.ebib.pl/2010/114/a.php?marcol#2 (dostęp: 20 sierpnia 2017 r.).

10 Anna Marcol : Dr Matthias Kneip z Ratyzbony – poeta, publicysta i podróżnik. Dial. Biblio. 2008 
nr 1 s. 18-21

11 Anna Marcol : Z wizytą we francuskiej „Vox Pelegrinie” – rozmowa z panią Agatą Kalinowską-Bo-
uvy. Dial. Biblio. 2008 nr 2 s. 17-20
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rzy i Tłumaczy w �uropie z siedzibą w Paryżu). Na łamach pisma ukazała się też roz-
mowa z prof. Marią Kalczyńską12 – bibliologiem z Opola, prezesem Stowarzyszenia 
Ochrony Poloników Niemieckich.

Analiza podjętych w „Dialogach Bibliotecznych” tematów udowadnia, że jest to 
periodyk poruszający interesujące, aktualne i praktyczne zagadnienia związane z pracą 
nauczycieli bibliotekarzy. Na jego łamach publikowane są teksty o charakterze facho-
wym, informacyjnym i metodycznym. Autorami prezentowanych w „Dialogach Bi-
bliotecznych” tekstów są zarówno pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. J. Lompy (biblioteki macierzystej i placówek filialnych), jak również stali 
współpracownicy z innych bibliotek (szkolnych i uczelnianych13) oraz goście14. By 
dać obraz bogactwa treści i informacji, poniżej przedstawiam skrócony wykaz podjętej 
w półroczniku problematyki. 

12 Anna Marcol : Rozmowa z panią prof. Marią Kalczyńską – prezesem Stowarzyszenia Ochrony Polo-
ników Niemieckich. Dial. Biblio. 2009 nr 1 s. 10-12

13 Na łamach „Dialogów Bibliotecznych” publikowała np. Monika Kulik z Biblioteki Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Śląskiego. M. Kulik: Biblioteka Kolpinga dla dzieci i młodzieży w Mysłowicach-
Wesołej. Dial. Biblio. 2008 nr 1 s. 24-25

14 Gabriela Bonk: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku. Dial. Biblio. 2012 nr 1 s. 18-21; 
M.ałgorzata Czub: Prezentacja kursów e-learningowych udostępnionych przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Bielsku-Białej. Dial. Biblio. 2012 nr 1 s. 22-26; Anna Misiak: Kreatywnie i z pasją. 
Warsztaty artystyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. Dial. Biblio. 2013 nr 2 s. 32-34

Lp. Numer 
czasopisma Rok Tematyka

1. Nr 1 (1) 2008

- prezentacja poszczególnych wydziałów Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej i zestawienia bibliograficznego publikacji pracowników,

- informacja o organizowanych w Bibliotece akcjach,
- relacja z konferencji naukowej Rola biblioteki w kształtowaniu 

społeczeństwa wiedzy, którą zorganizowała Biblioteka w listopadzie 
2007 roku,

- wywiad z dr. M. Kneipem – niemieckim poetą, badaczem i publicystą,
- artykuł o Bibliotece Kolpinga w Mysłowicach-Wesołej,
- scenariusz lekcji związanej z Rokiem Herbertowskim,

- relacja z zajęć biblioterapeutycznych,
- recenzje wybranych nowości, które zostały zakupione od zbiorów 

Biblioteki. 
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2. Nr 2 (2) 2008

- przedstawienie sylwetki Józefa Lompy oraz jego twórczości 
literackiej, która nie jest szerzej znana. Patron Biblioteki postrzegany 

jest przede wszystkim jako nauczyciel i działacz narodowy,
- artykuł na temat zajęć komputerowych dla seniorów, organizowanych 

na terenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej PBW 
przez Urszulę Jankowską (dział „Z życia Biblioteki”),

- tekst dotyczący działalności kulturalno-oświatowej Filii Biblioteki w 
Będzinie,

