
3
Piotr Lechowski

PROFESOR MARII KOCÓJOWEJ DZIAŁANIA INTEGRACYJNE 
NA RZECZ ŚRODOWISKA

[PROFESSOR MARIA KOCÓJOWA’S ACTIVITY IN FAVOUR
OF THE INTEGRATION OF THE LIBRARIANS’ PROFESSIONAL MILIEU]

Pani Profesor Maria Kocójową była pomysłodawczynią, organizatorką i patronką licz
nych pozanaukowych działań aktywizujących i integrujących środowisko profesjonalne 
i akademickie, zarówno w wymiarze macierzystej uczelni, jak i całego Krakowa.

Dzięki Jej inicjatywie w 2000 r., w ramach obchodów 600-lecia Odnowienia Akademii 
Krakowskiej, doszło do Zjazdu Absolwentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
w 25. rocznicę utworzenia kierunku w Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkało się na nim 
kilka pokoleń absolwentów oraz obecnych i byłych pracowników i współpracowników In
stytutu, którzy mieli okazję do wspomnień i wymiany doświadczeń, pochwalenia się osią
gnięciami osobistymi i zawodowymi, a często też - do ponownego nawiązania przerwa
nych przed laty kontaktów. Powodzenie zjazdu, rozwój bazy materialnej Instytutu oraz 
kolejna rocznica dały Pani Profesor impuls do zorganizowania drugiego Zjazdu Absol
wentów BIN, który odbył się w 2004 r., w 30. rocznicę utworzenia Zakładu BIN UJ, już 
w nowej siedzibie Instytutu, w III Kampusie UJ.

Osobista życzliwość, szacunek i uznanie dla uczonych od lat związanych z Instytutem, 
chęć uhonorowania ich dorobku naukowego i dydaktycznego oraz znaczącego wkładu 
w rozwój dyscypliny spowodowały, że Pani Profesor Kocójową podjęła trud zorganizowa
nia uroczystych jubileuszy dla szczególnie zasłużonych pracowników. W roku 1996 miał 
miejsce jubileusz 45-lecia pracy naukowej Pana Profesora Wiesława Bieńkowskiego, wy-
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bitnego bibliografa i historyka książki, a w 2004 r. jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej 
Pani Profesor Wandy Pindlowej. Obie uroczystości stały się okazją do wspólnych spotkań 
przyjaciół, współpracowników i uczniów obojga czcigodnych Jubilatów, którym dedyko
wano pamiątkowe prace zbiorowe kilkudziesięciu autorów, wywodzących się z wielu róż
nych środowisk naukowych.

Pani Profesor nie zapominała też o współpracownikach i przyjaciołach Instytutu, hono
rując ich zasługi specjalnymi dyplomami i podziękowaniami, jak w przypadku Profesora 
George’a S. Bobińskiego ze State Buffalo University w USA, który w 1997 r. otrzymał 
medal„Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Po śmierci Profesora Bieńkowskiego w 1999 r. tradycją stało się, że 6 listopada, 
w Uniwersytecki Dzień Pamięci, delegacja pracowników i studentów Instytutu składa wie
niec na grobie Profesora na cmentarzu Rakowickim, jako dowód pamięci o Nim i symbo
liczny hołd dla wszystkich zmarłych pracowników Instytutu.

Ważną rolę integrującą środowisko pracownicze i profesjonalne spełniały także rozma
ite okolicznościowe spotkania w gronie pracowników, współpracowników i przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych instytucji, organizowane przy różnych okazjach, takich jak uzyskanie 
tytułów i stopni naukowych, spotkania przedświąteczne, pożegnanie osób odchodzących na 
emeryturę i inne. Tradycją stały się też, zainicjowane przez Panią Profesor kilka lat temu, 
uroczyste inauguracje roku akademickiego w Instytucie INiB UJ, z udziałem władz dzie
kańskich, pracowników Instytutu oraz dyrekcji współpracujących z nim instytucji, przede 
wszystkim bibliotek krakowskich szkół wyższych. Są każdorazowo połączone z immatry
kulacją studentów I roku oraz wręczaniem dyplomów absolwentom kierunku.

Włączanie studentów w społeczne działania na rzecz środowiska też jest dobrą prakty
ką, wprowadzoną przez Panią Profesor. Pomoc studentów przy organizacji zjazdów, jubile
uszy, spotkań opłatkowych, rozmaitych wystaw i prezentacji, dni otwartych itp. odgrywa 
ważną rolę w integracji młodych adeptów kierunku ze środowiskiem zawodowym. Zawsze 
jest też przyjmowana z wdzięcznością i symbolicznie choćby odwzajemniana. Pani Profe
sor osobiście dbała o to, by studenci zostali uhonorowani publicznymi podziękowaniami, 
specjalnymi dyplomami, a nawet drobnymi upominkami książkowymi.

