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Przedmowa
W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia Bibliotek: Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej, ponieważ początek działalności tych struktur datować należy
na przełom lat 1954/1955. Obie Biblioteki dały w styczniu 2009 roku początek Bibliotece
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Z tej okazji przygotowany został jubileuszowy zeszyt, poświęcony pracownikom bibliotek,
niegdyś różnych Uczelni, ich doświadczeniom i zdarzeniom, których byli uczestnikami
i kreatorami. Z oczywistych powodów zeszyt nasz obejmuje także okres ostatniego wspólnego
już pięciolecia Biblioteki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kiedy to oba zespoły – już jako wspólnota – mierzyły się z problemami fuzji tworzonych
przez wiele lat odmiennych warsztatów bibliotecznych.
Zastanawiając się nad przedmową do tego zeszytu, przyszła mi na myśl teza, którą Ron
Zemke zaprezentował w swojej książce Managing Knock Your Socks Off Service, a mianowicie – jeśli będziesz właściwie traktował użytkowników, odniesiesz sukces i wszyscy będą
zadowoleni. Teza ta doskonale sprawdza się także w działaniach bibliotecznych. Pomaga nam
zrozumieć, jak szkolić, wspierać i motywować pracowników utrzymujących na co dzień bezpośredni kontakt z użytkownikami. To właśnie nowe wyzwania i nowe potrzeby naszych czytelników wymuszają ciągłe doskonalenie i dokształcanie się bibliotekarzy, zwłaszcza w sferze
wirtualizacji dostępu do zbiorów i usług bibliotecznych, ich systematycznego uatrakcyjniania
oraz ułatwiania komunikacji naukowej, co w dobie integracji i globalizacji jest jednym
z ważniejszych wyzwań.
Prezentowany zeszyt zawiera też zbiór referatów wygłoszonych na towarzyszącej Jubileuszowi konferencji nt.: „Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej”.
Publikacja niniejsza powstała dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi pracowników biblioteki,
ich wnikliwości i poświęceniu. Tą drogą składam wszystkim serdeczne podziękowania. Dziękuję także za pomoc w organizacji Jubileuszowej konferencji.
Anna Grzelak-Rozenberg
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CZĘŚĆ I
HISTORIA BIBLIOTEK
Barbara Cendrowska

1.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII ROLNICZEJ
W SZCZECINIE

1.1.

Wprowadzenie

Jak każdy jubileusz, zwłaszcza ten wyznaczający okrągłą rocznicę, jest powodem do dumy,
wspomnień, podsumowań i refleksji. Rok 2015 jest rokiem szczególnym dla Biblioteki Głównej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdyż w tym roku obchodzimy sześćdziesiątą rocznicę powstania biblioteki, która w wyniku połączenia obu Uczelni
– Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz ich bibliotek, stała się ich
naturalnym sukcesorem.
Na przestrzeni minionych lat obie Uczelnie przechodziły różne koleje losu, a wraz z nimi
również i ich biblioteki.
Uchwała Nr 490a Rady Ministrów z 17 lipca 1954 r. powołała do życia Wyższą Szkołę
Rolniczą w Szczecinie. Celem nowo powstałej uczelni jest podniesienie ilości wysokokwalifikowanej kadry dla rolnictwa oraz rozwoju, w tym zakresie prac naukowo-badawczych w północnozachodnich rejonach kraju1. Pierwszym Rektorem został prof. dr hab. Marian Lityński. Z chwilą
utworzenia Uczelni zaczęła tworzyć się biblioteka, która po kilku miesiącach swojej działalności została formalnie powołana do życia Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 kwietnia 1955 r.2 W zarządzeniu określono bibliotekę jako bezdziałową z jasno określonymi
zadaniami. Jej zakres zadań dotyczył gromadzenia, uzupełniania i opracowania zbiorów bibliotecznych, ich udostępniania w czytelni i wypożyczalni oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, propagowania czytelnictwa i udzielania informacji bibliograficznych.
W działaniach formułowania zrębu uczelni, jak też tworzenia i rozwoju biblioteki uczestniczyła mgr Stanisława Karczewska powołana na stanowisko kierownika, w późniejszym czasie
dyrektora biblioteki. Funkcję tę pełniła do 1974 r. Jej następcą i kontynuatorem prac związanych z rozwojem i modernizacją biblioteki został w 1974 r. mgr Tadeusz Cieślak, który po
28 latach kierowania Biblioteką, w 2002 r. przekazał obowiązki mgr inż. Annie Nowakowskiej.