- rozmowa z właścicielką prywatnej biblioteki w Mareil-sur-Mauldre 
Agatą Kalinowską-Bouvy – poetką, dziennikarką i tłumaczką, która 
od wielu lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Autorów, 

Dziennikarzy i Tłumaczy
w �uropie – APAJT� z siedzibą w Paryżu (dział „Ludzie Książki i 

Prasy”), 
- przedstawienie sylwetki doc. Adama Władysława Jarosza (dział „Z 

dziejów śląskiego bibliotekarstwa”),
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy nauczyciela-
bibliotekarza: scenariusz lekcji na temat historii pisma, zestawienie

bibliograficzne publikacji dotyczących bibliofilstwa i kolekcjonerstwa 
oraz omówienia wybranych nowości związanych z książką i biblioteką. 

3. Nr 1 (3) 2009

- artykuły, scenariusze, zestawienia bibliograficzne i recenzje 
oscylujące wokół obchodów świąt bibliotekarskich i licznych rocznic, 

- wspomnienie obchodów 80-lecia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach oraz informacja o akcji 

promującej Światowy Dzień Książki 2009, 
- recenzje książek związanych z problematyką bibliologiczną i 

księgarską,
- wywiad z prof. Marią Kalczyńską – bibliologiem, prezesem 

Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich,
- artykuł prezentujący sylwetkę B.S. Kesavana,

- rozważania dotyczące zmiany roli biblioteki szkolnej,
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy

nauczyciela bibliotekarza,
- relacja z wernisażu twórczości uzdolnionej młodzieży w Gimnazjum 

nr 22 w Katowicach, 
- scenariusz zajęć edukacyjnych Biblioteka miejscem, w którym możesz 

odnaleźć skarby, 
- scenariusz wystawy Kochajmy dzieci – szanujmy ich prawa, 

- zestawiania bibliograficzne przygotowane z okazji
obchodów Roku Wojciecha Korfantego i Roku Juliusza Słowackiego,

- relacja z konferencji Edukacja kreatywna w szkole. Rok 2009 – 
Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji.
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4. Nr 2 (4) 2009

- artykuły i recenzje skoncentrowane wokół problematyki historycznej 
(rok szkolny 2009/2010 został ogłoszony przez Ministerstwo �dukacji 

Narodowej – Rokiem Historii Najnowszej), 
- materiały metodyczne poświęcone obchodom Roku Juliusza 

Słowackiego i celebrowanym na Górnym Śląsku – Roku Wojciecha
Korfantego, 

- relacje z inicjatyw podejmowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach, 

- teksty popularyzujące osobistości ze świata książki i prasy,
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy nauczyciela 

bibliotekarza, 
- scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, 

- artykuł podpowiadający, w jaki sposób można promować
edukację humanitarną na terenie szkół,

- wykaz literatury związanej z wielokulturowością, 
- relacja z regionalnych imprez i konferencji bibliotekarskich.

5. Nr 1 (5) 2010

- artykuły poświęcone lokalnym i regionalnym imprezom, 
konferencjom i inicjatywom bibliotekarskim (w okresie: listopad 2009 

– kwiecień 2010),
- materiały metodyczne oraz rozmowa z Piotrem Marcinkowskim z 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, poświęconą 
sekcji młodych bibliotekarzy, która stała się tematem wiodącym na 

łamach ogólnokrajowej prasy bibliotekarskiej.

6. Nr 2 (6) 2010

- teksty nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. 
Lompy w Katowicach i jej filii, 

- relacje z inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne
i uczelniane,

- wywiad z Aldoną Zawałkiewicz z Torunia – redaktor naczelną
�lektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP. 

