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W centrum Katowic, przy ulicy Bankowej, pomiędzy Wydziałem 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Prawa po-
wstała jedna z najnowocześniejszych bibliotek akademickich w Pol-
sce, która nosi nazwę: Centrum Informacji Naukowej i  Biblioteka 
Akademicka (CINiBA).

Centrum Informacji Naukowej i  Biblioteka Akademicka to 
wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicz-
nego2 w Katowicach, którego realizacja przypadła na lata 2008-2012. 
Biblioteka powstała dzięki dofi nansowaniu z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013. 
Była również współfi nansowana z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Akademii Ekonomicznej w  Katowicach i  Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Projekt koncepcji Centrum Informacji Naukowej i  Biblioteki 
Akademickiej stworzył zespół architektów z  Koszalina i  Radomia 
w składzie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Dariusz Cyparski, 

1 Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2 J. Przybytek, Biblioteka uniwersytecka na ukończeniu. Dziś sadzą drzewka, http://

www.dziennikzachodni.pl/artykul/401159, 14.10.2012; tenże, http://www.naszemiasto.pl, 

13.10.2012.
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Wojciech Suwalski i  Rafał Sobieraj. Architekci zostali wyłonieni 
w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)3.

Biblioteka powstała na miejscu pierwszego w  Polsce sztucz-
nego lodowiska „Torkat”. Dla upamiętnienia tego faktu odsłonię-
to tablicę interaktywną, która ma upamiętniać dzieje lokalnego 
hokeja i najważniejsze zawody hokejowe, które rozgrywały się na 
tym lodowisku. Budynek składa się z siedmiu pięter. Znajduje się 
w nim 54 km regałów na 12 tys. m2 powierzchni. Nowością jest 
jedyna w Polsce całodobowa wrzutnia do samodzielnego oddawa-
nia książek i czasopism, wyposażona w sorter, a  także sześć sta-
nowisk do samodzielnego wypożyczania książek, tzw. SelfCheck. 
Dla sprawnego funkcjonowania biblioteki centrum obsługuje 
120 pracowników.

Księgozbiór, podzielony na 447 działów tematycznych, roz-
mieszczono na trzech poziomach. W  gmachu znajduje się także 
czytelnia prasy bieżącej, Pracownia Zbiorów Specjalnych, mediate-
ka. Centrum udostępnia bezpłatnie także zasoby cyfrowe w postaci 
baz danych, czasopism elektronicznych zawierających m.in. opisy 
badań naukowych prowadzonych w świecie. Biblioteka dysponuje 
ok. 340 stanowiskami komputerowymi, z czego ok. 300 przezna-
czono dla szerokiego kręgu czytelników, pozostałe zaś znajdują się 
w kabinach do pracy indywidualnej. W swoich zbiorach CINiBA 
gromadzi obecnie 800 tys. woluminów książek i czasopism, doce-
lowo może pomieścić 2 mln jednostek bibliotecznych.

Uroczyste otwarcie biblioteki nastąpiło 12 października 
2012  roku o  godzinie 12.00. Poprowadził je dyrektor centrum, 
dr  hab. Dariusz Pawelec, prof. UŚ. W  wydarzeniu tym wzięło 
udział wiele osób ze środowiska nauki, edukacji i  kultury. Za-
proszeni zostali m.in.: minister rozwoju regionalnego  Elżbieta 
Bieńkowska, prezydent Katowic Piotr Uszok, wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, abp Damian Zimoń, a  także przedstawi-
ciele środowisk akademickich, władz wojewódzkich, dyrektorzy 
bibliotek i liczni bibliotekarze.

3 D. Pawelec, J. Witek, M. Smyłła, Biblioteka Akademicka wobec trendów i norm w budow-

nictwie bibliotecznym, „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 3 (2009), 

http://www.ebib.info/2009/103/a.php?pawelec_in, 13.10.2012.



Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1/2013230

Witając przybyłych gości, dyrektor Dariusz Pawelec podkreślił, 
że powstanie CINiBA było możliwe dzięki ścisłej wieloletniej współ-
pracy obu uczelni, a  także dzięki pomocy środowiska lokalnego. 
Wytrwałe i profesjonalne działania sprawiły, że powstało nowocze-
sne zaplecze informatyczno-multimedialne, które umożliwi dostęp 
do wiedzy oraz informacji wszystkim mieszkańcom Śląska. Szcze-
gólne podziękowania zostały skierowane na ręce Wandy Dziadkie-
wicz, starszego kustosza dyplomowanego, poprzedniego dyrektora 
Biblioteki Głównej UŚ, która przez wiele lat wraz z ówczesnym rek-
torem Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Maksymilianem Pazda-
nem, była animatorem starań o budowę nowego gmachu książnicy4. 
Słowa podziękowania skierowane zostały również do pracowników 
biblioteki, którzy włożyli trud i serce w prace związane z przenosze-
niem księgozbioru.