Godzi się też przypomnieć, że Pani Profesor Kocójową w 1999 r. zorganizowała we 
współpracy z Biblioteką PAT dwutygodniowy wyjazd do Włoch grupy swoich studentów- 
-magistrantów oraz pracowników Instytutu i innych krakowskich instytucji związanych 
z książką. Kulminacyjnym momentem pobytu we Włoszech była, dedykowana Papieżowi 
Janowi Pawłowi II w rocznicę pontyfikatu, międzynarodowa sesja naukowa w Rzymie, po
święcona dokumentacji europejskiego znaczenia Świętej Jadwigi Królowej (powtórzona 
następnie w Krakowie) oraz wizyta u Ojca Świętego na osobistej audiencji. Realizowany 
wówczas pod kierunkiem Pani Profesor projekt badań, nawiązujący do idei włączenia 
św. Królowej Jadwigi w poczet patronów Europy, pozwolił nawiązać kontakty z Krakow
ską Kurią Metropolitalną oraz Kurią Watykańską. Zaowocowało to specjalnym papieskim 
błogosławieństwem dla Dyrekcji i Pracowników Instytutu INiB UJ oraz Wydziału Zarzą
dzania i Komunikacji Społecznej UJ, udzielonym i podpisanym przez Jana Pawła II.
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Integracja krakowskiego środowiska profesjonalnego wokół działań, inicjowanych 
przez Panią Profesor, widoczna jest też w postaci jej społecznej aktywności jako prezesa 
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Dobrze zakorzenioną już, zapoczątkowaną w 1995 r., krakowską tradycją pracowników 
książki stały się doroczne, styczniowe spotkania opłatkowe, będące wspólną inicjatywą Pa
ni Profesor M. Kocójowej oraz Ks. dra Jana Bednarczyka, dyrektora Biblioteki Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie. Opłatki, które zaszczyca zwykle swą obecnością 
Rektor PAT, a w 2006 r. także Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, 
gromadzą kilkaset osób różnych profesji związanych z książką, przede wszystkim czyn
nych i emerytowanych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, a także archiwi
stów, księgarzy, nauczycieli i studentów IINiB UJ. W organizacji spotkań opłatkowych, 
odbywających się ostatnio w salach Liceum ss. Prezentek w Krakowie, czynnie współ
uczestniczą studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UJ, organizując poczęstu
nek, występy artystyczne oraz wspólne śpiewanie kolęd.

Zebrania Oddziału Krakowskiego PTB stanowią z kolei forum prezentacji dorobku 
i doświadczeń wielu różnych instytucji krakowskich związanych z książką, których przed
stawiciele są członkami towarzystwa. Służą temu referaty naukowe, prelekcje, wycieczki 
do bibliotek i archiwów, zwiedzanie wystaw związanych z książką, prezentacje projektów 
naukowych oraz sprawozdania z konferencji krajowych i zagranicznych.

Wszystkie działania na rzecz aktywizacji i integracji środowiska akademickiego i za
wodowego, inspirowane i organizowane od wielu lat przez Panią Profesor, mają wielką 
moc sprawczą. Łączą ludzi i ich pasje, tworzą więzi osobiste i instytucjonalne, budują pre
stiż zawodu i środowiska, wskazują młodzieży trwałe wartości i autorytety. Wielka życzli
wość Pani Profesor do ludzi, szacunek dla ich dorobku życiowego i zawodowego, otwar
tość i chęć dzielenia się doświadczeniami spowodowała, że w kręgu pracowników Instytutu 
mamy poczucie bycia jedną, wielką rodziną, dużo wymagającą od siebie, ale i wzajemnie 
życzliwą, gotową wspólnie cieszyć się w chwilach radości i nieść pomoc w potrzebie. To 
wielka zasługa Pani Profesor Marii Kocójowej.


	PROFESOR MARII KOCÓJOWEJ DZIAŁANIA INTEGRACYJNE NA RZECZ ŚRODOWISKA

	[PROFESSOR MARIA KOCÓJOWA’S ACTIVITY IN FAVOUR

	OF THE INTEGRATION OF THE LIBRARIANS’ PROFESSIONAL MILIEU]



