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WSTĘP

10 maja 2006 roku w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczeciń-
skiego odbyła się czwarta konferencja szczecińskiego środowiska bibliotekarskiego. 
W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Szczecińskiego Porozumienia Biblio-
tek. SPB zawarto w 2004 roku, a w jego skład weszły: Biblioteka Główna Akademii 
Morskiej, Biblioteka Główna Akademii Rolniczej, Biblioteka Główna Politechniki 
Szczecińskiej, Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Książnica Pomorska oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
W 2005 roku temat konferencji brzmiał: „Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich 
bibliotek”. Tegoroczna konferencja poświęcona była działalności informacyjnej Od-
działów Informacji Naukowej. Konferencja odbyła się w ramach Tygodnia Bibliotek, 
którego hasłem przewodnim było „Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece”. Była ona próbą 
wyjścia naprzeciw odczuwanej w środowisku bibliotek Szczecina potrzebie szerszej 
wymiany poglądów i doświadczeń na ten temat. Konferencję otworzył przewodniczący 
porozumienia Krzysztof Marcinowski – dyrektor MBP w Szczecinie.

Mamy nadzieję, że konferencja i plon obrad zawarty w niniejszym tomie „Serii 
Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” przyczyni się do integracji naszego środowi-
ska, a wymiana doświadczeń pozwoli podjąć wspólne zabiegi o ulepszenie usług 
Ośrodków Informacji Naukowej naszych bibliotek.

Urszula Ganakowska 
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Bożena Górska
Biblioteka Główna AM

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI INFORMACJI NAUKOWEJ
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Działalnością informacyjną Biblioteki Głównej AM zajmuje się Sekcja Informacji 
Naukowej, której formy pracy od założenia biblioteki wiązały się z potrzebami użyt-
kowników tej instytucji. Po wielu przeobrażeniach organizacyjnych Biblioteki w skład 
Sekcji Informacji Naukowej wchodzą: Czytelnia Informacji Naukowej z 2 pracownikami 
oraz Czytelnia Multimedialnia (również z 2 etatami).

Czytelnia Informacji Naukowej jest nieduża, ma 12 miejsc dla czytelników, 4 sta-
nowiska komputerowe z własnymi bazami bibliotecznymi i 1 stanowisko z dostępem 
do Internetu. Połączono ją z pracownią wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe 
przeznaczone przede wszystkim do tworzenia własnych baz danych oraz nastawione 
na wyszukiwanie informacji w Internecie.

Naszym głównym zadaniem jest udzielanie informacji o zasobach Biblioteki 
Głównej Akademii Morskiej oraz bibliotek informujących o swoich zbiorach online. 
Służymy pomocą i radą szeroko pojętemu odbiorcy, przede wszystkim jednak bie-
rzemy pod uwagę potrzeby pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów 
trzech wydziałów AM. Największą grupę użytkowników spoza uczelni stanowią osoby 
podnoszące kwalifi kacje w Studium Doskonalenia Kadr Ofi cerskich, nie brakuje 
również użytkowników pracujących w różnych podmiotach gospodarki morskiej.

Do naszych zadań należy ponadto dobór i aktualizacja księgozbioru informacyjne-
go, udzielanie informacji bieżącej i bibliografi cznej w oparciu o własne bazy danych 
i źródła elektroniczne, dokumentowanie działalności naukowo-badawczej pracow-
ników uczelni, prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla studentów 
pierwszego roku oraz seminariów dla dyplomantów. Udzielamy telefonicznie i e-mai-
lem informacji o zbiorach i pomagamy w poszukiwaniach naukowych.W odpowiedzi 
na kwerendy czytelników sporządzamy zestawienia bibliografi czne na podstawie 
własnych baz oraz innych źródeł informacyjno-bibliografi cznych.

Sukcesywne wprowadzanie automatyzacji poszczególnych funkcji biblioteki (gro-
madzenia, opracowania i udostępniania zbiorów) zmieniło też usługi informacyjne. 
Komputeryzacja pozwoliła stworzyć nowoczesny warsztat pracy. Powstają bazy 
danych zawierające aktualną i dobraną do potrzeb odbiorców informację. Pracownicy 
Sekcji Informacji Naukowej opracowują następujące bazy danych:

• „KART” – baza ta zawiera opisy bibliografi czne artykułów z czasopism polskich 
gromadzonych przez BG AM. Rejestruje przede wszystkim artykuły z cza-
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sopism technicznych oraz innych odpowiadających kierunkom kształcenia 
Uczelni. Dane pochodzą z bieżących numerów czasopism, więc baza ta jest 
powszechnie i chętnie wykorzystywana przez pracowników i studentów naszej 
i innych uczelni. Powstaje od 1996 roku, zawiera ponad 48000 rekordów,

• „DOROBEK” – baza bibliografi czna rejestrująca od 1997 roku dorobek na-
ukowy pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie,

• „BAZTECH” – dzieło 21 bibliotek naukowych, rejestruje zawartość polskich 
czasopism technicznych. Obejmuje opisy bibliografi czne i abstrakty z inżynierii, 
techniki, ochrony środowiska i nauk ścisłych.

W czytelni Sekcji Informacji Naukowej użytkownicy mają do dyspozycji oprócz 
księgozbioru informacyjnego, tj. encyklopedii, leksykonów, słowników i bibliografi i, 
ponad 24 tysiące jednostek zbiorów specjalnych udostępnianych na miejscu. Są to 
normy polskie i zagraniczne, księgi teleadresowe, instrukcje techniczne mechani-
zmów statkowych, wydawnictwa informacyjne oraz bardzo bogaty zbiór dokumentów 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Studentom AM udostępnia się prezencyjnie, po spełnieniu warunków regulami-
nowych prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie i ze studiów podyplomowych). 
Wszystkie prace wprowadzone są do komputerowej bazy bibliotecznej obejmującej 
ponad 8000 rekordów.

Sekcja Informacji Naukowej zajmuje się również wysyłaniem w formie elektro-
nicznej informacji o rozpoczętych, przerwanych i zakończonych pracach naukowo-
badawczych pracowników AM do tworzonej przez OPI bazy „SYNABA”. Dla potrzeb 
pracowników i studentów zaocznych opracowujemy kwartalne wykazy nowości, 
prezentowane na stronie www Biblioteki oraz w formie drukowanych biuletynów dla 
pracowników naukowych AM.

Nasi pracownicy systematycznie przygotowują i prowadzą dwugodzinne przyspo-
sobienie biblioteczne dla wszystkich grup studentów rozpoczynających studia w AM. 
Na życzenie pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzimy zajęcia z informacji 
naukowej dla studentów starszych lat. Szkolenia odbywają się w małych 10-12 oso-
bowych grupach, przygotowują do samodzielnego i sprawnego poruszania się po 
źródłach informacyjnych. Uczą dyplomantów jak sporządzić przypisy bibliografi czne 
i bibliografi ę załącznikową. Pracownicy pomagają wyszukiwać literaturę w biblio-
grafi ach dziedzinowych oraz w innych bibliotekach w oparciu o katalogi internetowe 
i stale przypominają o możliwościach wykorzystywania zbiorów elektronicznych, 
portali morskich i wyszukiwarek naukowych. Szkolenia obejmują także poszukiwania 
norm polskich i międzynarodowych.

Własnymi siłami stworzyliśmy i nieustannie modyfi kujemy stronę Biblioteki Głównej 
AM, która jest źródłem aktualnych informacji o katalogu komputerowym, dostępie do 
czasopism elektronicznych, o bazach danych, regulaminie biblioteki, wypożyczalni 
międzybibliotecznej i innych.

Prowadzimy także działania informacyjno-marketingowe polegające na oprowa-
dzaniu wycieczek szkolnych i prowadzeniu zajęć z informacji naukowej z uczniami 
szczecińskich liceów.
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Odrębną formą działalności informacyjnej służącej popularyzacji literatury są 
wystawy książek i czasopism towarzyszące konferencjom. Na wystawach z okazji 
Dni Morza pokazujemy zbiory biblioteki, osób prywatnych oraz fi latelistykę i ręko-
dzieło.

Wraz z komputeryzacją zbiorów bibliotecznych i w odpowiedzi na rosnące za-
interesowanie użytkowników dostępem do komputerów i baz danych jesienią 2005 
roku w Bibliotece uruchomiono przy pomocy środków fi nansowych Unii Europej-
skiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR) Czytelnię Multimedialną. Jest w niej 12 stanowisk komputerowych z do-
stępem do własnych baz danych, Internetu oraz zbiór dokumentów elektronicznych. 
Czytelnia otwarta jest dla wszystkich chętnych, także dla osób spoza uczelni. Grono 
użytkowników zwiększa się bardzo szybko. Niechęć do korzystania z tradycyjnych 
źródeł informacji oraz liczne możliwości wyszukiwawcze spowodowały, że średnia 
odwiedzin w miesiącu zbliża się do 1000 osób.

W Czytelni Multimedialnej skorzystać można z pełnotekstowej wersji czasopism 
naukowych prenumerowanych przez BG za pośrednictwem „Minerva Electronic 
Online Sernice”. Ostatnio zakupiliśmy także pakiet baz fi rmy „Proquest Information 
and Learning”, w tym 9 baz pełnotekstowych czasopism naukowych oraz 2 bazy 
dysertacji z indeksami i abstraktami. Ponadto oferujemy takie bazy jak:

• „Informator Nauki Polskiej”,
• „Leksykon materiałoznawstwa”,
• „IMDG CODE”,
• „IMO-VEGA”,
• „LEX Omega”,
• „Prawo ochrony środowiska”,
• „Substancje niebezpieczne”.
Proponujemy także dostęp online z bibliotecznej sieci komputerowej do Wortalu 

Morskiego, zbioru informacji o żegludze, polskich portach i przystaniach rybackich 
wraz z mapami i przepisami obowiązującymi w tych portach. Dysponujemy także 
dostępem online do bazy „IMO Extranet Document System” rejestrującej działalność 
i najnowsze dokumenty Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W czytelni dostęp-
ne są również: atlasy, bibliografi e, encyklopedie, słowniki językowe i translatory na 
nośnikach elektronicznych.
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Elżbieta Jankowska
Biblioteka AR

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII ROLNICZEJ

W SZCZECINIE

Uczelnia i jej biblioteka
Akademia Rolnicza jest jedyną tego rodzaju uczelnią specjalistyczną w regionie. 

W związku z tym nasza biblioteka jest biblioteką specjalistyczną. Zabiegamy o to, 
aby gromadzony księgozbiór odpowiadał potrzebom czytelnika. Czytelnik ten to 
najczęściej student lub pracownik naukowy, czyli osoba o ukierunkowanych zainte-
resowaniach związanych z badaniami lub edukacją prowadzoną na 14 kierunkach 
studiów takich jak:

• biotechnologia, biologia i zootechnika na Wydziale Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt,

• architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rekultywacja i zagospodaro-
wanie gruntów, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo na Wydziale 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

• rybactwo, towaroznawstwo oraz technologia żywności i żywienie człowieka 
na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa,

• ekonomia oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Ekonomiki i Organizacji 
Gospodarki Żywnościowej.

Rozproszone udostępnianie
Odpowiedzią na tak obszerny zakres zainteresowań jest zróżnicowany i stale 

zwiększany księgozbiór (prawie 250 tys. jednostek inwentarzowych książek i 670 
tytułów czasopism, z czego 510 tytułów to czasopisma polskie, a 160 to tytuły 
zagraniczne) udostępniany w 7 czytelniach, w wypożyczalni oraz w zakładach lub 
katedrach uczelnianych.

Rozbudowanej tematyce towarzyszy przestrzenny „rozrzut” księgozbioru, gdyż 
czytelnie znajdują się w różnych częściach Szczecina (choć coraz bliższe spełnienia 
są plany budowy dwóch campusów, w których skupią się wszystkie wydziały uczelni, 
w tym również czytelnie). Dzisiaj jednak w ramach uczelni działają:

• Czytelnia Główna – ul. Janosika 8,
• Wypożyczalnia – ul. Janosika 8,
• Czytelnia Rybactwa – ul Kazimierza Królewicza 3/4,
• Czytelnia Nauk o Żywności – ul. Papieża Pawła VI 3,
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• Czytelnia Biotechnologii – ul. Judyma 12,
• Czytelnia Inżynierii Rolniczej – ul. Papieża Pawła VI 1,
• Czytelnia Ekonomiczna – ul. Żołnierska 47,
• Czytelnia DS. „Arkona” ul. Chopina 61.

Centralny rejestr czyli: „Gdzie jest ta książka?”
Księgozbiór biblioteczny jest ewidencjonowany centralnie, a informacja o jego 

lokalizacji dostępna:
• w lokalnej sieci komputerowej (CDS/ISIS) w Bibliotece Głównej,
• w Internecie pod adresem: http://www.libra.ar.szczecin.pl,

ale określenie, gdzie znajduje się konkretna książka lub czasopismo, jest dla czy-
telnika kłopotliwe. Wiąże się z tym jedno z częstszych pytań: „Gdzie dostanę tę 
książkę?”. Nie każdy czytelnik jest na tyle dociekliwy, by samodzielnie ustalić „status” 
konkretnej pozycji. Wielu woli po prostu przyjść do informatorium, gdzie znaleźć 
można także inne źródła informacji.

Oddział Informacji Naukowej
Informacja Naukowa mieści się w Bibliotece Głównej (budynek rektoratu przy ul. 

Janosika 8) w pokojach 19 i 20. Pracuje od 800 do 1500 od poniedziałku do piątku. 
W naszych pomieszczeniach jest 7 komputerów, z czego 5 dla czytelników. Są to 
nowoczesne jednostki wyposażone w nagrywarki DVD, monitory LCD oraz drukarki. 
Kontaktować się z nami można pod numerem telefonu: 091 422 08 51 w. 332. Moż-
na również kierować do nas pytania na adresy poczty elektronicznej widoczne na 
stronie domowej Biblioteki:

Elzbieta.Jankowska@libra.ar.szczecin.pl
Justyna.Skrodzka@libra.ar.szczecin.pl
Beata.Sobieszczańska@libra.ar.szczecin.pl

Zasoby Informatorium
Czytelnik, który nas odwiedza, może dotrzeć do informacji przeważnie niedo-

stępnych przez Internet. Na półkach, w wolnym dostępie, zgromadzone są specjali-
styczne wydawnictwa bibliografi czne, słowniki wielojęzyczne ogólne i dziedzinowe, 
encyklopedie krajowe i zagraniczne, informatory, przewodniki, księgozbiór podręczny. 
Ułożone są one tematycznie według klasyfi kacji UKD.

