
ZJAZD ABSOLWENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ 93

ZJAZD ABSOLWENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
I INFORMACJI NAUKOWEJ 
(Kraków, 25 m arca 2000 r.)

Zjazd zorganizowano z okazji 25-lecia istnienia kierunku biblioteko
znaw stw a i informacji naukowej n a  Uniwersytecie Jagiellońskim., która to 
rocznica przypadła w roku poprzedzającym jubileusz UJ. Zaproszenia do 
udziału w zjeździe skierowano zarówno do absolwentów studiów dziennych, 
ja k  i zaocznych. Odpowiedziały 192 osoby reprezentujące niemal wszystkie 
roczniki. Szczególnie licznie stawili się absolwenci roczników najstarszych, 
a  zwłaszcza pierwszego, wypromowanego w r.ak. 1977/1978. Zjazd zaszczycili 
ponadto zaproszeni goście, władze UJ, dawni i obecni pracownicy IBiIN-u, 
pracownicy krakowskich bibliotek.

Pierwsza część zjazdu m iała niezwykle uroczystą oprawę. Odbyła się w auli 
UJ w Collegium Novum, po brzegi wypełnionej przez uczestników zjazdu. 
O twarcia zjazdu dokonał prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej ds. studenckich, prof, dr hab. Michał du  Vail, po czym rozległy się 
dźwięki uniwersyteckiego hym nu Gaudę Mater Polonia. Następnie dziekan 
Wydziału ZiKS UJ, prof, dr hab. Emil Orzechowski przedstawił struk tu rę, 
dokonania i plany najmłodszego Wydziału n a  UJ, w którego struk turze mieści 
się obecnie IBilN, najstarszy kierunek n a  tym Wydziale. W imieniu organizato
rów zjazdu głos zabrała prof, dr hab. Maria Kocójowa, dyrektor IBiIN-u, która 
powitała zebranych gości oraz przedstawiła krótko historię Instytutu , wspomi
nając również zmarłych jego pracowników, których pamięć zgromadzeni uczcili 
chwilą ciszy. Zapowiedziała również ukazanie się księgi pamiątkowej z okazji 
25-lecia IBiIN-u, k tó rą  otrzym ają wszyscy uczestnicy zjazdu. Z kolei wicedyrek
tor Insty tu tu , d r hab. W anda Pindlowa odczytała listy i telegramy, które
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napłynęły od absolwentów nie mogących osobiście zjawić się w Krakowie. 
Następnie głos oddano ich przedstawicielom. W im ieniu absolwentów studiów 
dziennych głos zabrała  Lucyna Pyrzowska, pracownik Biblioteki Naukowej 
PAU i PAN w Krakowie, a studiów  zaocznych — A nna Sokołowska-Gogut, 
dyrektor Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dziękując za zor
ganizowanie zjazdu, podkreśliły, iż stud ia  dały im solidne podstawy po
zwalające dostosować się do zm ieniających się metod pracy w bibliotekach. 
Zwróciły też uwagę n a  konieczność wzmocnienia prestiżu  zawodu biblio
tekarza w społeczeństwie.

Następnie zgrom adzeni w ysłuchali interesującego w ykładu w formie dw u
głosu profesorów Ja n u sz a  Barty i Ryszarda Markiewicza z In sty tu tu  W ynalaz
czości i Ochrony W łasności Intelektualnej UJ nt. „Inform acja a prawo”, 
w którym  prelegenci przedstawili tak  istotne w dobie powszechnego dostępu do 
informacji zagadnienia, ja k  ochrona baz danych w kontekście praw a au to 
rskiego obowiązującego w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Uroczystościom w auli U J towarzyszyła wystawa publikacji Insty tu tu .
D ruga część zjazdu m iała charak ter spotkania towarzyskiego. W Wojewó

dzkiej Bibliotece Publicznej gości powitał jej dyrektor, prof, dr hab. Jacek  
Wojciechowski, życząc uczestnikom  zjazdu wielu miłych w rażeń ze spotkania. 
Tutaj była wreszcie okazja, by porozmawiać z dawno niewidzianymi, czasam i 
od zakończenia studiów, koleżankam i i kolegami, usłyszeć o prywatnych 
i zawodowych losach poszczególnych osób, podzielić się wiadomościami 
o losach tych, którzy n a  zjazd nie przybyli.

Każdy z uczestników  zjazdu otrzymał teczkę z pam iątkowym  dyplomem, 
publikacjam i IBiIN-u i Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego 
w Krakowie, program em  zjazdu i program am i studiów  podyplomowych prowa
dzonych w IBiIN-ie.

A nna Gruca

M aszynopis w płyną ł do redakcji 25 maja 2000 r.