7. Nr 1 (7) 2011

- relacje z obchodów m.in. Roku Czesława Miłosza, Dnia 
Bezpiecznego Internetu oraz świąt promujących biblioteki i 

czytelnictwo,
- sprawozdania z organizowanych w ramach Roku Odkrywania 

Talentów 2010/2011 konkursów, których celem było rozbudzanie 
zainteresowań literackich i plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości 

estetycznej i wyobraźni twórczej wśród
uczniów i przedszkolaków,

- artykuły poświęcone najstarszym czasopismom w Czytelni PBW oraz 
działalności Muzeum Papieru i Druku w Łodzi, 

- teksty nawiązujące do praktyki nauczycielskiej i bibliotekarskiej, 
- zestawienia bibliograficzne, 

- relacje z imprez bibliotecznych, szkoleń i konferencji. 
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8. Nr 2 (8) 2011

- relacja z przedsięwzięć bibliotekarskich i edukacyjnych, 
realizowanych od maja 2011 r.

- artykuł dotyczący  problematyki zajęć dla seniorów
Niech cię wnuki nie wyprzedzą, 

- relacja z konferencji Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł,
- druga część artykułu o najstarszych czasopismach

w zbiorach Biblioteki,
- tekst przypominający sylwetkę ks. dr. �mila Szramka –

jednego z najwybitniejszych przedstawicieli inteligencji górnośląskiej, 
- artykuł na temat ilustracji w medialnych przekazach edukacyjnych,

- materiały odsyłające do interesujących stron, blogów i serwisów 
internetowych, przydatnych w codziennej praktyce bibliotecznej, 

- zestawienia bibliograficzne, relacje z konferencji i spotkań 
dotyczących tematyki bibliotekarskiej i edukacyjnej oraz omówienia 

wybranych nowości wydawniczych.

9. Nr 1 (9) 2012

- podsumowanie działań podejmowanych przez nauczycieli 
bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. J. Lompy i jej filii w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012,
- relacja z wybranych przedsięwzięć Biblioteki (organizacja konferencji 

Mobilna edukacja w XXI wieku, obchody Tygodnia Bibliotek 2012, 
rocznic i jubileuszy),

- sprawozdanie z realizacji wielu inicjatyw związanych ze współpracą z 
szeroko pojętym środowiskiem bibliotekarskim

i oświatowym,
- wywiad z Leszkiem Jęczmykiem, laureatem konkursu „Po naszymu, 

czyli po śląsku” z 2006 roku,
- artykuły napisane przez autorów-gości: Gabrielę Bonk

z Biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku i Małgorzatę 
Czub z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej,
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy nauczyciela 
bibliotekarza (scenariusz mini-gry miejskiej, zorganizowanej na 

terenie katowickiej PBW w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 
2012, krzyżówkę sprawdzającą znajomość znanych myśli, maksym i 

sentencji, ankietę Nauczyciel w oczach uczniów oraz zestawienie
bibliograficzne, przygotowane z okazji obchodów Roku 

Korczakowskiego 2012),
- artykuł dotyczący nowości wydawniczych z zakresu bibliotekarstwa i 

social media marketingu.
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10. Nr 2 (10) 2012

- dwa referaty, wygłoszone podczas II Konferencji Regionalnej 
Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. Środki przekazu

jako czynnik kształtujący kulturę regionu, 
- relacje z wybranych imprez i przedsięwzięć,

- materiały metodyczne popularyzujące sylwetki osób, które trwale 
wpisały się w historię Górnego Śląska: Konstantego Wolnego – 

pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego i Karola Miarki – zasłużonego 
działacza społecznego, nauczyciela

i drukarza,
- wywiad z Andrzejem Sodowskim – liderem Chorzowskiej Grupy 

Plastycznej „Krajcok’ 12”,
- artykuł dotyczący prasy niezależnej (1980-1991) w zbiorach Czytelni 

PBW.

11. Nr 1 (11) 2013

- informacja dotycząca miejsc, gdzie można poszukiwać bezpłatnych 
pomocy fachowych dla nauczyciela bibliotekarza,

- wybrane nowości z zakresu zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnej,

- artykuł dotyczący efektywności wysyłania przypomnień drogą
elektroniczną, sposobów wyszukiwania informacji przez czytelników,  

- przedstawienie wybranych inicjatyw, podejmowanych
przez nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. Józefa Lompy w Katowicach i jej filii oraz rocznic i obchodów.