Pochwalić się możemy najnowszymi wydaniami „Wielkiej encyklopedii PWN” (31 
tomów) oraz encyklopedii „Britannica” (tom 48 nie jest tomem ostatnim), choć zauwa-
żyć trzeba, że ciągle jest jeszcze w użyciu dziewięciotomowy „Słownik towaroznawczy” 
z 1952 roku czy „Bibliografi a zawartości czasopism” z lat 1948-1963 (zawierała wtedy 
rozbudowany dział rolnictwa), lub inne bibliografi e książkowe z lat powojennych. 
Często zawarte są tam informacje niedostępne w późniejszych źródłach czy bazach 
komputerowych, a potrzebne do prac porównawczych lub innych badań.

Oprócz księgozbioru w informatorium oferujemy czytelnikowi dostęp do baz ka-
talogowych oraz prenumerowanych polskich i zagranicznych baz bibliografi cznych. 
Wśród polskich baz prenumerowanych posiadamy:
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• „Agro” (1992-) – zawiera informacje o artykułach ukazujących się w czasopis-
mach polskich z zakresu nauk rolniczych oraz nauk wspomagających rolnictwo 
i przemysł rolno-spożywczy. Najczęściej wykorzystywane i wysoko cenione 
źródło wiedzy o fachowej polskiej literaturze rolniczej,

• „SIGŻ – System Informacji o Gospodarce Żywnościowej” (1989-2004) – baza 
zawiera opisy artykułów z czasopism, konferencji oraz książek polskich z za-
kresu szeroko pojętego rolnictwa. Opracowywana przez Centralną Bibliotekę 
Rolniczą,

• „PBL – Polska Bibliografi a Lekarska” (1992-) – baza bibliografi czna tworzona 
w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie. Baza rejestruje polską litera-
turę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, 
a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej,

• „PE – Przegląd Bibliografi czny Piśmiennictwa Ekonomicznego” (1994-) – baza 
rejestruje informacje o polskich i zagranicznych książkach oraz artykułach 
z czasopism ekonomicznych. Tworzona przez Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie na podstawie jej własnych zasobów,

• „BZCZ – Bibliografi a zawartości czasopism” (1996-) – bibliografi a notuje dane 
o artykułach z naukowych czasopism polskich,

• „PB – Przewodnik Bibliografi czny” (1993-) – baza rejestruje informacje o pol-
skich książkach, tworzona przez Bibliotekę Narodową.

• „Integram” – baza norm z dziedziny przemysłu spożywczego, bardzo ceniona 
i często wykorzystywana przez czytelników,

• „Prawnik” – baza aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.
Biblioteka Główna AR prowadzi też bazy własne:
• „BGAR” – baza katalogowa książek Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej. 

Notuje na bieżąco wydawnictwa zakupione od 1993 roku,
• „KAT” – katalogowa baza archiwalna. Notuje książki zgromadzone w naszej 

Bibliotece przed 1993 rokiem,
• „CZAS” – komputerowy katalog czasopism Biblioteki Głównej AR gromadzo-

nych od 1954 roku,
• „MGR” – baza prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, doktorskich 

i podyplomowych wykonanych w naszej Uczelni od 1993 roku,
• „PUBLI” – rejestruje na bieżąco dane bibliografi czne o publikacjach pracowni-

ków naukowych naszej uczelni od jej założenia w 1954 roku. Baza prowadzona 
przez jednego pracownika OIN.

Sieć biblioteczna AR posiada także zagraniczne bazy abstraktów na dyskach 
CD-ROM:

• “Agricola” (1970-1995),
• “Agris” (1986-1995),
• “CAB-ABSTRACTS – Commonwealth Agricultural Bureaux Abstracts”,

(1990-2002).
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Zagraniczne bazy obejmują: szeroko pojęte rolnictwo, w tym produkcję roślin-
ną, genetykę, hodowlę i ochronę roślin, ogrodnictwo, warzywnictwo, sadownictwo, 
gleboznawstwo i nawożenie, leśnictwo, żywienie i hodowlę zwierząt, mechanizację 
rolnictwa, socjologię wsi, ekonomię rolnictwa, żywienie ludzi i zwierząt, mykologię, 
entomologię, parazytologię, weterynarię.

W Bibliotece są dostępne online następujące bazy:
• „ASFA – Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts” (1988-2004) – rozwój 

nauki, technologii i gospodarki dotyczącej środowiska i organizmów wód 
słonych, słodkich i słonawych, w tym gospodarka rybacka, badanie populacji, 
ekologia, biologia i genetyka wodnych kręgowców i bezkręgowców, biotech-
nologia morska; limnologia, oceanografi a fi zyczna i chemiczna, geologia 
morza, gospodarka oceanami, monitoring zanieczyszczeń, ochrona i badanie 
środowiska, meteorologia, klimatologia, rekreacja i zdrowie publiczne,

• „Environmental quality” (1973-2000) – zanieczyszczenie gleby, wody i powie-
trza, erozja gleby i jej badanie, pustynnienie terenów, biodegradacja, bioinge-
rencja, biologiczne oczyszczanie odpadów rolniczych, nieprzewidziane skutki 
stosowania pestycydów, polityka i ekonomia ochrony środowiska, reakcja roślin 
na stres środowiskowy, toksykologiczne skutki środków zanieczyszczających 
używanych w produkcji zwierzęcej, oczyszczanie ścieków, socjoekonomiczne 
aspekty rolnictwa, leśnictwa, żywności itp.,

• „FSTA – Food Science and Technology Abstracts” (1969-2003) – żywność 
(owoce, warzywa, ryby, mięso, nabiał) w aspektach fi zycznym, chemicznym, 
mikrobiologicznym, toksykologicznym, a także higiena, dietetyka, fermenta-
cja, konfekcjonowanie, opakowania, procesy technologiczne i produkcyjne, 
kontrola jakości artykułów spożywczych,

• „Scopus” – nowa, produkowana przez „Elsevier’a” interdyscyplinarna biblio-
grafi czna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodni-
czych, technicznych i medycznych, dostępna przez Internet w sieci uczelnianej. 
„Scopus” obejmuje ok. 14000 tytułów czasopism i innych publikacji, w tym 
materiały konferencyjne, raporty, książki, przy czym ponad 60% tytułów 
pochodzi spoza USA. Baza bardzo ceniona przez czytelników, zwłaszcza 
za możliwość bezpośredniego linkowania pozycji cytowanych w bibliografi i 
załączonej do abstraktu.

Wymienione wyżej anglojęzyczne bazy abstraktowe (z wyjątkiem bazy „Scopus”), 
prenumerowane do 2003 roku, notują szeroki zakres rodzajów źródeł literatury: od 
abstraktów artykułów z czasopism poprzez materiały konferencyjne, patenty i eks-
pertyzy, po książki. Udostępniane są na jednym stanowisku, tylko w naszym OIN. 
Dają najobszerniejszy materiał badawczy, ale wykorzystanie ich przez czytelników 
znacznie spadło w chwili pojawienia się na rynku dostępów do pełnych tekstów 
czasopism. Nowe narzędzia wyszukiwawcze dostępne z komputerów uczelnianych 
lub domowych oraz możliwość bezpośredniego dotarcia do tekstu przesądziły o lo-
sie baz abstraktowych. Wygoda i oszczędność czasu były atutem bezsprzecznym. 
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Wtedy też pojawiła się nowa funkcja OIN: koordynacja dostępu do pełnych tekstów 
czasopism poszczególnych wydawców w ramach konsorcjów użytkowników oraz 
nadawanie kont indywidualnych czytelnikom.

Naszym czytelnikom proponujemy pełne teksty czasopism dostępne poprzez 
Internet z komputerów uczelnianych (kontrolowane IP serwerów wydziałowych) 
z kolekcji czasopism wydawców: „Blackwell”, „Springer”, „Elsevier” oraz dostęp do 
bazy bibliografi czno-abstraktowej „Scopus”.

Biblioteka dysponuje również bazami pełnotekstowymi czasopism wydawców 
zagranicznych w ramach konsorcjów bibliotek polskich:

• „Blackwell” w ramach kolekcji „STN – Science, Technology, Medicine” – dostęp 
do 397 tytułów wydawcy (na ogólną ilość 848). Aktualizacja bieżąca. Numery 
archiwalne dostępne od stycznia 1997 roku,

• „Springer” – czasopisma wydawnictwa „Springer” oraz włączone do jego za-
sobów czasopisma „Klugera” (łącznie ponad 1100 tytułów aktualizowanych 
na bieżąco oraz dodatkowo ok. 150 tytułów, które nie są kontynuowane. Baza 
jest aktualizowana codziennie i zawiera roczniki archiwalne do roku 1995,

• „Elsevier” – Baza „ScienceDirect” produkowana przez „Elsevier Science” 
zawiera elektroniczne wersje 1901 tytułów czasopism naukowych. Są to 
czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fi zyki 
i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych. Obejmuje roczniki od 1995 
roku do chwili bieżącej i jest aktualizowana cotygodniowo.

Dostępy testowe do baz
Mamy dużo źródeł informacji, chcielibyśmy mieć więcej, ale na to „więcej” nie za-

wsze nas stać. Aby choć na jakiś czas mieć dostęp do nowych zasobów wiadomości, 
chętnie korzystamy z propozycji testowania baz lub kolekcji czasopism różnych fi rm. 
Takie „zastrzyki” dodatkowej wiedzy cenią sobie zwłaszcza pracownicy naukowi. Tą 
drogą udało nam się czasowo korzystać z zasobów „Proquest”, „Ebsco”, „Emerald”, 
„Source OECD”, „Science” i „Nature”.

Opłaty
Chwalimy się tym, co mamy, zapraszamy do korzystania z naszych zasobów 

i usług, ale musimy wspomnieć o opłatach. Pracownicy i studenci Akademii Rolniczej 
nie płacą za korzystanie z naszych baz. Płatny jest tylko wydruk – obecnie 40 gr. za 
stronę A4. Zebrane informacje można również bezpłatnie zgrać na własną dyskietkę, 
płytę CD lub przesłać e-mailem. Czytelnicy spoza naszej uczelni ponoszą jedynie 
koszty korzystania z zagranicznych konsorcyjnych baz abstraktów i dostępów do 
pełnych tekstów czasopism zagranicznych (7 zł za godzinę korzystania z dostępu 
do komputera).

Czytelnicy z innych uczelni
Odwiedzają nas również czytelnicy „z zewnątrz”. Są to najczęściej studenci i pra-

cownicy innych uczelni państwowych i prywatnych, co ilustruje Tabela nr 1.
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uczelnia
ilość czytelników z innych uczelni

2001 2002 2003 2004 2005 razem

AM 16 12 20 3 0 51

PAM 4 0 0 2 2 8

PS 6 10 8 7 13 44

US 49 72 62 58 71 312

inne szkoły 
wyższe

12 48 44 58 89 251

razem 87 142 134 128 175 666

Tabela nr 1. Inni czytelnicy w bibliotece AR, źródło: opracowanie własne  
 AM – Akademia Morska
 PAM – Pomorska Akademia Medyczna
 PS – Politechnika Szczecińska
 US – Uniwersytet Szczeciński

W kategorii „inne szkoły wyższe” znalazły się uczelnie niepaństwowe ze Szczecina 
np.: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu czy Oeconomicus, uczelnie z regionu np. 
Politechnika Koszalińska, Akademia Pedagogiczna ze Słupska, Bałtycka Wyższa 
Szkoła Humanistyczna z Koszalina oraz sporadycznie z innych części Polski np. 
z Zielonej Góry, Gdańska, Wrocławia, Krakowa. Analiza tej tabeli prowadzi do trzech 
prostych wniosków:

• jesteśmy biblioteką specjalistyczną, jej zasoby informacyjne tylko w niewielkim 
stopniu mogą zaspokoić potrzeby innych użytkowników. Wynik ten potwierdza 
świadomość, że nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do naszych 
studentów i naukowców,

• czytelnicy spoza AR nie musza nas odwiedzać, gdyż oferta ich macierzystej 
biblioteki im wystarcza,

• czytelnicy z innych uczelni nie korzystają z naszych zasobów, bo o nich nie 
wiedzą lub wiedzą za mało.

Który z powyższych wniosków jest najbliższy prawdy – nie wiem. Jeśli jednak 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedobór informacji, jestem przekonana, że 
można to zmienić choćby dzięki takim spotkaniom, jak dzisiejsze.

Szkolenie biblioteczne
Czytelnik jest dla nas najważniejszy. Chcemy, aby chętnie korzystał z naszej po-

mocy w poszukiwaniu literatury, ale dobrze również, gdy robi to samodzielnie. Takiej 
samodzielności oczekujemy np. od studentów i dlatego systematycznie, na początku 
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każdego roku akademickiego prowadzimy szkolenia biblioteczne obejmujące: posłu-
giwanie się tradycyjnym katalogiem, programem CDS/ISIS oraz Internetem w celu 
wyszukiwania książek. Przekazujemy również podstawy wiedzy o naszych zasobach, 
ich udostępnianiu, o prawach i obowiązkach czytelnika. Każdy student, siedząc przy 
komputerze, sam szuka wiadomości na podstawie informatora, z którego może potem 
korzystać w samodzielnych poszukiwaniach – zajęcia dla piętnastoosobowych grup 
trwają 90 minut. Zajęcia prowadzą wszystkie pracownice OIN (3 osoby). Co roku 
szkolimy ok. 1650 osób. Szkolenie to kończy się zaliczeniem i wpisem do indeksu. 
Prowadzimy również szkolenie magistrantów z metodyki bibliografi i i wykorzystania 
źródeł informacji naukowej (w uzgodnionych z promotorami terminach).

Wystawy, wykazy, tabele, tablice, ankiety, ulotki i katalogi
Do obowiązków naszego OIN należy również organizowanie wystaw. Najwięk-

szymi wydarzeniami są wystawy jubileuszowe, ostatnio z okazji pięćdziesięciolecia 
uczelni. Stałym elementem naszej pracy jest opieka nad salą historii Akademii 
Rolniczej, gablotą z nowościami oraz dbałość o 9 tablic informacyjnych na koryta-
rzu biblioteki. Tylko w wyjątkowych (jubileuszowych) wypadkach możemy poprosić 
o pomoc plastyka – w pozostałych musimy radzić sobie same, rozwijając talenty 
i wyobraźnię plastyczną w sposób raczej uciążliwy.

