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Streszczenie 
Biblioteki akademii wychowania fizycznego zamierzają zorganizować Sieć Kultury Fizycznej i Sportu (SKFiS) 
w celu kompleksowego-skoordynowanego dokumentowania piśmiennictwa, wymiany zasobów informacyjnych, 
koordynacji prenumeraty czasopism, bardziej efektywnego wykorzystania baz danych oraz zwiększenia 
wymiany informacji z zagranicą. 
 
 

W dniu 22 listopada 2001 roku doszło do spotkania w Krakowie dyrektorów bibliotek 
głównych 5 akademii wychowania fizycznego (gdańskiej, krakowskiej, poznańskiej, 
warszawskiej i wrocławskiej). Spotkanie to odbyło się w przeddzień ubiegłorocznej 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. Celem spotkania była wymiana 
informacji i doświadczeń. Dyrektorzy przekazali sobie dane o wielkości zbiorów, informacje 
o posiadanych systemach bibliotecznych, stanie komputeryzacji, udziale w konsorcjach itd. 
Szczegółowa wymiana doświadczeń dotyczących m.in. komputeryzacji bibliotek, współpracy 
z katalogiem NUKat i kartoteką haseł wzorcowych, dyżurów, regulaminów bibliotek itp. 
Dyrektorzy bibliotek wyrazili wolę nawiązania bliższej współpracy w następującym zakresie: 

• wymiana informacji o prenumerowanych czasopismach zagranicznych, 
• koordynacja prenumeraty czasopism zagranicznych, 
• koordynacja dokumentowania zawartości czasopism,  
• wymiana zawartości własnych baz danych, 
• wymiana informacji o materiałach konferencyjnych, 
• kartoteka haseł wzorcowych. 

Ustalono ponadto, że współpracę powinna koordynować BG AWF w Warszawie. 
Następnego dnia na Konferencji Dyrektorów Bibliotek doszło do spotkania z dyrektorką 

Biblioteki Głównej AWF w Katowicach, której przekazano informacje o podjętych 
ustaleniach. 

Podjęte w Krakowie decyzje były zgodne z zaleceniem władz akademii w Warszawie, 
by dokonać modernizacji bazy bibliograficznej piśmiennictwa o kulturze fizycznej i wystąpić 
o dofinansowanie do Komitetu Badań Naukowych.  

Po rozpatrzeniu istniejących możliwości, wyciągnięto wniosek, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie utworzenie Międzynarodowej Sieci Naukowej (MSN). W związku z 
tym opracowano Porozumienie w sprawie Międzynarodowej Sieci Naukowej, deklarację 
przystąpienia do MSN oraz plan działalności i rozwoju MSN do 2005 roku. Materiały te 
zostały wysłane do następujących 12 instytucji: 
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Biblioteki Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w 
Białej Podlaskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku 

 

Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

 

Biblioteki Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

 

Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 

Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 

 

Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Instytutu Sportu w Warszawie  

Instytutu Turystyki w Warszawie  

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie  

Polskiego Komitetu Olimpijskiego  

Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej  
 

W wyniku tego działania, otrzymaliśmy deklaracje współpracy od bibliotek akademii w 
Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Dyrektorka BG AWF w Katowicach wyraziła 
zainteresowanie współpracą i zaproponowała zorganizowanie posiedzenia, na którym 
sprecyzowano by zadania jak i obowiązki uczestników MSN. Ilość otrzymanych deklaracji 
pozwalała na utworzenie Sieci. Postanowiono zorganizować w Warszawie posiedzenie 
konsultatywne w tej sprawie i zaprosić na nie przedstawicieli 12 bibliotek. 

W związku z tym zostały opracowane założenia MSN i Systemu Informacji Kultury 
Fizycznej.  
Założenia MSN przewidują: 

- nawiązanie ścisłej współpracy między bibliotekami, ośrodkami informacji naukowej 
oraz innymi instytucjami zajmującymi się informacją dotyczącą szeroko rozumianej 
kultury fizycznej i sportu, 

- realizację wspólnych projektów dotyczących informacji naukowej, takich jak: 
zorganizowanie wspólnej bazy bibliograficznej, opracowanie tezaurusa kultury 
fizycznej i sportu, rozszerzenie współpracy z Międzynarodowym Systemem 
Informacji Sportowej Sport Discus, doskonalenie języka haseł przedmiotowych, 
wymiana zasobów informacyjnych, analiza kosztów i wykorzystania baz danych itp. 