Następnie kolejno zabierali głos zaproszeni goście, którzy 
zgodnie podkreślali wielką wolę współpracy, jaka towarzyszyła 
temu przedsięwzięciu ze strony obu katowickich uniwersytetów. 
Wicemarszałek Sejmiku Śląskiego Jerzy Gorzelik przypomniał, że 
gmach CINiBA stoi w miejscu, gdzie przed laty istniało sztuczne 
lodowisko „Torkat”. Podkreślił, że kiedyś ćwiczono tu ciało, a teraz 
będą się ćwiczyły umysły. Prezydent Katowic Piotr Uszok wskazał 
na fakt, że dzięki wyjątkowej współpracy miasta i uczelni powsta-
ły do tej pory takie przedsięwzięcia, jak Wydział Prawa, CINiBA 
oraz Wydział Radia i Telewizji. O wartości współpracy obu uczelni 
wspomniał także wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, zaznacza-
jąc rolę współczesnych bibliotek jako instytutów wiedzy. CINiBA 
w jego opinii to „śląski instytut wiedzy, stanowiący głowę dwóch 
uczelni”. Wojewoda wskazał także na działalność prezydenta Ka-
towic, Piotra Uszoka, i jego zasługi w powstawaniu wielkich inwe-
stycji. Z kolei rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś 
zauważył, że centrum jest bardzo dobrym przykładem współpracy 
między uczelniami. „Rzadka to rzecz, żeby dwie uczelnie postano-
wiły wybudować jeden obiekt, który będzie wykorzystywany przez 

4 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, „Gazeta Uniwersy-

tecka” 8 (2004); W. Dziadkiewicz, Jaka powinna być nowa Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, 

„Gazeta Uniwersytecka” 7 (2001).
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obie uczelnie i będzie do dyspozycji wszystkich mieszkańców re-
gionu”. Natomiast rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Le-
szek Żabiński dodał, że „zakres tej współpracy międzyuczelnianej 
jest szeroki. Przedsięwzięcie ma charakter wielofunkcyjny, jest 
produktem systemowym, który spełnia wiele ról i  przedstawia 
wartość dla dydaktyki, dla badań, dla biznesu”. Stwierdził także, 
że „CINiBA to miejsce, gdzie łączą się ze sobą dydaktyka, badania 
i  biznes”. Na zakończenie podziękował wszystkim udziałowcom, 
jak również pracownikom biblioteki, którzy zdążyli przenieść cały 
księgozbiór przed otwarciem. Arcybiskup senior Damian Zimoń 
zwrócił uwagę na fakt integracyjnej funkcji biblioteki oraz po-
błogosławił wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
obiektu. Elżbieta Bieńkowska w swoim przemówieniu odtworzo-
nym za pomocą telebimu nazwała nowo powstałą bibliotekę „wi-
zytówką życia naukowego Śląska”, podkreślając jednocześnie rolę 
współczesnych bibliotek jako instytutów wiedzy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: rektor Uniwersyte-
tu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego prof. dr hab. Leszek Żabiński.

Podczas uroczystości goście mogli obejrzeć również krótki fi lm 
promujący projekt „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Aka-
demicka”.

Na zakończenie uroczystości dyrektor CINiBA Dariusz Pawe-
lec zaprosił wszystkich chętnych do zwiedzania biblioteki: zarów-
no części ofi cjalnej przeznaczonej dla czytelników, jak i pozostałych 
działów, dostępnych tylko dla pracowników.

CINiBA ma być miejscem kulturotwórczym, centrum wymiany 
myśli naukowej. Architektura CINiBA pozwala łączyć w miarę po-
trzeby rolę biblioteki i placówki kulturalno-oświatowej5.

Jako biblioteka hybrydowa CINiBA wykorzystuje zarówno prze-
strzeń wirtualną, jak i fi zyczną oraz oferuje dostęp do wielu źródeł 
drukowanych i elektronicznych. Taki model biblioteki najlepiej od-
powiada potrzebom użytkowników współczesnych bibliotek akade-

5 D. Pawelec, J. Witek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – bibliote-

ka otwarta w społecznej przestrzeni miasta, „Bibliotheca Nostra – Śląski Kwartalnik Nauko-

wy” 2 (2011), s. 9-18.
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mickich, stwarzając zupełnie nową jakość w dziedzinie usług biblio-
teczno-informacyjnych6.

W uroczystości wzięło udział liczne grono przedstawicieli sieci 
bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Śląskiego, w tym również pra-
cownicy Biblioteki Teologicznej.

6 G. Piotrowicz, Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej, http://

bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/piotrowicz.pdf, 13.10.2012.