Sporządzamy liczne wykazy, tabele, ankiety i ulotki (oczywiście wszystkie zwią-
zane z czytelnikiem jako odbiorcą, choć nie zawsze bezpośrednim). Wykonujemy 
ponadto:

• zestawienie wiadomości o naszych czasopismach dla Biblioteki Narodowej, 
do systemu „ARKA” czyli „Centralnego Katalogu Zagranicznych Wydawnictw 
Ciągłych”,

• wykaz czasopism prenumerowanych przez BG AR w roku (na tablicę w BG 
AR, jako wykazy wydrukowane i zbindowane lub plik dostępny na naszej 
stronie internetowej),

• „Nowe nabytki BG AR” wywieszane na tablicy informacyjnej w BG AR, po-
wielane jako wykazy dla czytelni wydziałowych oraz dostępne na stronie 
internetowej biblioteki,

• statystyki dla Działu Nauki (np.: liczba publikacji w czasopismach z listy fi la-
delfi jskiej na każdego samodzielnego pracownika Wydziału),

• ankiety dla rankingów czasopism np. „Wprost”, „Polityka”,
• co roku powielamy ok. 3 000 sztuk ulotek informacyjnych o Bibliotece, prze-

kazując je również do czytelni wydziałowych.
Mimo powszechności komputerów ciągle uzupełniamy katalogi: alfabetyczny, 

rzeczowy i czasopism, włączając nowe karty katalogowe (ok. 7 tys. rocznie) i dopi-
sując sygnatury (ok. 1 500 rocznie).

Udzielamy coraz więcej informacji i porad bibliotecznych, rzeczowych, katalo-
gowych, tekstowych, bibliografi cznych oraz kwerend. W 2001 roku było ich 6 141, 
a w 2005 już 10 129. Średni roczny przyrost wynosi zatem ok. 11 00 informacji, a pod-
kreślić chcę, że od 2000 roku zespół ciągle jest w stałym 3 osobowym składzie.
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rok ilość informacji
2005 10 129
2004 8 658
2003 7 834
2002 6 836
2001 6 141

Tabela nr 2. Informacje udzielane czytelnikom, źródło: opracowanie własne

Przybywa nam coraz bardziej zróżnicowanych i wymagających stałego samo-
doskonalenia obowiązków (choćby w pogoni za nowymi technologiami i postępem, 
który wymaga na przykład obsługi nowych urządzeń, oprogramowania, znajomości 
języków obcych). Trzeba wszakże podkreślić, że praca w OIN daje szansę stałego 
rozwoju oraz radość z zadowolenia czytelnika. Nie każdy może powiedzieć to o swojej 
pracy. Dlatego – pomijając niedostatki zawodu bibliotekarza – uważam, że właśnie 
tego można nam pozazdrościć.
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Hanna Niedbał
Janusz Glapa
Książnica Pomorska w Szczecinie

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE

Nie ma biblioteki, która nie prowadzi działalności informacyjnej. Wszyscy wiemy, 
że już bracia Załuscy i Joachim Lelewel uważali działalność informacyjną za najszla-
chetniejszą powinność bibliotekarza.

O tej powinności doskonale wiedzieli założyciele przedwojennej Stettiner Stadtbi-
bliothek – dzisiejszej Książnicy Pomorskiej. Czytelnik, który przychodził do ówczesnej 
biblioteki, miał do dyspozycji wspaniałe kolekcje książek, wydawnictwa bibliogra-
fi czne, alfabetyczne katalogi klamrowe, katalogi systematyczne wydane w formie 
książkowej i... jak zwykle bibliotekarza, który służył wiedzą i doświadczeniem przy 
doborze literatury. Wojna minęła, czasy się zmieniły, a informacja biblioteczna nadal 
jest i ważna, i potrzebna.

Istotnym wydarzeniem dla działalności informacyjnej polskich bibliotek była 
konferencja w Krynicy (1951 rok). Dyskutowano tam między innymi o konieczności 
wydzielenia w wojewódzkich bibliotekach publicznych agend, których zadaniem 
ma być fachowa informacja przeznaczona dla użytkownika indywidualnego i zbio-
rowego oraz umiejętność sporządzania zestawień bibliografi cznych. W 1955 roku, 
zgodnie z Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 28 
grudnia 1954 roku, powołano do życia Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Szczecinie. W Bibliotece utworzono wiele nowych działów, powstał m.in. Dział 
Informacyjno-Bibliografi czny. W 1975 roku dział ten został przemianowany na Dział 
Informacji Naukowej.

Od 18 września 1999 roku (wtedy to uroczyście otwarto nowy gmach Książnicy 
Pomorskiej) omawiana agenda zajmuje pomieszczenia na I piętrze i zaprasza czy-
telników od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Biblioteki. Nowy budynek 
wyposażony został w strukturalną sieć komputerową, system ALEPH zapewnił szybki 
dostęp do informacji o zbiorach Biblioteki, a Internet – orientację w zasobach innych 
bibliotek w kraju i za granicą oraz dostęp do wszelkich baz danych.

W listopadzie 2004 roku zmieniła się struktura organizacyjna Książnicy Pomor-
skiej. W ramach Działu Informacji Naukowej wyodrębniono:

• Informatorium i Katalogi,
• Informację Gospodarczą i Prawną (popularna Czytelnia Biznesu),
• Pracownię Normalizacyjną.
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W dziale pracuje 9 osób (trzy po fi lologii polskiej, cztery po historii, jedna ukończyła 
socjologię, jedna ekonomię). Osiem ukończyło podyplomowe studia bibliotekarskie. 
W 2003 roku, po prawie 40 latach szefowania działowi Informacji Naukowej na 
emeryturę przeszła Lidia Milewska – bibliotekarka, której wiedza i pasja zawodowa 
przyczyniły się do nadania działowi wysokiej rangi. Pałeczkę po tej niezwykłej oso-
bowości przejęli: Hanna Niedbał (kierownik) oraz Janusz Glapa (zastępca kierownika 
działu, dotychczasowy kierownik Ośrodka Informacji Gospodarczej i Prawnej).

Działalność informacyjna Książnicy Pomorskiej ma charakter uniwersalny; do-
starcza wiadomości o zbiorach Biblioteki, innych bibliotek oraz danych na niemal 
każdy temat (bez wątpienia ułatwia to otrzymywany od 1969 roku ogólnopolski eg-
zemplarz obowiązkowy). Bogaty i różnorodny księgozbiór, dostosowany do potrzeb 
czytelników, jest stopniowo selekcjonowany i uzupełniany o nowości wydawnicze. 
Dostęp do nowości Biblioteka ma przede wszystkim dzięki wspomnianemu wyżej 
egzemplarzowi obowiązkowemu. Każde wydawnictwo w kraju ma ustawowy obo-
wiązek wysyłania jednego egzemplarza własnych publikacji do określonych bibliotek 
w kraju. Wydawcy nie wywiązują się z tego obowiązku wzorowo, ale umożliwia to 
największym bibliotekom w kraju uzupełnianie księgozbioru i kształtowanie polityki 
gromadzenia. Dział Informacji ma czynny udział w tworzeniu swojego zasobu, na 
którym bazują potem pracownicy i czytelnicy.

Z usług Działu Informacji korzystają ludzie wszystkich profesji; kadra kierowni-
cza, pracownicy naukowi, uczniowie, studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, 
dziennikarze, emeryci i renciści, hobbyści i krzyżówkowicze, obcokrajowcy (zwłasz-
cza z Niemiec i państw skandynawskich), mieszkańcy Szczecina i Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Formy udostępniania i rozpowszechniania informacji naukowej są obecnie nie-
zwykle bogate i atrakcyjne. Pomijając tradycyjne katalogi kartkowe (te przedwojenne 
i powojenne), czytelnik ma do dyspozycji katalogi komputerowe, komputerowe bazy 
danych, CD-ROM-y, serwisy pełnotekstowe, połączenia online, własne bazy danych 
m.in. kartoteki zagadnieniowe – a więc wszystko to, co umożliwia szybkie dotarcie 
do informacji. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że coraz częściej informacja 
udzielana jest za pośrednictwem e-maili, dotyczy to zarówno orientacji w naszych 
zasobach nieskatalogowanych komputerowo, jak i informacji rzeczowej. Ta nowo-
czesna forma kontaktów z biblioteką stopniowo toruje sobie drogę do świadomości 
polskiego czytelnika.

Począwszy od 1994 roku (w przypadku czasopism nieco później) wszystkie 
materiały wpływające do Biblioteki są opracowywane i umieszczane w katalogach 
komputerowych, do których czytelnik ma dostęp przez Internet lub wyszukiwarki. 
W razie potrzeby pracownicy działu służą radą w zakresie metodyki korzystania 
z komputerowych baz danych. W trakcie realizacji jest zakrojony na szeroką skalę 
plan skanowania tradycyjnych katalogów, co umożliwi czytelnikowi orientację za 
pośrednictwem Internetu również w starszych zasobach Biblioteki.

W pracy codziennej działu ważne są tradycyjne źródła wiedzy o regionie. To 
właśnie „Bibliografi a Pomorza Zachodniego” (początkowo w formie książkowej, dziś 
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w elektronicznej) jest w miarę pełną, szybką informacją o piśmiennictwie powstającym 
i dotyczącym naszego regionu. Bibliografi a regionalna jest uzupełnieniem „Bibliografi i 
zawartości czasopism” Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W minionym roku (dane z 31 grudnia 2005) do Działu Informacji Naukowej zgłosiło 
się 34 902 czytelników, z czego 25 604 odwiedziło Informatorium, które udostępniło 
na miejscu 5 847 wol., odciążając Czytelnię Naukową i czytelnie specjalistyczne. 
9298 czytelników skorzystało z Czytelni Informacji Gospodarczej i Prawnej, z cze-
go 6988 osób korzystało ze zbiorów ekonomicznych i prawnych, a 2 310 osób – ze 
zbiorów norm i wydawnictw normalizacyjnych. Ogółem udzielono 56 850 informacji. 
Po agendach Książnicy Pomorskiej oprowadzono 100 grup zorganizowanych oraz 
gości Biblioteki (1 990 osób).

Dział Informacji Naukowej zajmuje się koordynacją działalności informacyjnej 
w Książnicy oraz prowadzi współpracę informacyjną z innymi ośrodkami w mieście 
i w kraju. Potrzebę jednoczenia wysiłków w pracy z czytelnikiem, podniesienia i uno-
wocześnienia oferty bibliotek dostrzeżono także na szczeblu regionalnym, podpisując 
10 maja 2005 roku Szczecińskie Porozumienie Bibliotek. Książnica Pomorska jest 
jednym z inicjatorów tego porozumienia. Praca w ramach porozumienia przekłada się 
na codzienne kontakty między bibliotekami, dostęp do informacji o poszczególnych 
księgozbiorach przez Internet, co służy lepszej obsłudze czytelnika.

Dział Informacji Naukowej przygotowuje wystawy naukowe oraz okolicznościowe; 
ma na koncie wiele publikacji (przyczynił się do powstania monografi i „Od Stadtbi-
bliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005”), bierze udział w organizacji sympozjów 
i konferencji w Książnicy Pomorskiej.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły masowo powstawać małe 
przedsiębiorstwa, fi rmy prywatne itp. Początkującym przedsiębiorcom brakowało 
wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów pra-
wa gospodarczego, zakładania przedsiębiorstw. W tej sytuacji założono Ośrodek 
Informacji Gospodarczej Książnicy Pomorskiej (obecna nazwa: Informacja Go-
spodarcza i Prawna), który rozpoczął działalność pod koniec 1993 roku. Podobne 
ośrodki działają już od 30 lat w bibliotekach publicznych Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Danii, Szwecji oraz Holandii. Pomysł utworzenia ośrodka zrodził się 
w szczecińskim środowisku bibliotekarskim wraz z przemianami politycznymi i eko-
nomicznymi w Polsce. Transformacja polskiej gospodarki zaowocowała powstaniem 
tysięcy nowych fi rm na Pomorzu Zachodnim. Możliwość pozyskania zachodniego 
partnera z dużym doświadczeniem w informacji gospodarczej pojawiła się w 1991 
roku podczas I Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, w którym uczestniczył 
Carleton Earl z Wielkiej Brytanii (dyrektor bibliotek Hrabstwa Dorset). Zainteresował 
się on pomysłem szczecińskim informując, że jest szansa otrzymania pieniędzy 
z funduszu „Know How” na powstanie i rozwój Ośrodka Informacji Gospodarczej 
w naszej Bibliotece. Po zmianach w Europie środkowej i wschodniej rząd brytyjski 
uruchomił źródła fi nansowe służące do wspierania demokracji i sektora biznesu 
prywatnego w tej części Europy. Wspólny, polsko-brytyjski projekt ośrodka uzyskał 
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fi nansowe wsparcie wyżej wymienionego funduszu. Ośrodek Informacji Gospodarczej 
jest więc efektem współpracy Książnicy Pomorskiej i Hrabstwa Dorset w Wielkiej 
Brytanii. Współpracujemy z ośrodkami w tym kraju, a wymiana doświadczeń przynosi 
wymierne rezultaty. Podstawowym celem działania strony brytyjskiej i polskiej było 
stworzenie więzi pomiędzy ośrodkiem a systemem informacji biznesowej Hrabstwa 
Dorset. Aby to osiągnąć, Ośrodek Informacji Biznesowej został w 1994 roku człon-
kiem brytyjskiej sieci informacji biznesowej HATRICS (sieć ta działa w południo-
wych hrabstwach Wielkiej Brytanii: Dorset, Hampshire, Avon, Sommerset). Okazja 
bezpośredniej wymiany doświadczeń z bibliotekarzami z innych krajów pojawiła 
się podczas Drugiego Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy „Informacja 
biznesowa w bibliotece” zorganizowanej w Szczecinie w październiku 1994 roku. 
Uczestniczyli w nim bibliotekarze z 11 krajów świata. Pokłosiem sympozjum jest 
publikacja „Informacja biznesowa w bibliotece”.

W roku 1996 ośrodek rozszerzył działalność o informację prawną, w wyniku 
czego powstał Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej. Oddział mieści się na 
parterze Książnicy Pomorskiej w pomieszczeniu o powierzchni 100 m2. Dysponuje 
komputerami z napędami CD-ROM i DVD, nagrywarką CD-ROM, drukarkami, ska-
nerami (czarno-białym skanerem sieciowym formatu A3 oraz kolorowym formatu 
A4), cyfrową kserokopiarką i faksem. Posiadamy szybki dostęp do Internetu (łącze 
o prędkości 10 MB/s). W ośrodku pracują 4 osoby z wykształceniem specjalistycznym 
(bibliotekoznawczym i ekonomicznym).

Dysponujemy czytelnią i skromną pracownią, gdzie są opracowywane zbiory 
normalizacyjne. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów prezencyjnych. W czytelni 
oprócz wydawnictw reprezentujących profi l ośrodka znajdują się słowniki językowe, 
wydawnictwa multimedialne, encyklopedie ogólne, czasopisma, informatory, publi-
kacje administracji państwowej. Powstała również kolekcja wydawnictw normaliza-
cyjnych. Korzystanie ze zbiorów ośrodka jest bezpłatne. Pobieramy symboliczne 
opłaty za korzystanie z niektórych baz (np. „Lex”, „Kompass”) oraz za wydruki 
i kserokopie.