Uchwała Nr 490a Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej
w Szczecinie. M.P. 1954 nr 70 poz. 871.
2
DzUrz. MSzW nr 6 poz. 42.
1
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Przyglądając się uważnie na przestrzeni tych wszystkich lat działalności Biblioteki Głównej
Akademii Rolniczej w Szczecinie, jej historię podzielić możemy na cztery wyraźnie zaznaczające się i rozróżniające od siebie okresy:
– lata 1954–1974, gromadzenia i porządkowania zbiorów,
– lata 1974–2002, zmian organizacyjnych biblioteki,
– lata 1990–2005, rozwoju komputeryzacji,
– lata 2002–2008, rozwoju usług informacyjnych.
W ramach struktury uczelnianej WSR w Szczecinie dyrektor Stanisława Karczewska była
odpowiedzialna za zorganizowanie biblioteki od podstaw. Podjęła więc trud jej organizacji
i pozyskania zbiorów. Pomimo braku etatów i bez ustalonego budżetu, w październiku 1954
roku biblioteka rozpoczęła swoją działalność. Pierwszymi pracownikami, a jednocześnie
współorganizatorami biblioteki byli: mgr Roman Habraszewski, mgr Maria Sędzimir, Janina
Lewandowska-Studnic, Alicja Maciejewicz.
Biblioteka pierwszą swą siedzibę otrzymała w gmachu przy ul. Zygmunta Starego 1, na
drugim piętrze. Lokal pomimo dużej powierzchni nie był przystosowany do celów bibliotecznych. Dopiero po odpowiednich adaptacjach poczynionych w październiku i listopadzie,
w grudniu 1954 r. została uruchomiona prowizoryczna wypożyczalnia i czytelnia.
Niestety ze względu na odległe położenie siedziby biblioteki od sal wykładowych i katedr
mieszczących się przy ul. Janosika i ul. Arkońskiej oraz słabego wyposażenie w księgozbiór,
biblioteka nie cieszyła się wśród czytelników dużą frekwencją. Dlatego w marcu 1955 r. została
przeniesiona do budynku przy ul. Janosika 8, gdzie jej centralne położenie w stosunku do innych jednostek uczelni, w tym rektoratu i dziekanatów, znacznie zwiększyło czytelnictwo.
Nowy lokal mieścił się na parterze prawego skrzydła gmachu i składał się z dziewięciu małych
pokoi o łącznej powierzchni 298 m². W lokalu tym, powiększonym w kolejnych latach działalności biblioteki o dodatkowy metraż pozostała do lipca 2011 r., tj. do chwili przeprowadzki do
budynku przy ul. Ku Słońcu 140.
Dyrektor Stanisława Karczewska w niedługim czasie zgromadziła wiele cennych zbiorów
wydawnictw krajowych i importowanych podbudowujących prace naukowe w Uczelni. Gromadzenie zbiorów nie było początkowo zadaniem łatwym i systematycznym. Zaczątkiem
księgozbioru bibliotecznego był dar Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego składający się z 204
tytułów w 421 egzemplarzach. One to, oraz wydawnictwa pochodzące z zakupów czynionych
ze sporadycznie przydzielonych kredytów złożyły się na stan początkowy zbiorów, który na
koniec 1954 r. wynosił 1 444 wol. Inne pozyskane dary, głównie z uczelni rolniczych w kraju
nie przedstawiały najczęściej większej wartości, gdyż w dużej mierze tworzyły je druki zbędne
tych uczelni. Bieżących zakupów dokonywano ze sporadycznie przydzielonych pieniędzy
z kasy Uczelni. W 1955 r. biblioteka wprowadziła nowy, nie praktykowany wówczas w innych
bibliotekach naukowych system centralnego zakupu i opracowania księgozbioru dla wszystkich
jednostek Uczelni. Założono inwentarze oraz katalogi centralne, zarówno alfabetyczny jak
i rzeczowy. W 1963 r. w życie weszła uchwała (innowacyjna na tamte czasy) powzięta przez
biblioteki wyższych szkół rolniczych, która regulowała w skali całego kraju prenumeratę czasopism zagranicznych. Zgodnie z przydzielonymi w niej zadaniami, każda z bibliotek rolniczych
w kraju zobowiązana była do specjalizacji opartej na kryterium geograficzno-strukturalnym
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w gromadzeniu czasopism. W myśl zapisów, Biblioteka Główna WSR w Szczecinie zobowiązana była gromadzić zbiory wydawnictw periodycznych krajów skandynawskich o tematyce
agrotechniki. W skład całego gromadzonego księgozbioru biblioteki wchodziły:
– podręczniki, skrypty i literatura podstawowa przeznaczona dla studentów;
– literatura źródłowa, tematycznie związana z pracami naukowymi prowadzonymi w Uczelni;
– pomoce naukowe, jak: encyklopedie, słowniki, bibliografie, itd.
Na przestrzeni lat funkcjonowania biblioteki możemy zaobserwować tendencję progresywną przyrostu księgozbioru, a nawet pewną rozrzutność ponad potrzeby biblioteki, która przez
długi okres utrzymywała formę wieloegzemplarzowości prenumeraty wielu czasopism.
W latach sześćdziesiątych i początkach lat siedemdziesiątych nie odczuwało się zbytnio braków
finansowych za wyjątkiem dewiz przeznaczanych na zakup wydawnictw krajów zachodnich
oraz środków na unowocześnienie prac bibliotecznych. Trudności finansowe rozpoczęły się
wraz z postępującą inflacją w latach osiemdziesiątych. Biblioteka odnotowała wówczas drastyczny spadek zakupu książek i prenumeraty czasopism (tab. 1). Istotnym źródłem pozyskania
nowych zbiorów w bibliotece stała się wymiana w ramach wydawnictw uczelnianych z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
Tabela 1. Wielkość księgozbioru biblioteki w latach 1954–2008
Rok

Stan ogółem księgozbioru

1954
1964
1974
1984
1994
2002
2008

1 444
46 640
131 073
189 318
236 535
298 366
309 677

Liczba wpływających tytułów czasopism
krajowych
zagranicznych
ogółem
92
95
187
265
304
569
569
717
1 286
723
614
1 337
450
251
701
475
157
632
511
158
669

Działalność informacyjna biblioteki prowadzona była już od 1955 r., jednak czynności
w tym zakresie były dorywcze i niezorganizowane. Warsztat informacyjny opierał się na gromadzonych sporadycznie bibliografiach i informatorach, które stanowiły zbiory czytelniane.
Dopiero w 1964 r. na podstawie ustalonej przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego struktury
organizacyjnej, biblioteka przystąpiła do organizacji Oddziału Informacji Naukowej. Utworzono warsztat pracy informacyjnej stanowiący wyodrębniony księgozbiór z zakresu szeroko
pojętego rolnictwa, aby za jego pomocą można było realizować podstawowe zadanie dydaktyczne i naukowe. Stąd w księgozbiorze tego oddziału znalazła się duża ilość encyklopedii,
słowników, kompendiów i – rzecz oczywista – bibliografii. Utworzone zostały kartoteki zagadnieniowe: centralna kartoteka czasopism znajdujących się w bibliotekach szkół wyższych miasta Szczecina, kartoteka wydawnictw ciągłych pochodzących z wymiany prowadzonej przez
biblioteki wyższych szkół rolniczych w kraju z ośrodkami zagranicznymi, kartoteka dokumentacji prac naukowych ukończonych na Uczelni, kartoteka publikacji pracowników Uczelni oraz
kartoteka zawartości Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Do zadań
pracowników oddziału należało też propagowanie czytelnictwa, sporządzanie wykazów tytułów
nowych nabytków oraz urządzanie wystaw okolicznościowych.
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1 października 1972 r. Rada Państwa przemianowała wszystkie Wyższe Szkoły Rolnicze
w Polsce na Akademie Rolnicze. W ten sposób powstała Akademia Rolnicza w Szczecinie3.
Rektorem Uczelni został doc. dr hab. Edmund Dobrzycki.
Po odejściu na emeryturę dyrektor Stanisławy Karczewskiej, funkcję tę 1 października 1974 r.
objął mgr Tadeusz Cieślak. Nastąpił okres wielkich zmian w sposobie zarządzania biblioteką,
pozyskiwania zbiorów bibliotecznych, ich opracowania i udostępniania oraz organizacji samej
biblioteki. Dyrektor T. Cieślak rozwinął i przeorganizował bibliotekę w jednostkę o optymalnie
rozwiniętych oddziałach z wyraźnie określonymi zakresami czynności. Powstały: Oddział
Gromadzenia Zbiorów, Oddział Opracowania Zbiorów, Oddział Udostępniania Zbiorów
i Magazynów, rozwinięty zastał Oddział Informacji Naukowej. Unowocześniono system centralnego zakupu i opracowania zbiorów oraz zdecentralizowano ich udostępnianie. Centralny
zakup, ewidencja i opracowanie, pozwoliły na kontrolę i eliminację nieuzasadnionej wieloegzemplarzowości występującej w latach wcześniejszych. Zakupy dokonywane były w ścisłej
współpracy z pracownikami naukowymi katedr, zakładów i instytutów Uczelni. W zakresie
ewidencji i opracowania zbiorów nastąpiła zmiana dotychczasowego dość skomplikowanego
systemu akcesyjno-inwentarzowego (tzw. naukowego), który powodował powstawanie „wąskich
gardeł” w opracowaniu, na system szkolny lub zwany też systemem amerykańskim, co pozwoliło usunąć dotychczasowy inwentarz i przemianować na jego miejsce dotychczasową akcesję.
W ten sposób można było przystąpić do bieżącego opracowywania zakupionych wydawnictw
zwartych i ciągłych. Opracowanie rzeczowe zbiorów oparto na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej4, którą posługiwano się przy wszystkich czynnościach systematyzujących i porządkujących. Według klasyfikacji UKD został rozbudowany katalog rzeczowy dla czytelników.
W roku 1974 nastąpiły spore trudności kadrowe i organizacyjne, które przełożyły się na
spadek dynamiki wzrostu księgozbioru. To również okres porządkowania i profilowania zbiorów Biblioteki Głównej AR. W pierwszym okresie działalności bibliotecznej, na fali zrozumiałego entuzjazmu dla sprawy, kupowano do biblioteki prawie wszystko. Nie było problemu
zanim nie pojawiły się kłopoty lokalowe, które wymusiły selekcję księgozbioru. Usunięto
książki nie związane z rolnictwem w możliwie najszerszym pojęciu tego słowa, wyeliminowano tzw. drugi ciąg sygnatur zakładany (w okresie entuzjazmu) przy większości tytułów czasopism, zredukowano do niezbędnego minimum tzw. literaturę społeczno-polityczną, zwłaszcza
z okresu kultu jednostki.
Tabela 2. Powierzchnia Biblioteki w latach 1954–2008
Rok
1954
1964
1974
1984
1994
2002
2008

