ARIADNA W LABIRYNCIE INFORMACJI
60 lat Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej

O

ddział Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej już
od 60 lat pomaga czytelnikom w dotarciu
do informacji z różnych dziedzin wiedzy.
Z okazji tego jubileuszu w sali wystaw BJ
otwarto wystawę Ariadna w labiryncie
informacji, którą można było oglądać do
28 stycznia 2011.
Na wystawie zaprezentowano historię
oraz dzień dzisiejszy Oddziału. Archiwalia, zdjęcia oraz inne eksponaty pozwalały
prześledzić, jakim zmianom w ciągu
60 lat istnienia ulegał zakres i formy działalności informacyjno-dokumentacyjnej
oraz edukacyjnej Oddziału, jak zmieniały
się jego warunki lokalowe, wyposażenie
techniczne, środki i narzędzia realizacji
zadań. Wystawa upamiętniła kilka pokoleń
bibliotekarzy, których praca nieprzerwanie
jest fundamentem sprawnego funkcjonowania tej jednostki. Kuratorem wystawy
była kustosz Barbara Bułat, wieloletni
pracownik Oddziału Informacji Naukowej
i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej, a w
organizację przedsięwzięcia włączyli się
również pozostali pracownicy Oddziału.

Sala Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów w Bibliotece Jagiellońskiej

Wernisaż wystawy Ariadna w labiryncie informacji

Eksponaty zostały zgrupowane w kilku
działach. Pierwszy z nich dotyczył spraw
organizacyjnych. Z zaprezentowanych
dokumentów można się było dowiedzieć,
że 28 grudnia 1950 roku podjęto decyzję
o powołaniu Działu Informacji Bibliograficznej, a już od 2 stycznia 1951 roku
rozpoczął on działalność. Pierwszym kierownikiem był doc. dr Adam Bar. W 1979
roku nastąpiła zmiana nazwy na Oddział
Informacji Naukowej (OIN). Ważną datą
dla Oddziału był 1 października 2004 roku.
Połączono wówczas Oddział Informacji
Naukowej i Oddział Katalogów, tworząc
obecnie działający Oddział Informacji Naukowej i Katalogów (OINiK), który składa
się z sekcji kwerend i sekcji informacji
bibliograficznej i katalogowej.
Pracowników i kolejnych kierowników
OIN przypominały zdjęcia oraz przykłady
ich publikacji. Podkreślona została pomoc
pracowników Oddziału w redagowaniu
„Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”,
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Fragment ekspozycji

zaznaczona podejmowana przez nich
współpraca z pracownikami naukowymi
Uniwersytetu oraz wkład wielu z nich
w rozwój informacji naukowej jako dyscypliny nauki, zwłaszcza prof. Barbary
Sordylowej, której podręcznik dla studentów Podstawowe zagadnienia informacji
naukowej powstał, gdy była kierownikiem
Oddziału.
Rosnące znaczenie dla świata nauki
i całego społeczeństwa szybkiego i profesjonalnego dostępu do informacji naukowej wymuszało stopniowe zwiększanie
liczby pracowników. Przedstawiał to
wykres, na którym dostrzec można było
stały wzrost zatrudnienia w Oddziale –
od jednego pracownika w 1951 roku do
trzynastu pracowników obecnie.
Przedstawiono także poszczególne
sfery działalności Oddziału z uwzględnieniem zmian, jakie wywołane zostały przez
rozwój nowych technologii w dziedzinie
informacji. Przybliżono dawne i obecne
zasady budowania księgozbioru podręcznego. Prace nad kwerendami zilustrowane
zostały na mapach świata oraz Polski, na
których zaznaczono miejsca, skąd przychodziły do OINiK zapytania w latach
1950–2010.
Zawsze ważną częścią pracy w Oddziale była działalność dokumentacyjno-informacyjna. Obejmowała ona między
innymi wydawanie biuletynu „Nabytki
Zagraniczne BJ”, rejestrację prac naukowo-badawczych pracowników UJ, tworzenie własnych baz danych i sporządzanie
bibliografii. Tak powstała, na przykład
baza biogramów. Obecnie wypełnianie
tego zadania odbywa się także poprzez
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współredagowanie strony internetowej
Biblioteki. Największy wkład w realizację
tego nowego zadania włożyła Ewa Bąkowska, kierownik Oddziału od października
2005 roku do tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 roku.
Przez 60 lat swego istnienia Oddział
zorganizował wiele wystaw tematycznych i okolicznościowych. Pracownicy
Oddziału odpowiedzialni są za dobór
i wymianę książek na stałej wystawie
nowości w zbiorach BJ. Zajmują się także redagowaniem ulotek i informatorów
o BJ, instrukcji korzystania z katalogów
UJ, z baz danych na CD-ROM-ach, z baz
danych dostępnych w internecie. Wszyst-

kie te prace ilustrowała przedstawiona na
wystawie dokumentacja.
Od momentu powstania Oddziału kładziono także nacisk na dydaktykę.
Do tematyki dotyczącej źródeł informacji dołączono zajęcia obejmujące korzystanie z elektronicznych baz danych i katalogów komputerowych. Tradycyjne szkolenie
w sali uzupełniono o e-learningowy kurs
Poradnik „Biblioteka Jagiellońska dla
początkujących”. Wykresy przedstawiały
liczbę szkoleń przeprowadzonych przez
OIN dla studentów oraz liczbę przeszkolonych w Oddziale stażystów i gości z kraju
i z zagranicy. Zaprezentowane zostały
plakaty informujące o cyklu wykładów
„Ars Quaerendi” oraz wkład pracowników
Oddziału w realizację tych zajęć.
Ciekawym uzupełnieniem, oddającym
klimat i atmosferę pracy na przestrzeni 60
lat, były materiały ukazujące zmieniające
się wyposażenie techniczne oraz warunki
lokalowe Oddziału. Od małej czytelni na
osiem miejsc w 1979 roku do nowoczesnej obszernej czytelni liczącej 40 miejsc,
w tym 12 stanowisk komputerowych.
Zwiedzający mieli jedyną w swoim rodzaju
okazję skorzystania z kartoteki obrzeżnie
perforowanej oraz kartoteki dokumentacyjnej CINTE, mogli również usiąść przy
tradycyjnym biurku bibliotekarza z lat 80.
i spróbować swoich sił w pisaniu kwerendy
na maszynie do pisania.
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