Książnica Pomorska była jedną z pierwszych bibliotek publicznych w Polsce roz-
szerzającą tradycyjne usługi biblioteczne o informację gospodarczą. O trafności tego 
zamysłu może świadczyć wysoka frekwencja odwiedzin. W 1994 roku skorzystało 
z usług Informacji Gospodarczej 1 300 użytkowników, w 2005 roku – 9 298. W cią-
gu 11 lat nastąpił wzrost liczby odwiedzin o 715%. Członkostwo w sieci HATRICS 
umożliwiło 118 czytelnikom skorzystanie ze zbiorów tej sieci (normy ISO, British 
Standards, patenty oraz katalogi fi rm).

Jako jedyna biblioteka w naszym regionie Książnica Pomorska posiada kompletny 
zbiór norm (Polskie Normy – wszystkie grupy dziedzinowe, Normy Branżowe, normy 
ISO, normy EIC oraz normy EN), które są na bieżąco aktualizowane. Czytelnicy często 
korzystają z katalogów fi rmowych i kosztorysowych. Głównymi źródłami zbiorów są: 
egzemplarz obowiązkowy, zakup oraz wymiana zagraniczna i krajowa.
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Czytelnicy to zwykle studenci oraz pracownicy naukowi szczecińskich wyższych 
uczelni, ludzie prowadzący własną działalność gospodarczą, czytelnicy indywidu-
alni i młodzież szkół średnich. Struktura zawodowa użytkowników przedstawia się 
następująco:

• 70% – studenci i pracownicy naukowi szczecińskich uczelni,
• 20% – ludzie prowadzący własną działalność gospodarczą,
• 10% – czytelnicy indywidualni i uczniowie szkół średnich.
Na warsztat informacyjny Informacji Gospodarczej i Prawnej składa się informacja 

dokumentacyjna i faktografi czna. Są to:
• katalogi i kartoteki tworzone drogą elektroniczną:

- katalog księgozbioru Ośrodka Informacji Gospodarczej i Prawnej,
- kartoteka czasopism o tematyce ekonomicznej i prawniczej znajdujących 

się w Książnicy Pomorskiej,
- kartoteka artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i prawnych 

tworzona na podstawie opisów z autopsji (czasopisma specjalistyczne 
nie rejestrowane przez Bibliografi ę zawartości czasopism i prasa regio-
nalna),

- kartoteka fi rm (zawiera krótkie informacje o najważniejszych fi rmach re-
gionu);

• katalog główny Książnicy Pomorskiej (online),
• materiały drukowane:

- wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, leksykony),
- wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu ekonomii i prawa,
- katalogi i informatory gospodarcze,
- normy i wydawnictwa normalizacyjne;

• wydawnictwa informacyjne oraz bazy danych na CD-ROM-ach,
• bazy danych online (między innymi „Kompass”, „LEX”, „Przewodnik Biblio-

grafi czny”, „Bibliografi a zawartości czasopism”).
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Anna Łozowska
Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

Funkcje i zadania pracowników oddziału można w dużym uproszczeniu podzielić 
na siedem bloków. Są to zadania i czynności, które wykonują oni dzisiaj, ale ciągły 
rozwój technologii informacyjnej w bibliotekach wprowadza nieustanne w metodach 
pracy, czynnościach i w funkcjach, co w naszym przypadku jest bardzo widoczne.

Działalność biblioteczna
• zamawianie i rejestracja nabytków,
• ubytkowanie i selekcja zbiorów (protokoły),
• organizacja wystaw i działalność promocyjna uczelni i biblioteki – przygo-

towanie wydawnictw informacyjnych, okazjonalne wystawy środowiskowe, 
organizacja Tygodnia Bibliotek, Dni Morza, itp.

Działalność dydaktyczna
• coroczne, od października do połowy listopada, szkolenia studentów I roku 

z systemu ALEPH (bieżący instruktaż przy terminalach),
• szkolenia z podstaw informacji naukowej – studenci wszystkich wydziałów PS 

między III a V rokiem studiów (1 godzina). Szkolenie ma charakter wykładu 
bazującego na pokazie strony www Biblioteki ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na zawartość i sposób korzystania z baz danych. Treść wykładu zmienia 
się naturalnie; trzeba też dostosować szkolenie do potrzeb grupy. Na większo-
ści wydziałów szkolenie jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu, 
po zaliczeniu dwugodzinnego szkolenia w bibliotece wydziałowej i 1 godziny 
w OIN,

• szkolenia pracowników uczelni – są dobrowolne, ale w związku z eksplozją 
informacji i dostępu do coraz nowszych baz i usług elektronicznych w biblio-
tekach stają się niezbędne. Propozycja szkoleń wychodzi ze strony Oddziału 
Informacji oraz kierowników jednostek lub pojedynczych pracowników.

Administrowanie stroną www Biblioteki PS
Czynności z tym związane obejmują: projektowanie nowych modułów i związa-

nych z tym treści, formułowanie komunikatów, instrukcji, itp. oraz ich aktualizacja. 
Czynności te wykonywane są przez pracownika OIN z uprawnieniami administra-
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tora lub zlecane informatykowi, ale nadzór nad działaniem strony domowej i ocena 
aktualności informacji należy do pracowników OIN.

Organicznie powiązane z administracją home page jest zarządzanie e-nośnikami 
(czasopismami, bazami) we współpracy z Działem Gromadzenia Zbiorów np. aktu-
alizacja linków do różnych tytułów czasopism wymaga potwierdzenia prenumeraty 
u wydawcy, czym zajmują się pracownicy wspomnianego działu.

Działalność informacyjna
Jest to blok wydzielony umownie, bo niemal wszystkie działania pracowników 

oddziału służą przygotowaniu i udzielaniu informacji:
• informowanie o sposobie pracy sieci bibliotecznej,
• odpowiedzi na ankiety i kwerendy (zgłoszone tradycyjną pocztą lub e-mailem),
• bieżąca pomoc użytkownikom w poszukiwaniach literatury,
• pomoc w obsłudze Wypożyczalni (rejestracja studentów I roku),
• wdrażanie nowych nośników i usług:

- wybór baz danych do zakupu lub testowania i związana z tym korespon-
dencja z dostawcami baz,

- działalność informacyjno-szkoleniowa,
- ubieganie się o środki na zakup baz lub e-czasopism u władz uczelni lub 

sponsorów,
- przygotowywanie lub weryfi kacja umów na zakup e-nośników.

Działalność dokumentacyjna
Prowadzimy ją co roku od listopada do marca następnego roku (oczywiście moż-

na dokumentować przez cały rok, ale tak się – niestety – nie dzieje). Polega ona na 
tworzeniu bazy publikacji pracowników PS w tym samym oprogramowaniu, co katalog 
biblioteczny, tj. w ALEPH-ie; baza publikacji PUB jest więc podbazą ALEPH-a dostę-
pną w Internecie. Wprowadzanie opisów bibliografi cznych publikacji we wspomnianym 
okresie ma związek z zarządzeniem Rektora PS regulującym sposób i czas dokumen-
towania publikacji przez pracowników uczelni. Inicjatywa, treść i aktualizacja tego aktu 
pochodzą najczęściej od pracowników OIN, ale władze uczelni doceniają znaczenie 
bazy PUB biblioteki i przystają na nasze inicjatywy lub proponują własne.

Po utworzeniu opisów wszystkich przyjętych na dany rok publikacji wykonujemy 
zestawienie tabelaryczne według jednostek organizacyjnych i rodzajów publikacji 
i wraz z wydrukiem publikacji dostarczamy je Prorektorowi ds. Nauki. Tak uporząd-
kowany proces dokumentowania dorobku naukowego uczelni trwa od ponad 20 lat 
i jest niezwykle korzystny, bo baza jest kompletna, a jej przydatność informacyjna 
wręcz nieoceniona.

Współpraca w tworzeniu ogólnopolskich baz katalogowo-bibliografi cznych: 
SYMPOnet, Baztech, katalog książek zagranicznych BN

Trwa ona od wielu lat. W dobie automatyzacji i Internetu elektroniczne rekordy 
opisu bibliografi cznego książek lub artykułów stworzone w naszym oddziale wysy-
łamy je online do baz centralnych. Pracy przybywa, gdyż informacje o nabytkach 
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dostępne są niemal natychmiast, więc tworzenie, kopiowanie, uzupełnianie rekordów 
opisów bibliografi cznych materiałów konferencyjnych do bazy centralnej SYMPONet 
na Politechnice Warszawskiej trwa nieprzerwanie. 

Bibliografi czną bazę artykułów z polskich czasopism naukowo-technicznych 
BAZTECH tworzymy od chwili jej powstania, tj. od 1999 roku.

Współpraca z Biblioteką Narodową przy tworzeniu katalogu centralnego książek 
zagranicznych polega na przesyłaniu drogą elektroniczną opisów bibliografi cznych 
zagranicznych wydawnictw zwartych zakupionych w ostatnim roku. Jest to czynność 
dosyć skomplikowana ze względu na niewielką jeszcze kompatybilność naszych 
systemów bibliotecznych. Plik do wysyłki przygotowuje się przy pomocy bibliotekarza 
systemowego. 

Zadania wynikające z elektronizacji uczelni
Są one różnorodne i zmienne, ale zawsze pociągają za sobą zmiany w obsłudze 

użytkowników lub tworzą nowe zadania. Jest to np. udział pracownika OIN w różnych 
komisjach przygotowujących strategię rozwoju informatyzacji uczelni, wdrażających 
nowe rozwiązania itp. Ponieważ biblioteka jest postrzegana na uczelni jako jednost-
ka pracująca w nowoczesnej technologii informacyjnej, jest również zapraszana do 
udziału w wielu przedsięwzięciach.

W 2005 roku przedstawiciel OIN brał udział w pracach nad wdrożeniem elektro-
nicznej legitymacji studenckiej; chodziło o zapewnienie kompatybilności systemu 
bibliotecznego ALEPH z systemem STUDENT. Postanowiono zastosować legity-
mację studencką jako kartę biblioteczną. Decyzja ta pociągnęła za sobą zmiany 
pracy w agendach udostępniania. W związku z tym podjęto decyzję o retrokonwersji 
księgozbioru bibliotecznego niewprowadzonego do tej pory do katalogu komputero-
wego. Aby przyspieszyć prace, zaangażowano do nich niemal cały zespół biblioteki, 
w tym pracowników Oddziału Informacji. 

Ponieważ mamy doświadczenie w tworzeniu rekordów do różnych baz danych, 
katalogowanie zbiorów nie nastręcza większych trudności. Związana jest z tym kla-
syfi kacja przedmiotowa księgozbioru, którą wykonujemy dla własnego księgozbioru, 
niekiedy także dla zbiorów przeznaczonych do innych agend.

Tak więc funkcje, zadania OIN są bardzo elastyczne, ale związane głównie 
z tworzeniem baz danych i świadczeniem lub przygotowywaniem usług online. 
Zdalny dostęp do katalogu, baz danych, wypożyczeń międzybibliotecznych i innych 
usług spowodował już spadek odwiedzin w niemal wszystkich agendach biblioteki, 
również w Oddziale Informacji. Nie martwimy się tym, gdyż ciągle przybywa nam 
nowych zadań. Ich efektem jest łatwiejszy i dogodniejszy dostęp użytkowników do 
informacji. 
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Edyta Rogowska
Biblioteka Główna PAM

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFII
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

Biblioteki szkół wyższych wspomagają procesy naukowe, badawcze i dydaktycz-
ne uczelni. Do najważniejszych zadań biblioteki Pomorskiej Akademii Medycznej 
należy zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników i studentów uczelni oraz 
lekarzy z całego regionu m.in. poprzez umożliwienie dostępu do światowych zaso-
bów informacji.

Dział Informacji Naukowej i Bibliografi i Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie odpowiada za wdrażanie i koordynację prac nad wykorzy-
staniem technologii informatycznych. Do podstawowych zadań działu należą:

• wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie elektronicznych źródeł informacji 
służących pracy naukowo-dydaktycznej,

• udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, faktografi cznych i biblio-
grafi cznych,

• tworzenie bazy „Bibliografi a dorobku naukowego pracowników Pomorskiej 
Akademii Medycznej”,

• dydaktyka,
• promocja biblioteki.
Dziś, kiedy lawinowo rośnie liczba publikacji w czasopismach naukowych, ma-

teriałach zjazdowych i książkach, niezmiernie istotnym zadaniem Działu Informacji 
jest wyszukiwanie, selekcja i dobór elektronicznych źródeł informacji do pracy 
naukowo-dydaktycznej, tudzież organizowanie dostępu do baz zakupionych przez 
uczelnię i baz będących w fazie testów. Działalność usługowa działu koncentruje się 
na udostępnianiu oraz przeszukiwaniu polskich i zagranicznych baz o biomedycynie, 
a także na przygotowywaniu zestawień tematycznych, uzupełnianiu, korekcie opisów 
bibliografi cznych oraz informacji o nich, udostępnianiu materiałów bibliotecznych do 
czytelni, prowadzeniu wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnianiu naświetlarki 
i skanera do slajdów i fi lmów.

Biblioteka Pomorskiej Akademii Medycznej oferuje użytkownikom dostęp do 
następujących elektronicznych źródeł informacji:

• Bazy bibliografi czne:
- Medline,
-  ProQuest Dissertations and Theses – A&I,
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- „Polska Bibliografi a Lekarska”,
- „Bibliografi a Dorobku Naukowego Pracowników Pomorskiej Akademii 

Medycznej”;
• Bazy pełnotekstowe:

- Bazy EBSCOhost:
 Academic Search Premier,
 Health Source: Nursing/Academic Edition,
 Health Source: Consumer Edition,
 Cochrane Collection,
 Clinical Pharmacology,
- Bazy ProQuest:
 ProQuest Medical Library,
 ProQuest Nursing Journals,
 ProQuest Science Journals,
 ProQuest Education Journals
- Baza Blackwell Synergy.

Wszystkie bazy dostępne są w uczelnianej sieci internetowej, mogą z nich ponadto 
skorzystać zarejestrowani użytkownicy (poprzez autoryzację na hasło). Pracownicy 
i studenci PAM oraz słuchacze Studium Doktoranckiego mogą korzystać z większości 
wymienionych baz także z komputerów domowych po uprzednim zarejestrowaniu 
się w Dziale Informacji Naukowej i Bibliografi i Biblioteki Głównej PAM. Z tej formy 
dostępu korzysta już ponad 350 autoryzowanych użytkowników.