3
4

Powierzchnia ogółem w m²
199
547
690
998
1 486
1 706
1 790,1

Liczba miejsc w czytelniach
35
60
82
78
108
162
182

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych.
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) – system klasyfikacji zbiorów bibliotecznych.
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Porządkowanie zbiorów zbiegło się z jednoczesną reorganizacją Czytelni Ogólnej, w której
utworzono wolny dostęp do bieżąco abonowanych czasopism. Po adaptacji dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na działalność biblioteczną stworzono znacznie lepsze warunki do
korzystania ze zbiorów dla kadry naukowo-dydaktycznej i studentów (tab. 2).
W latach 70. rozpoczęto tworzenie sieci czytelni wydziałowych zlokalizowanych w budynkach poszczególnych wydziałów Uczelni. I tak powstały:
– 1976 r. – Czytelnia Oddziału Mechanizacji Rolnictwa, która w późniejszym czasie kolejno
zmieniała nazwę na Czytelnię Wydziału Rolnictwa, później na Czytelnię Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
– 1977 r. – Czytelnia Wydziału Zootechnicznego, która w późniejszym czasie zmieniła nazwę na
Czytelnię Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
– 1980 r. – Czytelnia Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, która w późniejszym czasie zmieniła nazwę na Czytelnię Rybactwa,
– 1987 r. – Czytelnia Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej,
– 1992 r. – Czytelnia Domów Studenckich „Arkona”,
– 1999 r. – Czytelnia Technologii Żywności, która w późniejszym czasie zmieniła nazwę na
Czytelnię Nauk o Żywności.
Podstawę tworzonych księgozbiorów poszczególnych czytelni stanowiły zbiory Biblioteki
Głównej. Tematyka gromadzonej literatury znalazła odzwierciedlenie w kierunkach prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej na poszczególnych wydziałach. Tym samym,
idea zdecentralizowanego udostępniania zbiorów urzeczywistniła się. Księgozbiór biblioteki
znalazł się bliżej potencjalnych czytelników (pracowników naukowych i studentów), którzy
w dogodnym dla siebie czasie (w przerwach między zajęciami, popołudniu lub wieczorem)
mogli korzystać z fachowej literatury dostępnej na macierzystym Wydziale. Zdecentralizowane
udostępnianie zbiorów wpłynęło na zwiększenie wykorzystania księgozbioru bibliotecznego
i rosnącą dynamikę czytelnictwa (tab. 3).
Tabela 3. Czytelnictwo w latach 1954–2008
Rok
1954
1964
1974
1984
1994
2002
2008

czytelników w wypożyczalni
10
1 479
3 297
2 674
3 213
6 140
19 815

Liczba
odwiedzin w czytelniach
15
6 553
6 688
21 420
19 711
31 113
18 909

udostępnień i wypożyczeń
85
32 143
47 476
122 793
148 422
153 252
117 647

Inflacja, która pojawiła się po roku 1980 stała się przyczyną występujących trudności finansowych Uczelni oraz biblioteki. Spadek nakładów finansowych na zakup książek i abonamentu
czasopism spowodował drastyczne ograniczenia zakupu aktualności względem lat poprzednich.
Coraz poważniejszym źródłem nabytków stała się wymiana z innymi instytucjami naukowymi.
Jak podano w statystykach z tamtych lat, w 1993 r. spośród 556 tytułów czasopism aż 172
uzyskano w ramach wymiany (tab. 1).
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Dyrektor Tadeusz Cieślak zawsze poszukiwał rozwiązań wspomagających i przyspieszających procesy bibliotecznego opracowania i udostępniania księgozbioru. Był inicjatorem mechanizacji i automatyzacji wielu prac, m.in. stworzył i unowocześniał pracownię mikrofilmowania,
w późniejszym czasie przekształconą na pracownię kserograficzną. Głównym zadaniem pracowni było zabezpieczenie cennych zbiorów bibliotecznych. Rozwinął działalność informacyjną i reprograficzną.
W latach 90. przystąpił do komputeryzacji biblioteki. Komputeryzację prac bibliotecznych
nie traktował jako sztuki samej w sobie. Od początku tych zabiegów dążył do praktycznego
celu. W 1991 r. został zakupiony pierwszy komputer i czytnik CD z zamiarem wykorzystania
go do odczytywania informacji na dyskach optycznych. Zakupiono pierwsze bibliograficzne
bazy danych firmy Silver Platter w języku angielskim:
– AGRICOLA (Bibliography of Agriculture) – baza literatury rolniczej rejestrowanej przez
Narodową Bibliotekę Rolniczą USA,
– AGRIS (Agrindex) – baza literatury rolniczej rejestrowanej przez FAO,
– ASFA (Aquatic Science and Fisheries Abstracts) – literatura o środowisku wód morskich
i słodkich,
– CAB – Abstracts (Commonwealth Agricultural Bureau Abstracts) – artykuły rejestrowane
przez CAB International o tematyce rolniczej,
– FSTA (Food Science and Technology Abstracts) – literatura poświęcona tematyce żywności.
Prawie równolegle zakupione zostały polskie bazy danych tworzone przez Bibliotekę Narodową, Centralną Bibliotekę Rolniczą, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Bibliotekę
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Głównie były to bazy bibliograficzne i bibliograficzno-abstraktowe, takie jak:
– Librex-AGRO – artykuły na temat szeroko pojętego rolnictwa,
– SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej) – artykuły na temat żywności,
– EKOL – literatura o tematyce ekologicznej,
– PE (Przegląd Ekonomiczny) – literatura ekonomiczna,
– PB (Przewodnik Bibliograficzny) – książki ukazujące się w Polsce,
– BZCZ (Bibliografia Zawartości Czasopism) – artykuły w polskich czasopismach,
– LEX – system informacji prawnej,
– INTEGRAM – normy przemysłu spożywczego.
W 1992 r. rozpoczęto w bibliotece AR tworzenie własnych baz danych w programie
CDS/ISIS udostępnionym przez UNESCO. Były to:
– KAT/BGAR – baza książek i serii wydawniczych gromadzonych w bibliotece;
– CZAS – baza wydawnictw ciągłych gromadzonych w bibliotece;
– MGR – baza, której zawartość stanowiły tematy prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich obronionych w Uczelni;
– PUBLI – baza rejestrująca publikacje pracowników naukowych i dydaktycznych AR
w Szczecinie.
W 1993 r. biblioteka dysponowała już 11 komputerami połączonymi ze sobą siecią wewnętrzną. Skomputeryzowano podstawowe czynności procesu bibliotecznego oraz czynności
administracyjne. Rok później wdrożono program WYPOZ przeznaczony do rejestracji czytelników i ich wypożyczeń. Rok 1995 przyniósł znaczącą zmianę w funkcjonowaniu uczelnianej
14