12. Nr 2 (12) 2013

- przypomnienie najważniejszych faktów związanych Biblioteką,
- relacja z  konferencji dla dyrektorów szkół, nauczycieli i 

bibliotekarzy, 
- artykuły autorów-gości: dr Beaty Przewoźnik

z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (Co czytają uczniowie klasy drugiej?), 

Małgorzaty Czub z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-
Białej (Biblioteki cyfrowe na łamach

polskich czasopism bibliotekarskich) oraz Anny Misiak z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu 

(Kreatywnie i z pasją),
- konspekty zajęć nawiązujące do obchodów Roku Juliana Tuwima,

- zestawienie bibliograficzne na temat bibliotek pedagogicznych, 
- komunikat z seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych, 

- omówienia wybranych książek.
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13. Nr 1 (13) 2014

- teksty i materiały do praktycznego wykorzystania poświęcone 
postaciom o wymiarze regionalnym i ogólnopolskim: Henryk Sławik, 
św. Jan z Dukli, Oskar Kolberg, Jan Nowak Jeziorański i Jan Karski to 

postacie, które zasługują na naszą szczególną uwagę.
- artykuły o działaniach związanych z popularyzacją czytelnictwa i 

promocją bibliotek (w związku z Rokiem Czytelnika),
- informacja o przedsięwzięciach Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach i jej filii (wspomnienie 
jubileuszu 85-lecia placówki),

- opis warsztatów plastycznych dla nauczycieli, które odbywają się na 
terenie PBW,

-  podsumowanie konkursu na ekslibris filii w Rudzie Śląskiej,
- omówienia wybranych nowości z zakresu informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa, które są dostępne w zbiorach Biblioteki,
- sprawozdanie z konferencji WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni.

14. Nr 2 (14) 2014

- sprawozdania z wybranych inicjatyw podejmowanych przez 
Pracowników Biblioteki,

- podsumowanie organizacji dwóch konferencji
regionalnych (Sieciow@nie. Biblioteki, Internet, współpraca; Człowiek 
potrzebuje korzeni i skrzydeł. Region w zmysłach), akcji Narodowego 
Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, międzyszkolnego konkursu 

czytelniczego Czytanie to najwspanialsza zabawa, trzech cykli szkoleń 
dla nauczycieli pod hasłem Specyficzne trudności funkcjonowania

uczniów oraz działalności Klubu Interesującej Książki,
- komunikat dotyczący retrospektywnego opracowania czasopism

w pszczyńskiej filii PBW,
- materiały do praktycznego wykorzystania – konspekt

spotkania organizowanego w ramach KIK-u i krzyżówkę nawiązującą 
do 85. rocznicy śmierci Jacka Malczewskiego, 

- samouczek tworzenia animowanej postaci w usłudze VOKI, 
- sylabus kursu e-learningowego ToonDoo – komiks w sieci,

- wykaz literatury związanej ze wspomaganiem szkół i sieciowaniem,
- omówienie wybranych nowości książkowych,

- sprawozdania z interesujących wydarzeń, w których uczestniczyli 
bibliotekarze.
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15. Nr 1 (15) 2015

- artykuł przybliżający przyszłe zadania Biblioteki związane ze 
wspomaganiem pracy szkół i placówek oświatowych poprzez 

prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia oraz
kompleksowe wspomaganie jednej z katowickich szkół,

- relacja z konferencji warsztatowej Do biblioteki szkolnej nie tylko
po książkę (28 maja 2015 roku) oraz rozstrzygniętych konkursach na 

elektroniczne komiksy i książeczki,
- samouczek poświęcony tajnikom tworzenia e-komiksu,

- publikacja artykułu Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego 
Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 

1945 roku (w związku z obchodami Roku Pamięci Ofiar Tragedii 
Górnośląskiej) oraz zestawienie bibliograficzne książek i artykułów, w 

których podjęto ten temat,
- relacje z przedsięwzięć i inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli 

bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- materiały, które można wykorzystać w pracy edukacyjnej biblioteki – 
krzyżówkę przygotowaną z okazji jubileuszu Małgorzaty Musierowicz, 

konspekt zajęć Klubu Interesującej Książki oraz materiały 
podpowiadające, w jaki sposób zorganizować biblioteczny konkurs i 

wystawę,
- komunikaty i sprawozdanie z XI Forum Bibliotekarzy Województwa 

Śląskiego (27 marca 2015 roku).