Działalność bibliografi czna
Pracownicy Działu Informacji tworzą własną bazę danych. Jest nią „Bibliografi a 

dorobku naukowego pracowników Pomorskiej Akademii Medycznej”. Prace bibliogra-
fi czne prowadzone są na bieżąco od 1948 roku, kiedy powstała Akademia. Bibliografi e 
retrospektywne za lata 1948-1993 wydano w formie suplementów do „Roczników 
Pomorskiej Akademii Medycznej”. Od 1994 roku bibliografi a opracowywana jest 
drogą elektroniczną z zastosowaniem systemu bibliografi czno-bibliometrycznego 
Expertus i dostępna w Internecie.

Dostęp do tej bazy nie wymaga autoryzacji. W bazie rejestrowane są następujące 
typy publikacji: artykuły polskie i zagraniczne, komentarze, monografi e, rozdziały 
książek polskich i zagranicznych, patenty, podręczniki, recenzje, prace redaktorskie, 
referaty zjazdowe polskie i zagraniczne, skrypty, streszczenia zjazdowe polskie i za-
graniczne, tłumaczenia. Opis bibliografi czny składa się z następujących pól: autora, 
tytułu oryginału, tytułu w wersji angielskiej oraz źródła. Podana jest również wartość 
wskaźnika Impact Factor przy artykułach opublikowanych w czasopismach objętych 
Science Citation Index oraz punktację KBN i wartość wskaźnika Index Copernicus 
przy czasopismach polskich.

Wyszukiwanie można prowadzić na dwa sposoby:
• poprzez indeksy kontekstowe,
• za pomocą operatorów logicznych.
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W ramach działalności bibliografi cznej Dział Informacji zajmuje się również obli-
czaniem dorobku naukowego w zakresie publikacji (wg punktacji wewnętrznej PAM) 
do oceny pracowników PAM ubiegających się o stopień doktora habilitowanego lub 
tytuł naukowy profesora, stanowisko profesora i adiunkta w PAM.

Przygotowuje także dane statystyczne i wydruki dorobku naukowego m.in. na 
potrzeby władz uczelni, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Działalność dydaktyczna
Biblioteka Główna PAM prowadzi szkolenia:
• z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów wszystkich 

wydziałów,
• z przysposobienia bibliotecznego dla studentów programu anglojęzycznego 

I roku studiów,
• dla studentów wyższych lat Wydziału Nauk o Zdrowiu – w ramach seminarium 

magisterskiego na wniosek prowadzących zajęcia,
• z naukowej informacji medycznej dla słuchaczy Studium Doktoranckiego 

PAM,
• cykliczne szkolenia dla wszystkich chętnych,
• szkolenia pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych prowadzone 

w klinikach i zakładach – na wniosek zainteresowanych jednostek uczelni,
• szkolenia indywidualne.
Różni użytkownicy wymagają szkoleń o różnym charakterze oraz odmiennym 

programie. Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów 
wszystkich wydziałów odbywają się w październiku, obejmują dwie godziny semi-
nariów i są obowiązkowe. Mają pokazać, jak działa biblioteka i wykształcić umiejęt-
ność korzystania z jej zasobów. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. 
Program tych zajęć zmienił się bardzo w ostatnich latach. Największy nacisk kładzie 
się na korzystanie z elektronicznego systemu bibliotecznego, elektronicznych źró-
deł informacji, a także na regulamin udostępniania zbiorów oraz prawa i obowiązki 
czytelnika.

Taki sam program prowadzimy w języku angielskim dla studentów z innych krajów. 
Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnej, prowadzą je pracownicy wszystkich 
działów biblioteki.

Szkolenia z naukowej informacji medycznej dla słuchaczy Studium Doktoran-
ckiego PAM obejmują 2 godziny wykładów i 3 godziny ćwiczeń. Są obowiązkowe. 
Wykłady dotyczą następujących zagadnień:

• podstawy informacji naukowej,
• ogólne wiadomości o bibliotekach, z naciskiem na sieć bibliotek medycz-

nych,
• typologia dokumentów,
• źródła informacji medycznej,
• bibliografi czne i pełnotekstowe bazy danych,
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• bibliografi a dorobku naukowego pracowników Pomorskiej Akademii Medycz-
nej,

• zasady sporządzania bibliografi i do pracy naukowej, 
• ocena wartości czasopism i publikacji naukowych, 
• system biblioteczno-informacyjny Pomorskiej Akademii Medycznej, 
• korzystanie z elektronicznego katalogu w systemie ALEPH, 
• strona internetowa biblioteki.
Wykłady odbywają się w sali dydaktycznej biblioteki w formie prezentacji multi-

medialnej. Celem ćwiczeń jest zapoznanie doktorantów z metodyką wyszukiwania 
informacji w komputerowych bazach biomedycznych dostępnych w bibliotece, 
porównanie efektów przeszukiwania baz przy użyciu różnych metod wyszukiwania 
oraz wskazanie innych źródeł informacji medycznej dostępnych w Internecie. Oprócz 
baz danych przedstawiamy również katalogi czasopism on-line. Omawiamy także 
zasady sprowadzania materiałów bibliotecznych drogą wypożyczeń międzybiblio-
tecznych oraz korzystania z elektronicznego systemu dostarczania kopii dokumentów
doc@med, w tym konta pre-paid, które pozwala zarejestrowanym użytkownikom 
zamawiać materiały i odbierać je na prywatnym koncie e-mailowym. Ćwiczenia 
odbywają się w grupach kilkuosobowych i mają postać prezentacji multimedialnej. 
Zajęcia z naukowej informacji medycznej kończą się egzaminem. Warunkiem uzy-
skania pozytywnej oceny z egzaminu jest obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz 
przygotowanie bibliografi i załącznikowej do pracy doktorskiej, zawierającej minimum 
20 pozycji bibliografi cznych.

Szkolenia dla studentów wyższych lat studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu odby-
wają się na wniosek wykładowców w ramach seminarium magisterskiego. Niestety, 
do tej pory niewielu wykładowców takie wnioski złożyło. Zajęcia te mają doskonalić 
umiejętności korzystania ze źródeł informacji osób piszących prace magisterskie.

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych w naszej bibliotece już od trzech lat 
trwają bezpłatne szkolenia z metodyki korzystania z komputerowych baz danych dla 
wszystkich zainteresowanych literaturą biomedyczną. Od 2004 roku przeszkolono 
110 osób.

Zajęcia te cieszą się zainteresowaniem czytelników. Wynika to z faktu, iż wszystkie 
bazy danych oraz czasopisma w wersji elektronicznej dostępne są w uczelnianej sieci 
internetowej, a pracownicy i studenci PAM oraz słuchacze Studium Doktoranckiego 
mogą korzystać z większości baz także w domu.

Szkolenia w Bibliotece Głównej mają charakter cykliczny i obejmują 2 cykle 
tematyczne (każdy raz w miesiącu, po dwie godziny). Pierwszy dotyczy metod po-
szukiwania literatury w bibliografi cznych bazach danych (m.in. Medline, platforma 
EBSCOhost, „Polska Bibliografi a Lekarska”). Drugie szkolenie związane jest z ko-
rzystaniem z pełnotekstowych baz danych (m.in. baz ProQuest i Blackwell/Synergy). 
Uczestnicy szkoleń poznają katalogi czasopism on-line oraz system elektronicznego 
dostarczania kopii dokumentów doc@med.
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Każde szkolenie zapoznaje z wyszukiwaniem w systemie bibliotecznym ALEPH 
oraz przedstawia wszystkie funkcje tego systemu dostępne dla użytkowników. W za-
jęciach uczestniczy zazwyczaj od 5 do 10 osób.

Szkolenia odbywają się też w klinikach i zakładach PAM. Jest to forma bardzo 
efektywna ze względu na to, że uczestnicy mają zbliżone oczekiwania i potrzeby, 
a swobodniejsza atmosfera sprzyja aktywności i współpracy z prowadzącym zaję-
cia. Odbywają się one 1-2 razy w miesiącu. Z tej formy skorzystało już 12 jednostek 
uczelni (około 100 osób).

Oprócz szkoleń grupowych na bieżąco, zależnie od potrzeb, prowadzi się szko-
lenia indywidualnych użytkowników biblioteki. Do pracowników Działu Informacji 
codziennie zgłaszają się czytelnicy oczekujący fachowej pomocy w poszukiwa-
niach literatury medycznej, niekiedy także w podstawowej obsłudze komputera. 
Bibliotekarze poświęcają tym osobom dużo czasu, aby zapewnić jak najpełniejsze 
wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł informacji.

Dzięki szkoleniom i stałemu zaznajamianiu czytelników z bazami danych oraz 
innymi źródłami informacji medycznej wzrasta liczba osób samodzielnie korzystają-
cych z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych ze strony www Biblioteki. 
Redaguje ją Dział Informacji. Tworzenie i aktualizowanie strony www nie jest już 
modą, lecz usługą, której użytkownicy wymagają i oczekują. Ze strony domowej 
Biblioteki można wejść m.in. do katalogów on-line, baz danych, czasopism i innych 
źródeł elektronicznych. Strona promuje bibliotekę, jest jej wizytówką w sieci.

W ramach promocji Biblioteki Dział Informacji przygotowuje stałe wystawy nowości 
wydawniczych, a z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów organizuje wysta-
wy wydawców lub dostawców. Przygotowuje informacje o działalności Biblioteki i jej 
usługach. Można je znaleźć na tablicach ogłoszeniowych oraz w „Biuletynie PAM”.

Od maja 2005 roku wszystkie prace powstałe na naszej uczelni (licencjackie, 
magisterskie, doktorskie i habilitacyjne) sprawdza się w systemie antyplagiatowym. 
Dziekanaty i Dział Wydawnictw przekazują wszystkie prace do Działu Informacji 
i Bibliografi i Biblioteki Głównej PAM. Pracownicy Działu wysyłają je do systemu
plagiat.pl. Raporty przekazują zwrotnie w celu merytorycznej oceny przez uprawnio-
ne do tego osoby. System plagiat.pl jest narzędziem wykrywającym podobieństwa 
między dokumentami, tzn. powtarzające się ciągi znaków. Do systemu wysyłane są 
prace ofi cjalnie przekazane do weryfi kacji i biblioteka nie pośredniczy w korzystaniu 
z niego na prośbę poszczególnych autorów.

Dział Informacji Naukowej i Bibliografi i Biblioteki Głównej PAM czynny jest od 
poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.45 oraz w soboty od 10.00 do 14.00 (59 go-
dzin tygodniowo). Do dyspozycji czytelników mamy pracownię komputerową z 5 
stanowiskami, w tym 4 z dostępem do Internetu. W dziale pracuje 6 osób. Na 5 878 
odwiedzin w 2005 roku przypada 279 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego i 101 
studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie.



30

Bibliografi a

 1. Budek D., Popiela D., Rogowska E.: Biblioteka Pomorskiej Akademii 
Medycznej, [w:] Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek: Ma-
teriały z konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, 
19.11.2004 r. pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin, 2005, s. 27-
33.

 2. Rogowska E., Budek D.: Formy szkolenia użytkowników informacji 
w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
[w:] Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncep-
cje i doświadczenia: 25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek 
Medycznych: Lublin – Kazimierz Dolny 12-14.06.2006 r.: Materiały kon-
ferencyjne, [Lublin 2006], s. 117-124.



31

Grażyna Zygmunt
Biblioteka Główna US

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
 ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 
istnieje po to, by zaspokajać potrzeby informacyjne studentów, nauczycieli, kadry 
zarządzającej i personelu wspomagającego Uniwersytetu oraz innych użytkowników. 
Ma on dostarczać informacji w odpowiednim miejscu, czasie i w dogodny sposób.

Stopniowe wysuwanie się funkcji informacyjnych na czoło zadań bibliotek, utoż-
samianie zadań ośrodków informacji i bibliotek przyczyniło się do tego, że zaczęto 
stawiać znak równości między działalnością biblioteczną a informacyjną. Niemal 
wszystkie czynności wykonywane w bibliotece zaczęto uważać za części procesu 
informacyjnego (gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, ich opracowywanie, admini-
strację biblioteczną i udostępnianie). Na tej podstawie ukształtował się pogląd, że 
działalność informacyjną należy oceniać w oparciu o całość działalności bibliotecz-
nej. Przyjmuje się, że biblioteka naukowa tworzy system obejmujący 4 elementy 
– magazyn informacji (tzn. zbiory), środki przekazywania tych informacji, gmach 
z wyposażeniem oraz użytkowników informacji. Uzupełnianie i opracowywanie 
zbiorów należy dostosowywać do potrzeb użytkowników. Najpowszechniej przyjęty 
pogląd głosi jednak, że działalność informacyjna biblioteki polega na gromadzeniu 
i publikowaniu źródeł informacyjnych np. katalogów centralnych, dokumentowaniu 
zbiorów, opracowywaniu bibliografi i i przeglądów dokumentacyjnych oraz udzielaniu 
użytkownikom pomocy przez określony dział lub pracownika, a więc na pośrednictwie 
między źródłem informacji i odbiorcą.

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego (OIN 
BG US) w zasadzie wypełnia wyżej wymienione elementy procesu informacyjnego. 
W zasadzie, ponieważ wiele zostało jeszcze do zrobienia. Mamy źródła informacji, 
mamy tradycyjne i nowoczesne środki przekazywania informacji, pomieszczenia, 
użytkowników informacji i ich potrzeby informacyjne.

Głównym zadaniem OIN jest działalność informacyjna o zbiorach własnej Biblioteki 
i zasobach bibliotecznych w Polsce i za granicą.

Zbiory Biblioteki tworzące swoisty magazyn informacji liczą ponad milion jednostek 
inwentarzowych, gromadzone są zgodnie z kierunkami kształcenia i działalnością 
naukową uczelni. Tematyka księgozbioru to: pedagogika, psychologia, historia, 
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socjologia, politologia, religioznawstwo, fi lozofi a, teologia, kultura, językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, biologia, nauki o mo-
rzu, oceanologia, wychowanie fi zyczne, sport, prawo, administracja, matematyka, 
ochrona środowiska, pomorzoznawstwo oraz nauki pokrewne tym dziedzinom.