sieci komputerowej, która połączona została z międzyuczelnianą siecią komputerową Szczecina
i siecią globalną Internet. Ze względu na dynamiczny rozwój sieci bibliotecznej w 1996 r.
powstała Pracownia Informatyki Bibliotecznej, do której zadań należało m.in.: rozwijanie
i zarządzanie siecią biblioteczną, zakup i modernizacja sprzętu komputerowego oraz ewidencja
oprogramowania. Do czerwca 2001 r., jako jedyna biblioteka w Szczecinie i jedna z nielicznych
w kraju, miała całość zbiorów wprowadzonych do bazy komputerowej. Były w niej nie tylko
książki i czasopisma, lecz i piśmiennictwo naukowe pracowników Uczelni, prace doktorskie
i magisterskie.
W 2002 r. dyrektorem biblioteki została mgr inż. Anna Nowakowska, która w kolejnych latach kontynuowała rozbudowę oraz modernizację infrastruktury informatycznej, rozwijając
oraz rozszerzając zakres usług informacyjnych. Na lata 2002–2008 przypada okres dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Zmianie uległa forma udostępniania zasobów literatury naukowej. Wcześniej kupowane przez bibliotekę bazy danych na nośnikach optycznych
zastępowane były nowymi zewnętrznymi źródłami. Coraz powszechniejsze stało się kupowanie
dostępu do zasobów cyfrowych osiągalnych poprzez Internet. W celu wspólnego sfinansowania
z innymi bibliotekami w kraju dostępu do publikacji pracowników naukowych z całego świata,
biblioteka uczestniczyła w kilku powstających w tamtym czasie konsorcjach bibliotecznych.
Subskrybowany dostęp (w ramach Uczelni) do naukowych czasopism elektronicznych obejmował wydawnictwa: Blackwell Publishing, Elsevier, Kluwer, Springer. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych korzystano z serwisów doc@med oraz SUBITO, udostępniających
literaturę naukową na żądanie czytelnika. Systematycznie przeprowadzano szkolenia czytelników w zakresie wyszukiwania literatury źródłowej z dostępnych baz danych i źródeł informacji. Studenci w ramach toku studiów przechodzili dwa rodzaje szkoleń, tzw. Przysposobienie
biblioteczne na pierwszym roku studiów oraz Podstawy informacji naukowej na trzecim roku.
Edukacja taka przygotowywała studentów do sprawnego korzystania z biblioteki, jej zbiorów
oraz przeszukiwania aktualnych zasobów publikacji naukowych (tab. 4).
Tabela 4. Działalność informacyjna Biblioteki w latach 1954–2008
Rok
1954
1964
1974
1984
1994
2002
2008

udzielonych informacji
7
335
917
4 200
3 178
6 836
1 940

Liczba
zestawień bibliograficznych
–
10
30
84
151
1 421
1 726

szkolonych studentów
–
168
brak danych
brak danych
1 092
1 554
876

Dyrektor Anna Nowakowska kierując pracą biblioteki przyczyniała się do jej szerszego
otwarcia na kontakty ze środowiskiem lokalnym bibliotekarzy. Współpraca bibliotek zaowocowała utworzeniem 10 maja 2005 r. Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek, przekształconego
24 kwietnia 2007 r. w Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek (ZPB). Celem porozumienia było podjęcie działań na rzecz poprawy poziomu świadczonych usług bibliotecznych, pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności bibliotecznej oraz integracji szczecińskiego środowiska bibliotekarzy.
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W ramach ZPB 26 marca 2008 r. została podpisana umowa o współpracy w zakresie realizacji projektu Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej, którego celem
było (i jest w dalszym ciągu) wspieranie rozwoju woj. zachodniopomorskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. System ten zakładał
połączenie bibliotek naukowych oraz bibliotek publicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego w wirtualną sieć. W skład systemu do dnia dzisiejszego wchodzi kilka modułów,
m.in.:
– Rozproszony Katalog Bibliotek (RoK@Bi) – utworzony dzięki wspólnemu systemowi wyszukiwania, który jest oparty na oprogramowaniu MetaLib,
– Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) – jako wspólna platforma umożliwiająca
gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i archiwizację obiektów cyfrowych.
1 stycznia 2009 r., po 55 latach istnienia Akademii Rolniczej w Szczecinie w wyniku połączenia z Politechniką Szczecińską powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecnie5. W obu Uczelniach podjęte zostały działania polegające m.in. na scaleniu systemów informatycznych i zasobów organizacyjnych. W związku z tym, rok 2008 był okresem
wytężonej pracy dla całego zespołu bibliotecznego. Dyrektor A. Nowakowska nadzorowała
pracę zespołu branżowego ”Biblioteka Główna” i ściśle współpracowała ze stroną „politechniczną” w zakresie integracji systemów informatycznych obu bibliotek. Kierowała działaniami
pracowników biblioteki AR w obszarze adaptacji i konwersji zbiorów do funkcjonującego
w bibliotece PS Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego Aleph. Na podstawie §25 ust. 3 Statutu ZUT z 1 stycznia 2009 r. powołana została na stanowisko zastępcy dyrektora biblioteki ds.
organizacji zbiorów. Nowym dyrektorem Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została mgr Anna Grzelak-Rozenberg.