- podział pracy i wspólne korzystanie z jej wyników, 
- uzgadnianie zadań do wykonania, 
- realizowanie na własny koszt uzgodnionej części zadań, 
- występowanie do KBN i do innych instytucji o dofinansowanie części kosztów. 
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Założenia Systemu Informacji Kultury Fizycznej i Sportu (SIKFiS) są następujące:  
- rejestruje na bieżąco prace z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu 

opublikowane w Polsce, 
- dąży do osiągnięcia kompletności, 
- pomija artykuły z dzienników i prace o małej wartości, 
- rejestruje książki, artykuły z czasopism i inne utwory samoistne piśmienniczo, mapy, 

normy, opisy patentowe itp. 
- opis prac składa się z: opisu bibliograficznego, opisu deskryptorowego i streszczenia, 
- język roboczy – polski. 
System działałby na zasadzie podziału pracy. Jego uczestnicy mają dokonywać wyboru 

prac spośród publikacji do nich wpływających, sporządzać ich opisy i posyłać je do 
koordynatora MSN. Koordynator ma tworzyć bazę danych SIKFiS, którą będzie udostępniał 
uczestnikom i innym zainteresowanym. 
 

Uczestnicy systemu powinni: 
- ustalić jego ścisły zakres tematyczny, 
- dokonać wyboru oprogramowania, 
- ustalić strukturę bazy danych, 
- opracować tezaurus kultury fizycznej i sportu, 
- opracować zasady indeksowania, 
- zrobić wykaz czasopism, których zawartość należy dokumentować, 
- ustalić udział poszczególnych uczestników w dokumentowaniu czasopism, 
- uzgodnić, kto jakie czasopisma dokumentuje, 
- koordynować prenumeratę czasopism krajowych itp. 

Przygotowane założenia zostały wysłane do 12 instytucji z zaproszeniem do wzięcia 
udziału w posiedzeniu. Przygotowano ponadto kilka referatów dotyczących różnych 
zagadnień przyszłej współpracy. Zaproszono 2 referantów z innych bibliotek. 

Posiedzenie konsultatywne w sprawie utworzenia Sieci Kultury Fizycznej i Sportu 
odbyło się w Warszawie 20 maja br. w siedzibie AWF Warszawa. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele 12 instytucji.  
W trakcie posiedzenia zostały wygłoszone następujące referaty: 

mgr Andrzej Sokalski: Założenia Sieci i Systemu Informacji Kultury Fizycznej i Sportu, 
mgr inż. Szymon Matuszewski: Porozumienie BAZTECH – doświadczenia we wspólnym 
tworzeniu bazy danych przez wiele ośrodków, 

Maryla Miecznikowska: Tezaurus kultury fizycznej i sportu oraz doskonalenie języka haseł 
przedmiotowych, 

mgr Elżbieta Kania, mgr Andrzej Sokalski: Przewidywane koszty Koordynatora Sieci i 
możliwości występowania o dotację, 

Ewa Bulska: Wymiana zasobów informacyjnych, 

Katarzyna Wawrzeńczyk: Zagraniczne bazy danych w bibliotekach i ośrodkach informacji 
AWF, 

mgr Maria Burchard: Katalog centralny NUKat, 

mgr Daria Mamorska: Kanadyjskie Centrum Dokumentacji i Informacji Sportowej w Ottawie 
– Międzynarodowa Baza Sport Discus i SIRCThesaurus 

 Posiedzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym może świadczyć liczba 
reprezentowanych instytucji. Szkoda, że było to tylko 1-dniowe spotkanie i brakowało 
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dostatecznej ilości czasu na przeprowadzenie gruntownej dyskusji. Pomimo tego ograniczenia 
zgłoszono bardzo wiele cennych uwag i wniosków. Co prawda nie udało się utworzyć na tym 
posiedzeniu Sieci Kultury Fizycznej i Sportu, ale po raz kolejny potwierdzono chęć 
współpracy. Wnioski z posiedzenia są obecnie szczegółowo analizowane i jest kontynuowana 
dyskusja. Świadczy to o potrzebie współpracy i zaangażowaniu naszego środowiska. Mam 
nadzieję, że przedstawiony projekt współpracy bibliotek będzie realizowany. 
 