16. Nr 2 (16) 2015

- materiały dotyczące działań na rzecz promocji czytelnictwa, którego 
rozwijanie stało się także jednym z czterech kierunków polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016,
- wykaz proponowanych lektur, które warto polecić

młodemu czytelnikowi, pomysły na promocję książek za pomocą 
Internetu (blog, wirtualna tablica), 

- komunikaty z działań podejmowanych przez biblioteki szkolne
i pedagogiczne oraz zaproszenia do współpracy,

- relacje z wybranych inicjatyw Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, 

- sprawozdania z konferencji adresowanych do bibliotekarzy i 
środowisk oświatowych,

- omówienia polecanych lektur.

17. Nr 1 (17) 2016

- materiały do praktycznego wykorzystania,
- przegląd źródeł i publikacji na temat chrztu Polski (w związku z 

obchodami jego 1050 rocznicy),
- materiały nadesłane przez bibliotekarzy z bibliotek szkolnych,

pedagogicznych i publicznych, 
- artykuł promujący wykorzystanie nowoczesnych technologii w 

edukacji – obsługę serwisu Pixabay i programu �clipse Crossword,
- sprawozdania z interesujących konferencji, adresowanych do 

środowisk bibliotekarskich i oświatowych.
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18. Nr 2 (18) 2016

- tematyka nawiązująca do kierunków polityki oświatowej państwa w 
roku szkolnym 2016/2017 (Upowszechnianie

czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży; Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 

w szkołach i placówkach) oraz obchodów Roku Pamięci Ofiar 
Pacyfikacji KWK „Wujek”,

- sprawozdania z wybranych inicjatyw promujących czytelnictwo na 
terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa

Lompy w Katowicach – Narodowego Czytania 2016 i zbiórki książek 
w ramach kampanii „Zaczytani”, 

- materiał zachęcający do odwiedzenia strony Pszczyńskiego
Powiatowego Centrum Informacji Pedagogicznej (Z praktyki 

nauczyciela bibliotekarza),
- informacja o wybranych aplikacjach internetowych umożliwiających 

dodawanie tekstu do zdjęć i tworzenie minikomiksów,
- sprawozdanie z konferencji Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. 

Rok Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK „Wujek” oraz nawiązujące do tej 
problematyki zestawienie bibliograficzne,

- informacja o IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura 
czytelnicza młodego pokolenia” (październik 2016 r., Łódź),

- omówienia wybranych nowości książkowych, które można znaleźć
w zbiorach Biblioteki. 

19. Nr 1 (19) 2017

- tematyka związana z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych w edukacji, która wpisuje się w realizację drugiego 

kierunku polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017 (Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach),
-  instrukcja obsługi bezpłatnych aplikacji internetowych do obróbki 

zdjęć (PhotoCollage.com), tworzenia animowanych fotografii 
(FreeGifMaker, Blabberize) oraz komiksów (WriteComics), 

- omówienia polecanych lektur z zakresu TIK, 
- zaproszenie do udziału w kursach online,

- sprawozdania z konferencji, adresowanych do środowisk
bibliotekarskich i oświatowych,

- zestawienie bibliograficzne publikacji przybliżających sylwetkę tego 
„polskiego i amerykańskiego generała, niezłomnego bojownika w 

walkach o niepodległość” Tadeusza Kościuszki (ustanowienie przez 
Sejm i Senat roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki).