1.2.

Kilka słów o pracownikach

Bibliotekarz, to zawód i powołanie. Zawód, który wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy, umiejętności oraz biegłości w posługiwaniu się tradycyjnymi i nowoczesnymi narzędziami
informacyjnymi i technologiami informatycznymi. Powołanie – gdyż osoba wykonująca ten
zawód powinna posiadać odpowiednie cechy i predyspozycje osobowe, takie jak: systematyczność, dokładność, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, ciekawość, otwartość. Bibliotekarz, to
nie osoba znająca odpowiedzi na wszystkie pytania, lecz osoba, która wie gdzie szukać odpowiedzi i umie dotrzeć do właściwych źródeł wiedzy. Choć do głównych zadań bibliotekarza
należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, to jednak w bibliotece pełni on jednocześnie wiele ról, m.in. nauczyciela, badacza, organizatora, menadżera,
pośrednika. Sprawny bibliotekarz, to sprawnie działająca biblioteka. Dlatego jednym z głównych filarów sprawnego działania biblioteki jest jej obsada personalna.
W momencie kiedy Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność
(1954 r.), brak było w ogóle etatów dla bibliotekarzy. Pracami związanymi z organizacją biblioteki zajęły się tylko dwie osoby. Do pomocy przydzielono czasowo pracowników innych jednoNa podstawie Ustawy Sejmowej z 5 września 2008 r. utworzono 1 stycznia 2009 r. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
5
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stek Uczelni, którzy zatrudnieni byli na etatach pomocniczych pracowników naukowych.
W tym czasie dominowały prace administracyjne i gospodarcze odsuwając na dalszy plan
czynności bibliotekarskie. Pierwszym dyrektorem i organizatorem Biblioteki Głównej została
mgr Stanisława Karczewska. Jej współpracownikami i organizatorami biblioteki byli w tym
czasie mgr Roman Habraszewski, mgr Maria Sędzimir, Janina Lewandowska-Studnic, Alicja
Maciejewicz. Trzy pierwsze etaty otrzymała biblioteka z początkiem 1955 r., trzy dalsze z końcem
tegoż roku, etat pracownika administracyjnego w 1956 r., a trzy następne etaty służby bibliotecznej w 1957 r. W takim składzie pracowano do roku 1963, w którym to Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego podwyższyło liczbę etatów biblioteki o kolejne dwa. Od 1955 r. po stworzeniu dogodnych warunków organizacyjnych i stopniowym zwiększaniu liczby personelu bibliotecznego skierowano cały wysiłek na techniczne prace bibliotekarskie, co pozwoliło na względną normalizację prac bibliotekarskich.
Pomimo dużego obciążenia pracami bieżącymi szczupły personel biblioteczny systematycznie dokształcał się, początkowo w ramach własnej biblioteki, później na organizowanych
kursach bibliotecznych. W sprawozdaniu rocznym biblioteki za lata 1954–1963 odnotowano
„…2 osoby złożyły egzamin na bibliotekarza dyplomowanego [mowa o Stanisławie Karczewskiej i Tadeuszu Cieślaku], 1 osoba odbyła praktykę I°, 4 osoby ukończyły Państwowy Bibliotekarski Kurs Korespondencyjny, 1 osoba złożyła egzamin magisterski. Ponadto 1 osoba przygotowuje się do egzaminu dla bibliotekarzy dyplomowanych oraz jedna 1 osoba przygotowuje się
do egzaminu magisterskiego”.
W 1964 r. biblioteka zatrudniała 11 osób, z czego 9 osób zajmowało się działalnością merytoryczną. W kolejnych latach liczba etatów wykazywała raczej tendencję wzrostową aż do 2008 r.
Wyjątek stanowią lata dziewięćdziesiąte, gdzie w wyniku przemian ustrojowych i gospodarczych oraz trudności finansowych Uczelni, nastąpiła znaczna redukcja etatów (tab. 5).
Tabela 5. Liczba etatów w bibliotece w latach 1954–2008

Wraz z upływem lat rosły oczekiwania środowiska akademickiego względem biblioteki. Dyna1954
2
mika rozwoju nauki i prowadzonych badań, natu1964
11
1974
24
ralną koleją rzeczy, wymusiły rozwój usług biblio1984
26
tecznych oraz kompetencji i kwalifikacji pracow1994
17
ników biblioteki. Wymaganiom takim sprostać
2002
24
mogła tylko wykwalifikowana i wyspecjalizowa2008
28
na kadra. Zatem sprawa odpowiednich kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników
biblioteki zawsze była jednym z głównych priorytetów jej kolejnych dyrektorów.
Od lat prowadzona polityka naboru do pracy w bibliotece ukierunkowana była na wybór
osób wykształconych, ambitnych, lubiących kontakt z książką i czytelnikami. Dlatego też,
bibliotekarze zawsze podejmowali chętnie różne (dostępne na owe czasy) formy kształcenia na
wszystkich poziomach edukacji. Pracownicy kończyli studia magisterskie, studia podyplomowe, uczestniczyli w licznie organizowanych warsztatach, kursach, seminariach, wyjazdach
szkoleniowych oraz konferencjach naukowych z dziedziny bibliotekarstwa i bibliotekoznawRok