OIN BG US świadczy wszystkim użytkownikom Biblioteki liczne usługi z dzie-
dzin bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Udziela informacji bibliotecznej, 
bibliografi cznej oraz rzeczowej w zakresie dyscyplin będących przedmiotem badań 
naukowych na Uniwersytecie. Można tu znaleźć informacje o zasobach Biblioteki 
Głównej oraz bibliotek sieci US, zasobach polskich bibliotek i placówek naukowych 
(w tym bibliotek szczecińskich) oraz zasobach bibliotek światowych dostępnych 
w Internecie. Na warsztat informacyjny OIN składają się:

• księgozbiór podręczny,
• katalogi kartkowe i elektroniczne,
• wydawnictwa na nośnikach elektronicznych CD, DVD (głównie encyklopedie 

i słowniki, informatory, atlasy, bibliografi e),
• bibliografi e narodowe,
• bazy pełnotekstowe i abstraktowe udostępniane online,
• „Baz-Tech”,
• internetowe pisma naukowe,
• katalog książek i czasopism,
• elektroniczne wersje czasopism i księgarń elektronicznych,
• lista A-Z,
• bazy własne,
• bazy testowe.
Zbiory OIN w postaci księgozbioru podręcznego liczą ponad 3 tys. wydawnictw 

zwartych oraz ok. 140 tytułów wydawnictw ciągłych. Czytelnia z wolnym dostępem 
do księgozbioru dysponuje licznymi wydawnictwami polskimi i zagranicznymi. Są to 
bibliografi e, np.: „Bibliografi a Wydawnictw Ciągłych”, „Polska Bibliografi a Literacka”, 
„Bibliografi a Historii Polski”, a ponadto normy bibliografi czne, „Informator Polskiej 
Agencji Prasowej”, „Noty biografi czne”, leksykony, słowniki językowe i biografi czne 
np. „Polski słownik biografi czny”, encyklopedie, przewodniki itp.

Biblioteka US posiada rozbudowane katalogi kartkowe, wśród których należy 
wymienić:

• centralny katalog alfabetyczny i rzeczowy książek (wg klasyfi kacji UKD) za-
mknięty 1.01.2002 roku,

• katalog alfabetyczny księgozbioru byłego Studium Nauczycielskiego,
• katalog alfabetyczny i rzeczowy (według systemu Kuttera) byłej Akademii Nauk 

Społecznych, której zbiory przejęła Biblioteka, zamknięty w 1990 roku,
• katalog alfabetyczny i rzeczowy (wg klasyfi kacji UKD) zbiorów Biblioteki Wy-

działu Ekonomiczno-Inżynieryjnego Transportu Politechniki Szczecińskiej, 
zamknięty po powstaniu Uniwersytetu w 1985 roku,

• katalog alfabetyczny serii wydawniczych,
• katalog alfabetyczny czasopism,
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• katalogi zbiorów specjalnych (znajdują się w Czytelni Zbiorów Specjalnych 
oraz w katalogu centralnym),

• katalog depozytów wypożyczalni i czytelni oraz katalog alfabetyczny.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego posiada także katalogi elektro-

niczne, o których informacji dostarcza OIN. Są to:
• elektroniczny katalog zasobów Biblioteki „Biblio-Info”. Obejmuje ponad 111 tys. 

rekordów. Rejestruje książki zakupione po roku 1992. Katalog książek służy do 
wyszukiwania sygnatur książek ze zbiorów Biblioteki Głównej, dostępnych w jej 
agendach oraz bibliotekach wydziałowych. W trakcie testowania i wdrażania 
jest system biblioteczny KOHA,

• katalog czasopism zawierający tytuły i sygnatury czasopism dostępnych 
w Czytelni Głównej oraz czytelniach wydziałowych,

• katalog Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
• katalog Wydziału Teologii (wersja testowa w systemie KOHA),
• baza UNION – bibliografi a Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej 

(wersja w systemie KOHA).
Biblioteka ma ponadto dostęp do katalogów centralnych:
• Katalogu Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo,
• Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKat polskich bibliotek 

naukowych stosujących zintegrowane systemy biblioteczne (ALEPH, Hori-
zon, Prolib, Virtua, VTLS), jest to katalog scentralizowany z kontrolą opisów, 
tworzony metodą współkatalogowania,

• Katalogu Rozproszony Bibliotek Zagranicznych,
• Katalogu Bibliotek Anglistycznych „Polanka”.
OIN udostępnia użytkownikom wydawnictwa na nośnikach elektronicznych. Wśród 

nich wymienić należy encyklopedie i słowniki: „Encyklopedia multimedialna PWN”, 
„Nowa encyklopedia powszechna PWN” i serię multimedialną „Encyklopedia PWN”. 
Oddział Informacji BG US udostępnia studentom: serię „Natura” (części „Ziemia”, 
„Wszechświat”, „Życie”, „Człowiek”), serię „Kultura” („Świat starożytny”, „Cywiliza-
cje Europejczyków”, „Cywilizacje obu Ameryk”), a ponadto: „Komputerowy słownik 
języka polskiego PWN”, „Wielką ilustrowaną encyklopedię powszechną”, „Słownik 
encyklopedyczny: informatyka”, „Elektroniczną encyklopedię PWN”, „Słownik orto-
grafi czny”, „Informator nauki polskiej” (2001), informator dotyczący chemii i nauk 
pokrewnych, „Informator Polityczny PAP”, „Noty biografi czne”. Czytelnik znajdzie tu 
ponadto: „Historię świata” (wyd. Cartall), „Historię świata” (wyd. Pascal), „Multime-
dialną historię Polski na tle Europy 950-1991”, eseje najwybitniejszych historyków 
polskich, unikalne ilustracje, fi lmy, multimedialny atlas historyczny Polski i Europy, 
testy przygotowujące do egzaminów na uczelnie wyższe, oraz: „The History of 
Korea”, „Zarys dziejów Armii Krajowej”, „Katyń: znak ludobójstwa”, „Multimedialną 
interaktywną historię świata”, „Atlas świata”, bazę szczecińskich fi rm i „Prawo polskie 
orzecznictwo Sądu Najwyższego”.
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W OIN BG jest również dostęp do elektronicznych baz bibliografi cznych Biblioteki 
Narodowej:

• „Przewodnik Bibliografi czny” (od 1986 roku, polska bibliografi a narodowa 
bieżąca, książki krajowe ze wszystkich dziedzin wiedzy),

• „Bibliografi a zawartości czasopism” (od 1996 roku, polska bibliografi a na-
rodowa bieżąca, rejestruje zawartość większości czasopism naukowych 
i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy),

• „Bibliografi a wydawnictw ciągłych, nowych, zawieszonych i zmieniających 
tytuł”,

• „Bibliografi a Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”,
• „Wydawnictwa Niezależne 1976-1989”,
• „Słownik języka haseł przedmiotowych”,
• „Bibliografi a Pomorza Zachodniego” (baza stworzona przez Książnicę Pomor-

ską w Szczecinie w Oddziale Bibliografi i Pomorza Zachodniego, odnotowuje 
piśmiennictwo krajowe do 1991 roku).

Na swojej stronie internetowej (http://bg.univ.szczecin.pl) OIN oferuje dostęp do 
elektronicznych baz pełnotekstowych i abstraktowych online:

• „EBSCO Eifl ”, baza zbudowana przez fi rmę EBSCO, w ramach projektu EIFL 
Direct daje dostęp do baz danych: „Academic Search Premier”, „Business 
Source Premier”, „Master File Premier Newspaper Source: Regional Business 
News”, pełnotekstowa „Health Source”: Nursing/Academic Edition”, „Medline-
ERIC”, „Health Source: Consumer Edition”, „Clinical Pharmacology Agricola: 
Communication & Mass Media Complete”, „American Humanites Index”,

• PROLA „Physical Review OnLine Archive”,
• „Springer-Kluwer“ (połączone bazy „Kluwer“ i „Springer“),
• „Stor”,
• „Blackwell Publishing” (cześć tytułów dostępna bezpłatnie).
Biblioteka US uczestniczy w tworzeniu bazy bibliografi czno-abstraktowej „Baz-

Tech” o zawartości czasopism technicznych (inżynieria, technika, nauki ścisłe i ochro-
na środowiska). Od 1998 roku bazę tę tworzy 20 bibliotek akademickich i branżowych 
ośrodków informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 
270 polskich czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów 
naukowo-badawczych.

Do poszukiwań bibliografi cznych na stronie www Biblioteki US służy katalog 
książek i czasopism oraz katalogi centralne:

• KaRo,
• NUKat,
• Katalog Rozproszony Bibliotek Zagranicznych,
• Katalog Bibliotek Anglistycznych „Polanka”.
Czytelnik może się dostać ze strony Biblioteki do internetowych pism naukowych: 

„Edukacyjne Dyskursy: Internetowe Pismo Pedagogiczne Instytutu Pedagogiki Uni-
wersytetu Szczecińskiego”, „EIDOS: Pismo Filozofi czno-Literackie”, „Poezja – Piotr 
Sulikowski” oraz elektronicznych wersji czasopism i księgarń elektronicznych:
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• czasopisma zagraniczne on-line w prenumeracie (fi rma A.B.E. Marketing),
• czasopisma elektroniczne (Politechnika Łódzka),
• czasopisma elektroniczne (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu),
• czasopisma elektroniczne (Onet.pl),
• czasopisma elektroniczne (Uniwersytet Kalifornijski),
• lista polskich czasopism elektronicznych,
• lista czasopism elektronicznych anglojęzycznych,
• słowiańskie dzienniki, tygodniki i miesięczniki,
• biblioteka czasopism elektronicznych,
• „Directory of Open Access Journals” (wykaz czasopism w wolnym dostępie),
• naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne (nowa baza przygoto-

wana przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego),
• „MIT Press” (pełny dostęp do czasopism „Linguistic Inquiry” i „PAJ Nowa 

Krytyka”,
• „Nowe w szkole”,
• „Pogranicza”,
• „Przegląd Uniwersytecki”,
• „Przegląd Rządowy”,
• „Publikacje Instytutu Matematyki PAN”,
• „Prokuratura i Prawo”,
• „British Journal of Sociology”,
• „Maritime Policy Management”.
Doskonałym źródłem informacji są także elektroniczne bazy w wersji testowej, 

które udostępnia się użytkownikom. W ostatnim roku akademickim przetestowano 
około 10 baz.

Użytkownik korzysta także z tzw. baz własnych tworzonych przez OIN BG US 
oraz inne biblioteki sieci. Są to:

• baza PUBLI („Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu 
Szczecińskiego”). W 1995 roku wydano w pięciu tomach bibliografi ę prac 
pracowników za lata 1985 -1994. Katalog elektroniczny jest kontynuacją tego 
wydawnictwa. Uzupełniany jest na bieżąco. Bibliografi a jest częścią systemu 
ALEPH,

• baza EKON tworzona przez Bibliotekę Ekonomiczną,
• Baza Noblistów tworzona przez Bibliotekę Wydziału Matematyczno-Fizycz-

nego.
Miejscem udostępniania informacji jest Oddział Informacji Naukowej, który zajmuje 

parter wyremontowanego niedawno budynku oraz pomieszczenie przeznaczone na 
archiwum oddziału. Oddział dysponuje czytelnią z księgozbiorem podręcznym oraz 
czytelnią multimedialną. Oto powierzchnia tych pomieszczeń:

• czytelnia 114, 3 m²,
• czytelnia multimedialna 54, 4 m²,
• aneks kierownika 12, 10 m²,
• pomieszczenie techniczne 18,4 m².
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Oddział dysponuje 34 miejscami czytelniczymi w czytelni oraz 10 potencjalny-
mi stanowiskami komputerowymi w czytelni multimedialnej. Studenci korzystają 
z 8 komputerów, pracownicy – z dwóch. W czytelni OIN można korzystać z trady-
cyjnych źródeł informacji, natomiast w czytelni multimedialnej – z nowoczesnych 
(internet, CD-ROM-y, dyskietki). Do dyspozycji są dwa wydzielone stanowiska 
z dostępem do Internetu dla osób z własnym komputerem. Użytkownicy Biblioteki 
mają także możliwość bezprzewodowego korzystania z informacji elektronicznej 
dzięki technologii WiFi.

Z czytelni tradycyjnej OIN mogą korzystać studenci i pracownicy US oraz osoby 
spoza uczelni. Liczba odwiedzin w Oddziale Informacji Naukowej w 2005 roku wynio-
sła 8283 osoby (w tym 172 pracowników, 154 studentów innych uczelni, uczniów).

Odpowiadając na potrzeby użytkowników OIN opracowuje informatory o Bi-
bliotece Głównej i jej agendach. Poza tym organizuje szkolenia dla magistrantów, 
przeprowadza stałe szkolenia dla wszystkich studentów, którzy chcą dowiedzieć 
się, jak korzystać z katalogów. W ramach corocznego Festiwalu Nauki organizuje 
warsztaty dla licealistów, zapoznając ich ze sposobami sporządzania bibliografi i, 
korzystaniem z baz elektronicznych i katalogami. Organizuje wycieczki po Bibliotece. 
Ośrodek zamieszcza informacje na stronie www, rozsyła przez Internet informacje 
o aktualnych źródłach elektronicznych, organizuje wystawy.

OIN udziela także informacji przez telefon. Są to informacje rzeczowe i bibliotecz-
ne, pytania o biblioteki wydziałowe, adresy itp. OIN w oparciu o zbiory BG US prowadzi 
kwerendy biblioteczne, rzeczowe, bibliografi czne (głównie drogą e-mailową). OIN 
sporządził ok. 70 zestawień tematycznych z zakresu nauk społecznych i humanistycz-
nych. W oparciu o bazy komputerowe i wydawnictwa informacyjne oraz dokumenty 
źródłowe pracownicy OIN dokonują weryfi kacji danych bibliografi cznych.

Uzupełnieniem szkoleń dla użytkowników Biblioteki jest informatorium umiesz-
czone na stronie www. Dostarcza ono wiadomości o zasadach korzystania z BG 
US, a elektroniczny przewodnik zapoznaje z Biblioteką. Tu też można przejść mini-
szkolenie biblioteczne.

Marzeniem wielu jest łatwy i niedrogi dostęp do baz bibliografi cznych, pełno-
tekstowych i innych najlepiej z własnego stanowiska pracy (zarówno w instytucjach 
jak i w domu). Potrzeby czytelników wpływają na formę działalności informacyjnej 
i warsztat pracy OIN. Zastosowanie komputerów do gromadzenia i wyszukiwania 
informacji staje się główną metodą opanowania rosnącej ilości publikacji. Równocześ-
nie jednak pojawia się informacyjny przesyt. Na nadmiar informacji wpływa lawinowy 
wzrost liczby publikacji. Uważa się, że ilość informacji drukowanej podwaja się co 
15 lat, a w przypadku informacji w formie elektronicznej nie sposób tego procesu 
opanować (zwłaszcza w Internecie). Stąd zapotrzebowanie na wybiórcze i szybkie 
serwisy elektroniczne. Ich wykorzystanie decyduje o powodzeniu działalności infor-
macyjnej.
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Iwona Wojciechowska
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji US

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

BIBLIOTEKI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest biblioteką wydziałową i stanowi 
część systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to 
biblioteka naukowa, liczącą obecnie około 22 tys. woluminów z czego ponad 14 tys. 
stanowią wydawnictwa zwarte. Ze zbiorów tych korzystają przede wszystkim pra-
cownicy naukowi i studenci WPiA US. Bibliotekę odwiedzają również studenci innych 
wydziałów Uniwersytetu oraz innych uczelni wyższych. Dość istotną grupę czytelni-
ków stanowią osoby niezwiązane z środowiskiem akademickim. Są to najczęściej 
przedstawiciele szczecińskich środowisk prawniczych (adwokaci, aplikanci), osoby 
samodzielnie prowadzące swoje sprawy sądowe, które oczekują bardzo konkretnej 
i rzeczowej informacji oraz pasjonaci prawa, którzy hobbystycznie interesują się 
różnymi gałęziami tej nauki.