Mimo że ostatnie dziewięciolecie obfitowało w wiele zmian w technologiach infor-
matycznych i komunikacji masowej15 to nie miały one wpływu na korzystanie z tre-

15 Tomasz Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i In-
ternetu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 s. 286-296. Współczesna psychologia mediów. 
Nowe problemy i perspektywy badawcze. Pod red. nauk.A. Ogonowskiej, G. Ptaszka.  „Impuls”. Kraków 
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Rys. 1. Obraz strony internetowej „Dialogów Bibliotecznych”.
Źródło: http://pbw.katowice.pl/

Rys. 1. Pierwszy numer „Dialogów Bibliotecznych” 1/2008. Pełne teksty w formacie pdf.
Źródło: http://pbw.katowice.pl/
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ści pomieszczonych w „Dialogach Bibliotecznych”, gdyż wszystkie numery zarchi-
wizowane są na serwerze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach (adres: http://pbw.katowice.pl/). Pełne teksty zamieszczane są w formie 
plików PDF. 

Interfejs jest czytelny i przejrzysty. „Dialogi Biblioteczne” dostępne są online od 
pierwszego do najnowszego numeru, co niewątpliwie wpływa na pozytywną ocenę 
dostępności w sieci tego periodyku.

2013. Zbigniew Bauer: Rozwój środków komunikowania. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa 
edycja. Pod red. Zbigniewa Bauera, �dwarda Chudzińskiego. Universitas. Kraków 2012 s. 67-87

Rys. 2. Zmieniona szata graficzna „Dialogów Bibliotecznych” 2/2016. 
Pełne teksty w formacie pdf. 

Źródło: http://pbw.katowice.pl/
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zakończenie

Wzrasta znaczenie periodyków zawodowych dla środowiska bibliotekarskiego, 
czego dowodem może być wydawany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
im. Józefa Lompy w Katowicach biuletyn „Dialogi Biblioteczne”. W przededniu ju-
bileuszu 10-lecia powstania tegoż pisma należy skonstatować, że jest ono pomocnym 
narzędziem w komunikacji między bibliotekarzami i niewątpliwie ma istotny wpływ 
na ich rozwój zawodowy oraz podnoszenie kompetencji.

Otwartość biuletynu związana z dostępnością do wszystkich tekstów pomieszczo-
nych w kolejnych numerach periodyku oraz możliwość współtworzenia poprzez nade-
słanie materiału do publikacji, potwierdza solidarność, współpracę i otwartość grupy 
zawodowej jaką są nauczyciele bibliotekarze katowickich bibliotek. Potrafią oni zapre-
zentować i podzielić się swoimi doświadczeniami, pomysłami, interesującymi możli-
wościami, jakie stwarza na przykład rozwój komunikacji sieciowej. Analiza tematycz-
na kolejnych numerów „Dialogów Bibliotecznych” potwierdza szeroką eksplorację 
tematów i zagadnień bibliotekoznawczych i bibliologicznych. Nadsyłane przez czytel-
ników wiadomości elektroniczne, zawierające cenne uwagi i propozycje współpracy, 
odzwierciedlają żywe zainteresowanie odbiorcze. Zapewnienia, że materiały publiko-
wane na łamach półrocznika są przydatne w codziennej pracy bibliotecznej powinny 
być powodem do satysfakcji, dumy, ale i impulsem i motywacją do doskonalenia cza-
sopisma. Zwiększa się liczba bibliotek, które podjęły decyzję, by  włączyć „Dialogi 
Biblioteczne” do swoich zbiorów.

Jesteśmy świadkami szczególnie wzmożonej dynamiki przemian techniczno-cywi-
lizacyjnych, społeczno-politycznych, ekologicznych, gospodarczych, edukacyjnych, 
które dokonują się zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Zmianom podlega rów-
nież zawód nauczyciela bibliotekarza, który powinien pogłębiać swoją wiedzę, do-
kształcać się, by doskonalić umiejętności zawodowe. 
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