Liczba etatów
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stwa. Zdawali egzaminy i otrzymywali certyfikaty. Nawzajem dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Stanowili jednocześnie zespół ludzi oddanych swojej pracy i odpowiedzialnych za
swoją pracę. Łączyły ich nie tylko kontakty zawodowe, ale też przyjaźnie, wzajemny szacunek
i zrozumienie. Wspólnie kultywowano tradycje i jubileusze, zarówno te służbowe jak
i prywatne. Zawsze w szeregach aktualnie zatrudnionych pracowników było miejsce dla byłych
bibliotekarzy i tych, których już nie ma, a pamięć o nich pozostała.
Skład osobowy biblioteki w latach 1974–1979: dyrektor mgr Tadeusz Cieślak kustosz dyplomowany, referent administracyjno-gospodarczy Wanda Czekańska, goniec Lilianna Bugała;
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: kierownik mgr Józefa Urban kustosz służby
bibliotecznej, mgr Jadwiga Janik bibliotekarz, Teresa Kulik bibliotekarz, mgr Barbara Mrożek
młodszy bibliotekarz; Oddział Opracowania Zbiorów: kierownik Janina Lewandowska-Studnic
starszy bibliotekarz, mgr Zofia Łapińska kustosz służby bibliotecznej, mgr Krystyna Orska-Walęcka starszy bibliotekarz, Halina Szczepańska bibliotekarz, Jadwiga Żeromska bibliotekarz;
Oddział Udostępniania, Magazynów i Konserwacji Zbiorów: kierownik mgr Adela Kuczaj kustosz
służby bibliotecznej, mgr Janina Stępień kustosz służby bibliotecznej, Stanisława Ćwiklińska
bibliotekarz, Stanisław Cywiński bibliotekarz, Alicja Maciejewicz bibliotekarz, Grażyna Barańska młodszy bibliotekarz, Aniela Szyntor młodszy bibliotekarz, Halina Wilk młodszy bibliotekarz, mgr Anna Żejmo młodszy bibliotekarz; Oddział Informacji Naukowej: kierownik mgr Janina
Hadaczek kustosz służby bibliotecznej, mgr Maria Różycka kustosz służby bibliotecznej, Alina
Olszewska bibliotekarz, Barbara Tupikowska bibliotekarz, Gabryela Wrońska bibliotekarz,
mgr Maria Wyszkowska młodszy bibliotekarz.
W bibliotece w różnych okresach czasu (do 1979 r.) pracowały też m.in.: mgr Irena Borowska, mgr Danuta Broda, Anna Glińska, Adela Kowalska, Barbara Lateman, Zofia Małkiewicz,
Maria Ostrowska, Stanisława Skupień, Mieczysław Studnic, Maria Szypowska, Eugeniusz
Torbe, mgr Małgorzata Trembilska, mgr Teresa Uljasz i Jadwiga Zabłocka, mgr Ewa Bondyra,
mgr Hanna Pawka.
W 1994 r. struktura biblioteki oraz skład osobowy przedstawiały się następująco: dyrektor:
mgr Tadeusz Cieślak; sekretariat: Urszula Jerszyńska; samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji: Barbara Tupikowska; Oddział Gromadzenia Zbiorów: kierownik mgr Jadwiga Janik,
mgr inż. Jolanta Zalewska, Bogusława Marchwicka; Oddział Opracowania Zbiorów: kierownik
mgr Małgorzata Trembilska, mgr inż. Alicja Lużyńska-Korbus, Anna Sablik; Oddział Udostępniania Zbiorów: kierownik mgr inż. Ewa Walkiewicz, mgr inż. Leokadia Nowakowska,
mgr inż. Elżbieta Rakowicz, mgr inż. Joanna Deutry, Irena Ewa Walczak, Elżbieta Wierzbicka,
Helena Smotrzyk, Krystyna Czarnecka, Anna Wieczorek; Oddział Informacji Naukowej: kierownik mgr Maria Stasiak, mgr inż. Anna Nowakowska, mgr inż. Leokadia Nowakowska,
mgr Elżbieta Jankowska.
Wypada też wspomnieć tych pracowników, którzy w omawianym okresie czasu już nie pracowali, a których wkład pracy w rozwój biblioteki był szczególny. Byli to: mgr Zofia Łapińska,
mgr inż. Adela Kuczaj, mgr Józefa Urban, mgr Irena Borowska, mgr Zenon Kaczmarek, Teresa
Kulik, Elżbieta Kraśnikow, Halina Szczepańska, Jadwiga Zabłocka, Jadwiga Żeromska, Gabryela Wrońska, Wanda Czekańska, Stanisława Ćwiklińska, Małgorzata Jaxa-Bykowska.
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W 2008 r., w ostatnim roku działalności biblioteki przed jej połączeniem z PS, zatrudnionych było 26 osób, których skład przedstawiał się następująco: dyrektor: mgr inż. Anna Nowakowska; sekretariat: Ewa Tańska; Pracownia Informatyki Bibliotecznej: kierownik mgr Barbara
Cendrowska, Jerzy Chwedczuk; Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: kierownik
mgr Jadwiga Janik, Karolina Lipińska; Oddział Opracowania Zbiorów: kierownik mgr inż. Alicja
Lużyńska-Kobrus, Kamila Gudan, Dagmara Sztul; Oddział Udostępniania Zbiorów: kierownik
mgr inż. Ewa Walkiewicz, mgr inż. Elżbieta Rakowicz, Helena Smotrzyk, Urszula Jerszyńska,
mgr Katarzyna Przybylska, Grażyna Nowak, Magdalena Wojciechowska, Anna Wojciechowska, Elżbieta Pozorska, mgr Anna Adamowicz, mgr Marzena Lewandowska, Anna Maciejewicz; Oddział Informacji Naukowej: kierownik Elżbieta Jankowska, mgr Justyna Skrodzka,
mgr Anna Narloch.
W naszych wspomnieniach są też osoby, które w ostatnich latach choć krótko pracowały
w szeregach bibliotekarzy, to jednak wniosły swój wkład pracy w rozwój biblioteki. Są to:
mgr inż. Elżbieta Czałczyńska, inż. Teresa Hrebień, mgr inż. Wiesława Klata, mgr Beata Sobieszczańska, mgr Ewa Antosiewicz, mgr Agata Rychter, Agnieszka Tupikowska.

1.3.

