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Fot. 1. Główny slajd Ogólnopolskiej 
Konferencji Bibliotek Akademii i 

Uniwersytetów Muzycznych  

Aut. Hanna Bias 
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Bibliotekarstwo muzyczne w Polsce zorientowane jest wokół działalności Sekcji 
Bibliotek Muzycznych SBP — Polskiej Grupy Narodowej IAML (International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), która od 1964 
r. skupia w swym gronie bibliotekarzy zatrudnionych w akademiach i uniwersytetach 
muzycznych, instytutach muzykologii, towarzystwach muzycznych oraz oddziałach 
muzycznych bibliotek publicznych i uniwersyteckich. Prace sekcji polegają m.in. na 
organizowaniu tematycznych konferencji i warsztatów integrujących społeczeństwo 
bibliotekarzy muzycznych oraz informowaniu o ich działalności. Dlatego sekcja przy 
współpracy z Biblioteką Główną Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach zdecydowała o zorganizowaniu w 
dn. 25–26 października 2011 r. Ogólnopolskiej 
Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów 
Muzycznych. Spotkanie głównie stanowiło 
przyczynek do większego zrozumienia roli i 
korzyści płynących z zacieśnienia współpracy 
bibliotekarzy z różnych bibliotek w kraju. 
 
W ramach panelu pierwszego, dedykowanego 
bibliotekom i kolekcjom muzycznym, można 
było wysłuchać trzech referatów omawiających 
historię i współczesną działalność bibliotek 
oraz ich zbiory. Dyskutowano na temat istoty 
badań nad proweniencją zbiorów, 
prowadzonych przez Hannę Bias z Biblioteki 
Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach, z 
których wynikło, że dokumenty życia 
społecznego, oficjalne pisma i chronologia 

pieczątek, którymi opatrzono zbiory mogą stać 
się podstawą do udowodnienia nieprzerwanej 
od 1929 r. działalności Biblioteki Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Innym istotnym 
zagadnieniem poruszonym w tej części 
wystąpień było postępowanie ze spuściznami i darowiznami poprzez uwzględnienie 
typów zbiorów, danych liczbowych, sposobów i form otrzymywania, a także 
opracowywania i udostępniania podarowanych kolekcji. Podjęto też dyskusję 
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dotyczącą problematyki organizacyjnej działalności archiwów muzycznych, w której 
zasygnalizowano potrzebę opracowania wytycznych dotyczących postępowania z 
rękopisami muzycznymi, czyli ich akcesją, inwentaryzacją, opracowaniem, 
przechowywaniem oraz udostępnianiem. 

 
W sesji drugiej, poświęconej tematyce prawa autorskiego, skupiono się zarówno na 
praktycznych, jak i teoretycznych podstawach działalności bibliotek uczelni 
muzycznych. Specjalistka w tej dziedzinie — dr Marlena Jankowska (praktykujący 
prawnik oraz wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach) przybliżyła podstawowe pojęcia z dziedziny prawa autorskiego i jego 
regulacje. Wykład zaciekawił podejściem prawnym w codziennej działalności 
bibliotek, a uczestnicy dostrzegli potrzebę zgłębienia tego zagadnienia podczas 
przyszłych spotkań. 
 
Zwrócono także uwagę na problem legalności działań związanych z pozyskiwaniem i 
udostępnianiem prac dyplomowych. Szczególnie podkreślono ponowny brak ogólno 
przyjętych regulacji oraz nacisk ze strony uczelni macierzystej na przechowywanie 
dysertacji i jednoczesny brak pomocy z ich strony w sferze prawnej. 
 

 

Fot. 2. Sala obrad i uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów 
Muzycznych. Aut. Anna Maria Kowalska 

 

Drugi dzień obrad w całości przeznaczono na przybliżenie tematyki wykorzystania 
technologii komputerowych w bibliotekach. W panelu trzecim, poświęconym 
bibliotekom cyfrowym, przedstawiono proces powstawania i funkcjonowanie dwóch z 
nich: Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej i Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Ponadto 
omówiono kryteria doboru wprowadzanych druków oraz zaprezentowano 
najcenniejsze pozycje z kolekcji zbiorów muzycznych. Zagadnienie wprowadzania 
dokumentów do bibliotek cyfrowych zostało także ujęte w referacie Martyny 
Darowskiej (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Katowicach), 
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Fot. 3. Dyskusja 
Aut. Hanna Bias 

przedstawiającym analizę zbiorów muzycznych prezentowanych w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych. Wystąpienie zawierało propozycje zmian w ich digitalizowaniu 
(m.in. poprzez ujednolicenie zasad wprowadzania dokumentów), co spotkało się z 
dużym zainteresowaniem i spowodowało burzliwą dyskusję. 