Ośrodek Informacji Naukowej WPiA US nie jest wyraźnie wydzieloną jednost-
ką, lecz płynnie łączy się z pozostałymi częściami Biblioteki. Jest to wygodne dla 
czytelnika rozwiązanie, gdyż jest on „od początku do końca” obsługiwany w jednym 
miejscu i przez jednego bibliotekarza. Ośrodek dysponuje czytelnią multimedialną, 
w której znajduje się 37 stanowisk komputerowych; tu czytelnicy mogą korzystać 
z zasobów elektronicznych czytelni oraz Internetu (dostęp jest ograniczony do za-
sobów o charakterze naukowym).

Informacja indywidualna ze względu na charakter studiów prawniczych (przede 
wszystkim praca z aktem prawnym), to bardzo często informacja o konkretnym akcie 
prawnym (np. orzecznictwo, piśmiennictwo, komentarz do aktu) lub uregulowań kon-
kretnego zagadnienia. Pracownicy ośrodka przygotowują takie wiadomości przede 
wszystkim w oparciu o bazy danych, które obejmują systemy informacji prawnej, takie 
jak: „Lex Omega”, „LexPolonica Maxima”, „Prawnik” i „EuroPrawnik”, „Profesjonalne 
Serwisy Prawnicze”. Wszystkie wymienione systemy to w zasadzie konkurenci. Ich 
zawartość jest podobna i w dużej mierze się pokrywa. Każdy stanowi usystematy-
zowaną bazę różnorodnych dokumentów w ramach której można:

• wyszukać akt albo grupy aktów prawnych według różnorodnych kryteriów,
• uzyskać pełną informację o wybranym akcie, w tym również o orzecznictwie, 

piśmiennictwie oraz pismach urzędowych do aktu.
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Dlatego każda baza zawiera:
• metryki aktów prawnych,
• teksty aktów prawnych,
• orzecznictwo,
• piśmiennictwo prawnicze,
• pisma urzędowe,
• wzory umów i pism procesowych,
• dane teleadresowe sądów i urzędów,
• prawo europejskie (akty prawne UE, orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).
Różnice między bazami widać w szczegółach; wynikają one z faktu, że są to 

produkty różnych wydawnictw. Tak więc:
• „Lex” i „Profesjonalne Serwisy Prawnicze” to produkty wydawnictw wcho-

dzących w skład grupy PWP („Polskie Wydawnictwa Profesjonalne”). „Lex” 
to produkt wydawnictwa „LEX”, a „Serwisy” to produkt Domu Wydawniczego 
„ABC”. Systemy te zawierają komentarze autorów publikujących w ramach 
PWP. „Lex” wyróżnia wśród konkurentów:
- „Bibliografi a PAN” obejmująca zapisy bibliografi czne od roku 1978 przygoto-

wywane i aktualizowane przez Zespół Bibliografi i Instytutu Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk,

- moduł „Informator Prawa Gospodarczego” zawierający ogłoszenia publiko-
wane w informacyjnych dziennikach urzędowych takich jak: „Monitor Polski 
B” (sprawozdania fi nansowe fi rm), „Monitor Spółdzielczy B” (sprawozdania 
fi nansowe organizacji spółdzielczych), „Monitor Sądowy i Gospodarczy” 
(wpisy do KRS, ogłoszenia wymagane przez KPC, KSH i inne),

- bardzo wygodne połączenia hipertekstowe w ramach danego aktu praw-
nego z orzecznictwem, piśmiennictwem, komentarzami czy wzorami pism 
związanymi z tym aktem.

„Profesjonalne Serwisy Prawnicze” zawierają człon podobny do wcześniej 
omawianych systemów, przy czym tylko w odniesieniu do dziedziny, której dotyczą. 
Ośrodek posiada „Serwis Bankowy i Podatkowy”.

• „Lex Polonica” jest produktem wydawnictwa „LexisNeksis”. System ten zawiera 
komentarze polskich prawników publikujących swoje prace w tym wydawni-
ctwie. Rzeczą wyróżniającą „Lex Polonicę” jest to, że zawiera ona:
- prawo kanoniczne,
- różnego rodzaju wskaźniki ogólnopolskie i wskaźniki prawa miejscowego,
- bibliografi ę prawniczą (ma ona większy zasięg chronologiczny niż „Bi-

bliografi a PAN”, ale zawiera zdecydowanie mniej zapisów bibliografi cz-
nych);

• „Prawnik” i „EuroPrawnik” to produkty Polskiego Centrum Informacji Prawnej. 
Jako pierwsze na rynku podjęły temat prawa i orzecznictwa UE. Oprócz cha-
rakterystycznego stałego trzonu zawierają:
- interpretacje urzędów i Izb Skarbowych,
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- akty prawne UE w czterech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, 
niemieckiej oraz polskiej,

- informacje o programach pomocowych,
- zbiór tez z piśmiennictwa prawniczego dotyczącego UE wraz z autorskim 

komentarzem.
Serwisy dostępne są w sieci wydziałowej, co jest bardzo wygodne dla pracowni-

ków Wydziału; dzięki temu mogą korzystać z nich również poza ośrodkiem. Wersje 
lokalne serwisów aktualizowane są co miesiąc, każdy nich zapewnia dostęp do 
wersji online.

W ośrodku można korzystać z baz na CD-ROM-ach. Są to m. in.:
• „Archiwum Rzeczpospolitej” (pełnotekstowy zbiór wszystkich artykułów 

z „Rzeczpospolitej” od 1999 roku),
• „Archiwum Gazety Prawnej” (pełnotekstowy zbiór artykułów za lata 2000, 

2004-2006),
• dodatki do: „Gazety Prawnej”, „Prawa Przedsiębiorcy” i „Gazety Wyborczej”,
• dodatki do książek np. wzory pism, słowniki.
Pracownicy ośrodka przygotowują ponadto tematyczne zestawienia bibliografi cz-

ne dla czytelników Biblioteki oraz udzielają informacji bibliografi cznej i bibliotecznej 
w oparciu o „Bibliografi ę PAN”, bibliografi ę prawniczą systemu „LexPolonica”, za-
soby polskich bibliotek i placówek naukowych, zasoby Biblioteki Głównej i bibliotek 
wydziałowych US oraz na podstawie własnych katalogów. Czytelnia ma katalog 
alfabetyczny wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych oraz katalog rzeczowy 
UKD. Prowadzone są również kartoteki: topografi czna księgozbioru udostępnianego 
w wolnym dostępie do półek oraz wydawnictw obcojęzycznych. Ośrodek dysponuje 
także księgozbiorem podręcznym obejmującym wydawnictwa encyklopedyczne, 
leksykony wiedzy ogólnej i słowniki językowe.

OIN rozpowszechnia informacje w formie informacji zbiorowej. W gablotach pre-
zentuje nowości wydawnicze wydawnictw prawniczych („C.H. Beck”, „LexisNexis”, 
„Difi n”) oraz publikacje pracowników Wydziału. Sporządza się tu również tablice 
tematyczne demonstrujące np. sposób obsługi systemów informacji prawnej oraz 
tablice z informacjami o działalności Biblioteki. Pracownicy ośrodka redagują dział 
dotyczący Biblioteki w ramach internetowego biuletynu informacyjnego Wydziału.

Działalność informacyjną OIN wypełnia również przez działalność dydaktyczną. Co 
roku organizowane są dwugodzinne szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszego 
roku Wydziału Prawa i Administracji. Tematyka zajęć obejmuje ogólne informacje 
o Bibliotece oraz zasady korzystania z niej. Razem z wydawnictwem „LEX” organi-
zujemy szkolenia przygotowujące użytkowników do samodzielnej pracy z systemem 
„LEX”. Należy tutaj odnotować indywidualną pracę szkoleniową z czytelnikami.

OIN bierze również udział w tworzeniu elektronicznej wersji bibliografi i prac na-
ukowych pracowników US, uzupełniając ją o prace naukowe pracowników Wydziału. 
Bibliografi a ta jest kontynuacją pięciotomowej pracy wydanej w 1995 roku (za lata 
1985-1994) i jest uzupełniana na bieżąco.
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

BIBLIOTEKI WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

Krótka historia biblioteki
Biblioteka WZiEU rozpoczęła działalność 4 marca 1999 roku, z chwilą zmiany 

siedziby Wydziału. Biblioteka Ekonomiczna przy ul. Mickiewicza 66, która od 1946 
roku służyła studentom i pracownikom obu wydziałów ekonomicznych (Wydziału 
Ekonomicznego i Wydziału Transportu i Łączności), musiała wydzielić księgozbiór 
o tematyce transportowej i podzielić księgozbiór ekonomiczny z ostatnich dziesięciu 
lat. Tak powstała nowa biblioteka przy ulicy Cukrowej. Przejęła ona także księgozbiór 
o tematyce historycznej niezbędny studentom Instytutu Historii.

Pod koniec maja 1999 roku w Bibliotece utworzono Ośrodek Informacji Naukowej. 
Rozpoczął on działalność w oparciu o bazy z Biblioteki Głównej US oraz Biblioteki 
Ekonomicznej. Z Biblioteki Głównej przegrano 2 bazy: „Przewodnik Bibliografi czny” 
i „Bibliografi ę zawartości czasopism”, natomiast z Biblioteki Ekonomicznej tworzone 
od 1994 roku dwie własne bazy bibliografi czne: bazę publikacji pracowników nauko-
wych i bazę ekonomiczną, powstającą na podstawie czasopism wpływających do 
Biblioteki, a ponadto bazę o zasięgu światowym rejestrującą piśmiennictwo z dzie-
dziny ekonomii – „Wilson Business Abstracts”.

Bazy tworzone przez pracowników ośrodka
Biblioteka dalej budowała bazę publikacji pracowników Wydziału i bazę ekono-

miczną. Dziś bazę publikacji pracowników można przeglądać, wchodząc na stronę 
internetową Biblioteki Głównej US. Baza ekonomiczna powstaje w oparciu o 107 
tytułów czasopism ekonomicznych prenumerowanych przez Bibliotekę. Dzięki re-
jestracji danych bibliografi cznych artykułów zamieszczonych na łamach czasopism 
oraz tworzeniu haseł przedmiotowych do tych artykułów studenci mogą szybko 
dotrzeć do źródeł informacji. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem bazą 
ekonomiczną studentów zbierających materiały do prac dyplomowych i magisterskich 
od października 2004 roku każdy student może dotrzeć do tej bibliografi i wchodząc 
na stronę internetową Biblioteki Wydziału (http://www.biblioteka.wzieu.pl). Są tam 
artykuły od października 2004 roku. Aby przejrzeć pełną bibliografi ę, należy zgłosić 
się do OIN.



41

Ze względu na studentów i pracowników Instytutu Historii, którzy korzystali z Bi-
blioteki do października 2005 roku, pracownicy Biblioteki podjęli się opracowania 
podobnej bazy historycznej. Po roku prace przerwano, gdyż grupa ta nie była zain-
teresowana taką formą zdobywania informacji.

Bazy prenumerowane przez Bibliotekę
Oprócz baz tworzonych przez pracowników OIN studenci mają dostęp do baz 

anglojęzycznych z szeroko pojętych nauk ekonomicznych. Biblioteki dwóch wy-
działów ekonomicznych US należą do Międzyuczelnianego Konsorcjum Bibliotek 
Ekonomicznych (21 instytucji w kraju). Członkowie Konsorcjum podpisali umowę 
na zakup internetowego dostępu do bazy danych „ABI/Inform Complete” do 2008 
roku (umowa odnawiana co 3 lata). Dzięki temu oba wydziały ekonomiczne mogą 
korzystać z bazy z każdego komputera pracującego w sieci Uczelni (http://proquest.
umi.com/login). „ABI/Inform” to jedna z najlepszych na świecie baz danych z teorii 
i praktyki biznesu i zarządzania oraz nauk ekonomicznych. Zapewnia dostęp do 
ponad 2 tys. kluczowych czasopism obcojęzycznych z ekonomii. Specjalizuje się 
w dostarczaniu informacji o warunkach biznesowych, trendach marketingowych, 
strategiach i praktykach korporacji handlowych, nowoczesnych technologiach oraz 
wiadomości o produktach. W większości przypadków można skorzystać z pełnego 
tekstu artykułu. Od 2005 roku do bazy dołączono ok. 10 tys. dysertacji amerykań-
skich i kanadyjskich (abstrakty prac i 24 pierwsze strony pełnych tekstów). Oprócz 
bazy „ABI/Inform” Biblioteka udostępnia również bazę „EBSCO”. Od 2006 roku 
w Ośrodku Informacji Naukowej można też skorzystać z bazy „LEX” (Omega), czyli 
aktualizowanego raz na miesiąc systemu informacji prawnej zawierającego zbiór 
przepisów z komentarzami.

Użytkownicy Ośrodka Informacji Naukowej
Z OIN korzystają najczęściej studenci poszukujący źródeł do pracy magisterskich, 

zainteresowani ekonomiczną bazą bibliografi czną oraz innymi informacjami z Interne-
tu. Możliwość korzystania z Internetu, drukowania plonu poszukiwań, pisania wszel-
kiego rodzaju prac (referatów, licencjatów, prac magisterskich) powoduje, iż liczba 
użytkowników ośrodka stale rośnie. Do grona tego dołączają studenci politologii, 
socjologii i historii z pobliskiego Wydziału Humanistycznego. Kierunki interdyscypli-
narne (stosunki międzynarodowe, europeistyka) korzystają z literatury gromadzonej 
w Bibliotece WZiEU. Odnotowujemy coraz więcej ludzi zainteresowanych Unią Eu-
ropejską, globalizacją, integracją europejską i wspólnotami gospodarczymi. Z tego 
powodu zwiększono liczbę komputerów do 18 i wydłużono czas otwarcia ośrodka 
(do godziny 18.00).