Dyrektorzy Biblioteki
mgr Stanisława Karczewska

dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecnie/Akademii
Rolniczej w Szczecinie w latach 1954–1974
Urodzona 8 maja 1914 r. we Lwowie, zmarła 17 maja 1990 r. w Szczecnie.
Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Studia ukończyła w 1939 r. uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii o specjalności bibliotekarz-archiwista. W latach
1936–1944 pracowała w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie, początkowo jako
stypendystka, następnie w charakterze pracownika naukowego i zastępcy kierownika Oddziału
Rękopisów. W latach 1948–1954 została zatrudniona przez Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki
w Bibliotece Miejskiej na stanowisku dyrektora Biblioteki Miejskiej w Szczecinie. W 1954 r.
swoją karierę zawodową związała z Wyższą Szkołą Rolniczą w Szczecinie, która to
w późniejszych latach zmieniła nazwę na Akademię Rolniczą w Szczecinie, gdzie na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej nieprzerwalnie pracowała do 1974 r.
W ramach struktury uczelnianej WSR w Szczecinie Stanisława Karczewska była odpowiedzialna za zorganizowanie biblioteki od podstaw. Zastosowała system centralnego opracowania
zbiorów. W niedługim czasie zgromadziła wiele cennych zbiorów wydawnictw krajowych
i importowanych podbudowujących prace naukowe w Uczelni. W latach 1950–1951 była wykładowcą i egzaminatorem na kursach zorganizowanych przez Związek Bibliotekarzy
i Archiwistów Polskich. W roku 1962 zdała państwowy egzamin bibliotekarski na stanowisko
bibliotekarza dyplomowanego. Starszym kustoszem dyplomowanym w Bibliotece Głównej
Akademii Rolniczej w Szczecnie została w 1969 r.
Przez wiele lat pełniła jednocześnie szereg funkcji społecznych działając w różnego rodzaju
organizacjach i instytucjach, m.in.: Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Komisji
Oświaty i Kultury w Szczecinie, Wojewódzkiej Radzie Bibliotecznej.
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Jako dyrektor biblioteki Pani Stanisława Karczewska w uznaniu zasług położonych przy
formułowaniu zrębu Wyższej Szkoły Rolniczej i rozwoju biblioteki WSR/AR w Szczecinie,
była wielokrotnie wyróżniana nagrodami i dyplomami przez kolejnych Rektorów Uczelni.
W latach 1958 i 1959 odznaczona kolejno złotą i srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego za zasługi w pracy społecznej i zawodowej na terenie miasta Szczecina, w 1972 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1974 r. odznaczona Złotą Odznaką Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecnie oraz uhonorowana
Medalem 40-lecia PRL.
mgr Tadeusz Cieślak
dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecnie/Akademii Rolniczej w Szczecnie w latach 1974–2001
Urodził się 8 listopada 1936 r. w Ziniówce, gm. Warkowicze, pow. Dubno,
woj. wołyńskie. Absolwent filologii polskiej na Wydziale FilologicznoHistorycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia ukończył
w 1959 r. uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1959–1962
pracował w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Szczecinie pełniąc funkcję kierownika
Działu Instruktorsko-Metodycznego Pedagogicznych Bibliotek Powiatowych. W 1962 r. podjął
pracę w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. W 1963 r. zdał egzamin
państwowy na bibliotekarza dyplomowanego. Po nabyciu praw nauczyciela akademickiego
w latach 1963–1974 zajmował kolejno stanowiska asystenta dyplomowanego i adiunkta dyplomowanego, aby następnie w 1982 r. awansować na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego.
Do największych osiągnięć dyrektora T. Cieślaka należy zaliczyć przeorganizowanie biblioteki w jednostkę o optymalnie rozwiniętych oddziałach z wyraźnie określonymi zakresami
czynności. Opierając się na najlepszych wzorach bibliotek w kraju i za granicą, zorganizował
od podstaw Oddział Informacji Naukowej tworząc warsztat pracy informacyjnej. Zorganizował
od podstaw 5 czytelni wydziałowych dla każdego wydziału AR w Szczecinie. Przeprowadził
reorganizację Czytelni Ogólnej tworząc „wolny dostęp” do bieżąco abonowanych czasopism.
Unowocześnił pracownię kserograficzną. Wdrożył komputeryzację prac bibliotecznych, czego
efektem było m.in. posiadanie całości zbiorów biblioteki w bazie komputerowej.
Wielokrotnie odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Gryfem Pomorskim,
a w 1990 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Przez wiele lat pełnił szereg funkcji społecznych, działając w różnych komisjach i organizacjach, m. in.: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Senackiej Komisji ds. Wydawnictw w AR w Szczecinie.
Po 40 latach pracy, w 2002 r., przeszedł na emeryturę.
mgr inż. Anna Nowakowska
dyrektor Biblioteki Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 2001–2008 (biogram w rozdziale „Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie”)
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Anna Grzelak-Rozenberg, Anna Łozowska, Anna Gryta, Katarzyna Kobus-Gałka,
Danuta Kotula-Krajewska