 
Zaskoczenie przyniosła informacja o 
wyszukiwaniu na stronie FBC przez pole 
“Typ zasobu”, w którym można znaleźć aż 
siedem sformułowań odnoszących się do 
dokumentów muzycznych. W dyskusji zabrał 
głos Stanisław Hrabia (Przewodniczący 
Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP — Polskiej 
Grupy Narodowej IAML), który zasugerował 
ujednolicenie katalogowania muzykaliów w 
bibliotekach cyfrowych. Tematykę bibliotek 
cyfrowych jako źródeł informacji poruszył 
także Maciej Dynkowski (Biblioteka Główna 
Akademii Muzycznej w Łodzi), który 
przedstawił próbę usystematyzowania źródeł 
dokumentów cyfrowych dostępnych w 
Internecie. Większość prezentowanych 
zasobów stanowiły kolekcje o dostępie 
otwartym, powstające w ramach sieci Web 
2.0, serwisy prowadzone w ramach ruchu 

open access oraz kolekcje cyfrowe w 
serwisach komercyjnych, np. International 
Music Score Library Project, Choral Public 
Domain Library czy Naxos Music Library. 

 
Ostatnia sesja dedykowana komputeryzacji w bibliotekach muzycznych stanowiła 
wymianę doświadczeń dotyczących wdrażania zintegrowanych systemów w 
poszczególnych bibliotekach uczelni muzycznych. Relacja Magdaleny Wiącek 
(Biblioteka Główna Akademii Muzycznej we Wrocławiu) dała podstawę do burzliwej 
dyskusji, która ujawniła szereg dylematów, z jakimi borykają się inne biblioteki. 
Ponadto pojawiły się pomysły rozwiązań, które zostały wprowadzone m.in. w 
Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach. Mimo iż jeszcze nie wszystkie 
biblioteki uczelni muzycznych pracują, wykorzystując komputerowe systemy 
biblioteczne, uczestnicy wychodzili z propozycjami rozwiązania problemów 
występujących w procesie wdrażania systemu w bibliotece. Na zakończenie 
przedstawiono lokalne rozwiązania w katalogowaniu muzykaliów (w porównaniu do 
katalogu NUKAT), mające na celu utworzenie jak najbardziej szczegółowego opisu 
dokumentu, który sprawi, że dana pozycja będzie zaopatrzona w o wiele więcej 
punktów dostępu. Problem ten występuje głównie przy katalogowaniu dzieł 
współwydanych, prac zbiorowych oraz nagrań dźwiękowych. Dyskusja doprowadziła 
uczestników do sięgnięcia po doświadczenia wypracowane w Bibliotece Kongresu 
jako uzupełniającego źródła w tej pracy, która dokładnie opisuje wszystkie pola w 
formacie MARC21 — na co dzień nieużywane przez biblioteki. 
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Fot. 4. Dyskusja 

Aut. Hanna Bias 

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych w ciągu 
dwóch dni obrad zgromadziła w Katowicach aż 45 uczestników (w tym 11 
prelegentów) z ośrodków zlokalizowanych w całej Polsce, co stanowiło ogromny 
sukces tego spotkania. Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie środowiska 
bibliotekarskie. W obradach udział wzięli 
reprezentanci bibliotek wyższych uczelni 
muzycznych i ogólnych, pracownicy śląskich 
szkół muzycznych I i II stopnia oraz 
pracownicy trzech bibliotek regionalnych i 
jednej instytucji kulturalno-naukowej. Tak jak 
organizatorzy konferencji zakładali, spotkanie 
przyczyniło się do doskonalenia i pogłębiania 
wiedzy, a także wymiany poglądów i 
doświadczeń naukowych w zakresie 
bibliotekarstwa muzycznego. Sukces 
konferencji z pewnością wpłynie na podjęcie 
decyzji przez Sekcję Bibliotek Muzycznych 
SBP — Polskiej Grupy Narodowej IAML o 
kontynuowaniu tego typu spotkań. 
 
W związku z dużym zainteresowaniem 
tematyką referatów i wnioskami, które 
wyniknęły w trakcie obrad, organizatorzy 
podjęli decyzję o utworzeniu repozytorium 
prezentacji uczestników konferencji jako 

zachętę do dalszych rozważań. Te oraz inne 
materiały ze wszystkich wydarzeń mających 
miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
Bibliotek Akademii i Uniwersytetów 
Muzycznych dostępne są na stronach internetowych Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach w zakładce “Biblioteki” (http://am.katowice.pl/1) oraz 
Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP — Polskiej Grupy Narodowej IAML 
(http://iaml.pl/index.html). 
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1 Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 14.12.2011 r. 
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