Jak już wspomniano, Biblioteka ma stronę internetową http://www.biblioteka.
wzieu.pl, która informuje o zasobie Biblioteki. Przez opcję „wyszukiwanie” można 
sprawdzić księgozbiór oraz przejrzeć bazę ekonomiczną. Dane są aktualizowane 
przez pracowników ośrodka.
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Bibliotekarze informują studentów o Bibliotece (w tym o działalności Ośrodka 
Informacji Naukowej) podczas szkolenia bibliotecznego na pierwszym roku studiów 
oraz na zajęciach z informacji naukowej dla studentów trzeciego roku. Zdając so-
bie sprawę z tego, że biblioteka szkoły wyższej spełnia ważną rolę w środowisku 
uczelnianym, pracownicy Biblioteki starają się sprostać potrzebom informacyjnym 
użytkowników i pośredniczyć między informacją, a studentem lub pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu.
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Tomasz Zajączkowski
Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ
BIBLIOTEKI EKONOMICZNEJ

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Biblioteka Ekonomiczna US jest najstarszą biblioteką naukową i akademicką 
Pomorza Zachodniego. Jej początki wiążą się z początkami życia akademickiego 
na ziemiach zachodnich, czyli z istnieniem Wyższej Szkoły Handlowej w Szczecinie. 
Działająca w ramach największego ośrodka myśli ekonomicznej regionu Biblioteka 
już od początku musiała przywiązywać dużą wagę do informacji naukowej; dlatego 
też Ośrodek Informacji Ekonomicznej Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szcze-
cińskiego od wielu lat jest jedną z ważniejszych tego typu placówek na Pomorzu 
Zachodnim. Tak jak w przypadku większości ośrodków informacji naukowej działa-
jących w ramach szkół wyższych, działalność OIN koncentrowała się na:

• szkoleniu użytkowników,
• udzielaniu informacji bibliotecznych i rzeczowych,
• rejestrowaniu dorobku pracowników naukowych,
• tworzeniu warsztatu informacyjnego.
Choć wraz z upływem czasu i rozwojem techniki zmieniają się źródła informacji 

i ich nośniki, najważniejszy cel OIN – dostarczenie informacji niezbędnej do nauki, 
pracy naukowo-dydaktycznej oraz innych rodzajów działalności pracownikom na-
ukowym i studentom naszego Wydziału oraz innym użytkownikom – nie zmienił się 
od lat.

W czasie roku akademickiego OIN BE jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 900–1900, a w soboty zjazdowe w godz. 1000–1400. Podczas przerwy waka-
cyjnej godziny pracy są skrócone. Obsługę ośrodka stanowią 3 osoby, wszystkie 
z wykształceniem wyższym.

Obecny kształt OIN BE otrzymał w 2002 roku w wyniku pierwszego etapu 
modernizacji Biblioteki Ekonomicznej. Obok głównej siedziby OIN wyposażonej 
w 27 komputerów znajduje się pracownia multimedialna z 12 komputerami. Pod 
opieką pracowników OIN są także komputery w Czytelni Czasopism (12 stanowisk) 
oraz holu katalogowym (7 stanowisk). Użytkownicy OIN mogą korzystać także 
z urządzeń peryferyjnych takich jak skanery i drukarki.

Cały sprzęt wyposażony jest w niezbędne oprogramowanie tzn. pakiety Offi ce 
(Word, Excel, Access, Power Point), dostęp do Internetu (z niewielkimi ogranicze-
niami) oraz baz danych. Podstawą działalności informacyjnej są posiadane przez 
OIN bazy danych. Są to:
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• anglojęzyczne bazy EBSCO i ABI-Inform zawierające dane z najważniejszych 
czasopism ekonomicznych świata (w tym po ok. 1500 czasopism w wersji 
pełnotekstowej),

• baza bibliografi czna EKON, dzieło pracowników OIN BE, przedstawiająca za-
wartość czasopism i wydawnictw ciągłych prenumerowanych przez Czytelnię 
Czasopism Biblioteki Ekonomicznej. Baza ta opracowywana jest pod kątem 
potrzeb pracowników i studentów WNEiZ, odnotowuje zatem głównie artykuły 
dotyczące zagadnień ekonomicznych, choć sporo jest także rekordów o innych 
zagadnieniach np. społecznych (ubóstwo, demografi a), o Unii Europejskiej, 
czy nawet politycznych jak np. o marketingu politycznym. Baza liczy przeszło 
64 tysiące rekordów. Rocznie wprowadza się do niej 7-9 tys. rekordów,

• bazy danych udostępniane przez bibliotekę Główną US, zwłaszcza System 
Bibliografi czno-Informacyjny Biblio-info oraz tworzona przez pracowników OIN 
BE baza publikacji pracowników naukowych US.

OIN BE wyposażony jest ponadto w system informacji giełdowej Reutersa, przed-
stawiający w czasie rzeczywistym notowania na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych oraz ważniejszych giełdach światowych, kursy walut itp. informacje. 
Godny podkreślenia jest fakt, że ze względu na potrzeby pracowników naukowych 
WNEiZ OIN BE ma prawdopodobnie najbardziej rozbudowaną wersję tego systemu 
w Szczecinie. Wersje dostępne w biurach maklerskich są zazwyczaj okrojoną wersją 
tego systemu.

Na terenie OIN, Czytelni Czasopism i holu katalogowego studenci mogą korzystać 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci Wi-Fi oraz z oprogra-
mowania dołączanego do czasopism prenumerowanych przez BE.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych systemów informacyjnych jest księgozbiór 
OIN zawierający najważniejsze z punktu widzenia specjalizacji biblioteki bibliografi e 
i wydawnictwa encyklopedyczne.

OIN BE cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników. Ilość odwiedzin 
oscyluje w granicach 20 tys. rocznie.

Ze względu na dużą ilość sprzętu komputerowego działalność OIN BE opierać się 
musi na samodzielnej pracy użytkownika. Kilkuletnia praktyka wykazała, że studenci 
studiów dziennych w zdecydowanej większości bez kłopotu radzą sobie z dostępnym 
oprogramowaniem biurowym, pracownicy OIN rzadko muszą udzielać wskazówek 
i podpowiedzi. Nieco więcej problemów stwarza studentom obsługa baz danych, 
zwłaszcza dobór odpowiednich haseł wyszukiwawczych. Ze względu na niewielką 
pojemność tradycyjnych dyskietek studenci mogą podłączać poprzez złącza USB 
swoje urządzenia peryferyjne, przeważnie nośniki pamięci. Użytkownicy mogą także 
nieodpłatnie zlecić pracownikom OIN nagranie na płyty CD efektów swojej pracy. 
Czynność ta jest zarezerwowana dla pracowników OIN ze względu na możliwe 
naruszenia praw autorskich.

Komputery udostępniane studentom są nadzorowane przy pomocy programów 
umożliwiających przejęcie kontroli nad myszką użytkownika, a tym samym przerwanie 
działania niepożądanych programów lub nawet zdalne wyłączenie komputera. Zablo-
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kowane są niektóre strony (głównie te umożliwiające wysyłanie SMS-ów oraz aukcje 
internetowe). Zdecydowana większość użytkowników stosuje się do regulaminu, 
jego naruszenia wynikają raczej z niewiedzy niż świadomego działania. Przypadki 
rażącego naruszania regulaminu mają charakter incydentalny.

W czasie studiów studenci przechodzą dwukrotny cykl szkolenia. Przed I rokiem 
przechodzą znane także w innych bibliotekach szkolenie biblioteczne. Ma ono za-
znajomić ich z zasadami działania biblioteki. Na III roku studenci studiów dziennych 
odbywają szkolenie z podstaw informacji naukowej w wymiarze 2 godzin na semestr. 
Zajęcia te mają przygotować studentów do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach 
tych porusza się 3 główne zagadnienia: źródła informacji, zasady sporządzania opi-
su bibliografi cznego w przypisach i bibliografi ach załącznikowych oraz praktyczne 
wyszukiwanie informacji w oparciu o bazy danych OIN BE.
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Marta Wiśniewska
Izabela Kumor
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE

Naszemu czytelnikowi
życzliwość, kompetencje i zrozumienie

Historia biblioteki
Bibliotekę otwarto 10 czerwca 1997 roku. Powołał ją do życia dyrektor OR TWP 

w Szczecinie Leon Koroluk, a jej organizatorką i kierowniczką była Anna Skotarczak. 
Od września 2003 roku Biblioteka przeniosła się do nowego budynku WSH TWP 
w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15. Wcześniej jej zbiory udostępniano w Zespole 
Szkół nr 4 przy ul. Kusocińskiego.

Baza lokalowa Biblioteki składa się z czytelni z 36 miejscami, pokoju cichej pracy 
dla nauczycieli akademickich, kącika młodego czytelnika, kącika „Biura Karier”, ma-
gazynu podręcznego, magazynu głównego, magazynu czasopism oraz stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu. Biblioteka od początku zaopatrzona była 
w sprzęt komputerowy i program do opracowania oraz udostępniania księgozbioru 
„MOL” fi rmy „Vulcan”. Obecnie pracujemy w programie „MOL 2000+”.

Publikacje gromadzone są zgodnie ze specjalnością naszej uczelni, dotyczą za-
tem nauk humanistycznych, zwłaszcza pedagogiki i socjologii. Kierujemy się w tym 
informatorami programowymi oraz potrzebami naszych studentów i nauczycieli 
akademickich. W czerwcu 2006 księgozbiór rozrósł się do 23 600 woluminów, a profi l 
zbiorów jest wyjątkowo funkcjonalny i wszechstronny. Czasopisma gromadzone drogą 
prenumeraty również stanowią pokaźny zbiór. W ofercie bieżącej mamy 66 tytułów 
czasopism, w tym 3 obcojęzyczne.

Z usług biblioteki korzystają studenci, absolwenci oraz pracownicy Wyższej 
Szkoły Humanistycznej TWP. W skład personelu bibliotecznego wchodzą trzy osoby 
z wykształceniem bibliotekarskim oraz dwaj pomocnicy magazynowi.

Bazy danych
Biblioteka jest skomputeryzowana – pracuje w programie bibliotecznym „MOL 

2000+” wersja 6.03. W najbliższym czasie wdrożymy nowy program „Mol Optimum”, 
w którym biblioteczną bazę danych stanowią m.in.:
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• dane katalogowe księgozbioru,
• słownik haseł wzorcowych,
• kartoteka zagadnieniowa (dane bibliografi czne),
• księgi inwentarzowe,
• ewidencja wypożyczeń,
• rejestr danych statystycznych.
Biblioteczna baza danych obejmuje całość księgozbioru Biblioteki, co jest bardzo 

korzystne dla czytelników. Z katalogu można skorzystać w czytelni (3 komputery) 
oraz przez Internet.

Informacje o zbiorach, godzinach otwarcia, przedsięwzięciach itp. można znaleźć 
na stronie internetowej biblioteki: www.wshtwp.szczecin.pl. Do baz danych udostęp-
nianych na stronie Internetowej należą:

• Bazy Biblioteki Narodowej (książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne) 
– baza komputerowa tworzona przez Bibliotekę Narodową w MAK-u,

• „Projekt Gutenberg” (Scholaris) – Internetowe Centrum Zasobów Edukacyj-
nych MENiS.

Działalność informacyjna
Biblioteka nie ma wyodrębnionego działu informacji naukowej, gdyż działalnością 

informacyjną zajmują się wszyscy pracownicy. Biblioteka udziela informacji w na-
stępujących formach:

• informacje ustne na bezpośrednie zapytania czytelników, w tym: informacja 
katalogowa o zbiorach biblioteki i sposobach korzystania z niej; informacja 
o innych bibliotekach Szczecina i ich zbiorach oraz możliwościach korzystania 
z nich; o bibliografi ach, korzystaniu z nich, pomoc w tworzeniu bibliografi i, 
pomoc w używaniu komputerów, Internetu i baz danych,

• informacje pisemne: zestawienia tematyczne opracowane na podstawie ma-
teriałów dostarczanych przez wykładowców,

•  informacje drogą elektroniczną: pocztą elektroniczną na adres czytelnika, 
(np. o przedłużeniu terminu zwrotu książki, monity do dłużników), sms-y (np. 
informacja o odbiorze zarezerwowanej przez czytelnika książki, monity).

Biblioteka współpracuje z wydawnictwami oraz agendami Uczelni oraz opracowuje 
„Biuletyn Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP” (półrocznik ukazujący się 
od 1999 roku, prezentowany na stronie www Biblioteki. Ponadto propaguje swoje 
działania w gazetce uczelnianej „Erasmus”.

Dydaktyka biblioteczna
Biblioteka w oparciu o program autorski prowadzi zajęcia z przysposobienia 

bibliotecznego. Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich grup seminaryjnych 
pierwszego roku studiów. Pomocą dla studentów jest „Przewodnik do przysposo-
bienia bibliotecznego dla studentów WSH TWP” na stronie internetowej Biblioteki. 
Podstawą zaliczenia zajęć jest aktywna obecność na zajęciach.

Praca z czytelnikiem to instruktaż i nauka korzystania z katalogów komputerowych 
i tradycyjnych oraz poruszania się po Internecie.
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Promocyjne działania Biblioteki
W ramach „Drzwi otwartych uczelni” organizujemy w Bibliotece spotkania pro-

mocyjno-informacyjne z klasami maturalnymi szkół szczecińskich. Goście zwiedzają 
uczelnię i zapoznają się z jej ofertą edukacyjną. Biblioteka wraz z innymi agenda-
mi uczelni oraz studentami studiów stacjonarnych organizuje ponadto spotkania 
z szczecińskimi przedszkolakami (akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”). Szczególnie 
ożywiona i różnorodna jest współpraca z następującymi agendami Uczelni: Klubem 
Absolwenta, Centrum Badawczo-Rozwojowym, Kołem Naukowym, Centrum Obsługi 
Studenta, Pionem Kanclerskim, Pionem Rektorskim oraz „Biurem Karier”.

W czytelni powstał „Kącik młodego czytelnika”. Nasi czytelnicy przychodząc 
z dziećmi, mogą spokojnie wybierać książki i korzystać ze zbiorów. W tym czasie ich 
pociechy bawią się, rysują albo czytają w kąciku stworzonym specjalnie dla nich. Ta 
forma współpracy ze studentami cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych 
dorosłych i małych czytelników.

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie będzie obchodziła 
w przyszłym roku dziesięciolecie. W tym czasie z jej zbiorów skorzystało ponad 5 tys. 
czytelników. Wielu absolwentów utrzymuje z nami kontakt przez Klub Absolwenta 
i nadal korzysta z naszych zbiorów. Dajemy z siebie wiele, ale też czujemy się po-
trzebni i docenieni. Zapewnia to nam i czytelnikom wyjątkowy komfort pracy.