2.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI
SZCZECIŃSKIEJ

Biblioteka Politechniki Szczecińskiej wywodzi swój rodowód z organizowanych w latach
1946–1947 bibliotek Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej, z którymi wiążą się
nazwiska Alfreda Ziętowskiego i Guido Recka.
Podstawę zbiorów tych bibliotek stanowiły księgozbiory poniemieckie i dary pochodzące
z głębi kraju, szczególnie z bibliotek Warszawy, Poznania oraz z Biblioteki Jagiellońskiej. Duża
w tym zasługa profesorów Gerarda Labudy, Alfreda Wielopolskiego i Antoniego Zielińskiego
oraz kierowników bibliotek Józefa Czerniego i Marii Salomei Wielopolskiej.
W 1955 r. na bazie wymienionych jednostek utworzono Bibliotekę nowo powstałej uczelni
– Politechniki Szczecińskiej. Kierowanie nią powierzono początkowo Józefowi Czerniemu,
który wkrótce przekazał kierownictwo Marii Salomei Wielopolskiej. To już wówczas zapoczątkowana została nowoczesna organizacja jednolitej sieci bibliotecznej w Uczelni. Polegała ona
na utworzeniu Biblioteki Głównej grupującej wokół siebie czytelnie wydziałowe, centralnym
gromadzeniu i opracowaniu zbiorów wpływających do biblioteki oraz zdecentralizowanym ich
udostępnianiu w tzw. „wolnym dostępie” w bibliotekach zlokalizowanych na wydziałach.
Dla sprawnej organizacji pracy biblioteki już w 1955 r. utworzono Oddział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów. W kolejnych latach następowały zmiany schematu organizacyjnego
Biblioteki PS polegające m.in. na tym, że Oddział Gromadzenia Zbiorów i Oddział Opracowania Zbiorów były samodzielnymi działami. W 1973 r. nastąpił podział na dwa odrębne oddziały: Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych oraz Gromadzenia i Opracowania
Wydawnictw Ciągłych. Oddziały te były podzielone na sekcje m.in. na Sekcję Gromadzenia
Wydawnictw Zwartych, pracą której kierowała Krystyna Chełkowska.
W roku 1980 scalono je w Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, by już w 1982 r.
dokonać kolejnej reorganizacji i w ramach ww. oddziału powołać dwie sekcje: Gromadzenia
Zbiorów i Opracowania Zbiorów.
W roku 1985 ponownie powołano dwa odrębne oddziały: Oddział Gromadzenia Zbiorów
i Oddział Opracowania Zbiorów. Pracami Oddziału Gromadzenia Zbiorów kierowała, do momentu przejścia na emeryturę w 1993 r., Krystyna Chełkowska. W tym też roku ponownie
dokonano reorganizacji i scalono ww. oddziały w jeden Oddział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów, którym kierowała do momentu przejścia na emeryturę w 2002 r., Barbara Zborzil. Po
jej odejściu na wniosek dyrektora biblioteki utworzono ponownie dwa samodzielne Oddziały:
Gromadzenia Zbiorów i Opracowania Zbiorów.
Trudno jest opisać pierwsze lata funkcjonowania Oddziału Opracowania Zbiorów ponieważ
brakuje materiałów źródłowych, w których można odnaleźć informacje na ten temat. Nie ma
również kontaktu z osobami, które pracowały w pierwszych latach funkcjonowania tej agendy
i pamiętają owe pionierskie czasy. Tym niemniej udało się ustalić pewne fakty, które można
uznać za istotne w historii Oddziału Opracowania i zostały one zaprezentowane poniżej.
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W roku 1955 zinwentaryzowano i skatalogowano zbiory, które zgromadzono dzięki staraniom ówczesnego kierownictwa biblioteki w latach 1946–1955 oraz dary, które napływały jako
pomoc z innych bibliotek w kraju, a zwłaszcza z bibliotek Warszawy i Poznania. Dzięki temu
już w 1956 r. utworzono katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów Wypożyczalni i Czytelni
Głównej oraz centralny katalog ówczesnych czytelni filialnych, które następnie przekształciły
się w sieć bibliotek wydziałowych. Kolejne lata pracy Oddziału Opracowania Zbiorów sięgające drugiej połowy lat 80., można określić jako lata krystalizowania jego struktury i zadań ponieważ jak wspomniano na wstępie struktura Oddziału była stosunkowo często zmieniana.
Działania te miały służyć usprawnianiu procesu opracowania książek i czasopism a tym samym
skróceniu czasu opracowania i przekazywania opracowanych wydawnictw Oddziałowi Udostępniania oraz bibliotekom sieci.
Niewątpliwie momentem przełomowym w historii Oddziału Opracowania Zbiorów było
zastosowanie komputerów w procesie opracowania. Po latach katalogowania na maszynie do
pisania i powielania różnymi technikami kart katalogowych, rozpoczęto katalogowanie komputerowe. W 1988 r. Biblioteka PS nawiązała współpracę z ZIPO w Gdańsku, czego wynikiem
było zakupienie systemu automatycznego gromadzenia i opracowania zbiorów APIS-ZB. System obejmował moduł RENAB (rejestracja nabytków bibliotecznych) i KANAB (katalogowanie nabytków bibliotecznych). Zastosowanie systemu APIS-ZB pozwoliło jedynie na generowanie i drukowanie kart katalogowych oraz komputerową inwentaryzację nabytków. Wadą
tego systemu było to, że nie był to system sieciowy w związku z czym jego twórcy nie przewidzieli w ramach rozwoju systemu modułu udostępniania zbiorów. Dlatego, w 1993 r., zakupiono system biblioteczny SOWA, który był systemem sieciowym pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego NOVELL. Dzięki katalogowaniu w systemie SOWA, Oddział Opracowania
Zbiorów tworzył jednocześnie komputerowy katalog biblioteczny, który mogli przeszukiwać
użytkownicy biblioteki na komputerach zainstalowanych w Czytelni Głównej. Z systemu
SOWA były generowane karty katalogowe włączane do katalogów kartkowych, które były
prowadzone równolegle z katalogiem komputerowym gdyż, decyzja o zamknięciu katalogów
kartkowych zapadła nieco później. W roku 1995 podjęto decyzję o zakończeniu „ręcznej”
inwentaryzacji książek i czasopism i przejściu na wydruki inwentarzy generowanych w systemie
SOWA. Zastosowanie systemu SOWA w pracy Oddziału Opracowania oraz Oddziału Udostępniania Zbiorów trwało do 1999 r. czyli do momentu zakupienia bibliotecznego systemu
ALEPH firmy Ex Libris, który umożliwił pełną automatyzację pracy oddziałów wewnętrznych
oraz automatyzację obsługi użytkowników biblioteki. Przełom lat 1999/2000 to przygotowania
do konwersji danych z systemu SOWA do systemu ALEPH, w które zaangażowany był niemal
cały zespół Oddziału Opracowania Zbiorów ściśle współpracując z informatykami zatrudnionymi w bibliotece. Koleje miesiące roku 2000, to sprawdzanie już przekonwertowanych danych, poprawa błędnych rekordów i nauka katalogowania w systemie ALEPH, który wymagał
znajomości sporządzania opisów katalogowych zgodnie z zasadami systemu MARC 21. Następne lata wdrażania ALEPHA w Oddziale Opracowania, to tworzenie kartotek wzorcowych
(formalnej i rzeczowej) oraz przełomowa w pracy Oddziału decyzja o zamknięciu tradycyjnych
katalogów kartkowych, która zapadła w 2002 r. Od tego momentu tworzony jest wyłącznie
komputerowy katalog biblioteki, z którego użytkownicy mogą korzystać również zdalnie dzięki
temu, że system ALEPH posiada własny serwer WWW. Bez wątpienia zastosowanie systemu
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ALEPH było punktem zwrotnym w pracy Oddziału Opracowania Zbiorów przede wszystkim
dlatego, że pracownicy Oddziału od tej chwili katalogując formalnie i rzeczowo nabytki biblioteczne, mają świadomość, że efekt ich pracy jest widoczny nie tylko lokalnie lecz również
globalnie; wszak katalog Biblioteki ZUT jest dostępny on-line z dowolnego miejsca poza biblioteką.
Kolejnym bardzo ważnym momentem w pracy Oddziału Opracowania Zbiorów był rok
2005, w którym Biblioteka PS przystąpiła do współpracy z NUKAT czyli Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Współpraca
z NUKAT polega na współkatalogowaniu czyli tworzeniu opisów katalogowych do katalogu
NUKAT wraz z pozostałymi 139 bibliotekami współpracującymi z tym katalogiem. Wymagało
to opanowania przez pracowników Oddziału Opracowania umiejętności sporządzania opisów
katalogowych w systemie VIRTUA, przesyłania ich na serwer katalogu NUKAT a następnie
przekonwertowania tych opisów, zatwierdzonych przez korektorów w Centrum NUKAT na
format ALEPHA. Potrzebna była też zmiana „filozofii” opracowania rzeczowego zbiorów. Dla
usprawnienia współpracy z NUKAT podjęta została decyzja, że język KABA, który jest językiem informacyjno-wyszukiwawczym katalogu NUKAT stanie się podstawą opracowania
dokumentów. Wspólkatalogowanie ostatecznie sprawiło, że katalog Biblioteki ZUT nie jest
wyłącznie katalogiem lokalnym lecz cząstką katalogu wpisanego w globalną sieć komputerową
jaką jest Internet.
W miarę rozwoju naukowego, dydaktycznego i przestrzennego Uczelni fundamentalne zasady
organizacji Biblioteki Politechniki Szczecińskiej zapoczątkowane w połowie lat 50. ubiegłego
wieku były rozwijane i modyfikowane pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Teresy Jasińskiej, Sylwii Wróblewskiej, Genowefy Flejterskiej, Anny Grzelak-Rozenberg i Anny Łozowskiej.
Okazały się one wkrótce systemem przyszłościowym, obecnie stosowanym niemal powszechnie. Możemy również podkreślić pionierską rolę Biblioteki PS, która w połowie lat 70. ubiegłego
wieku opracowała podstawy informatyzacji systemu biblioteczno-informacyjnego, który rozwijany w kolejnych latach funkcjonowania biblioteki znacznie usprawnił pracę biblioteczną i przyczynił się do wprowadzenia w 2000 r. zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego Aleph.
Przez cały okres działalności w Bibliotece PS kładziono duży nacisk na rozwój informacji
naukowej oraz edukację informacyjną użytkowników. Przy dużym poparciu władz Uczelni
szkolenia biblioteczne były obowiązkowe dla wszystkich studentów już od lat 60. XX w.
Od kiedy na rynku polskim pojawiła się możliwość uzyskania dostępu do naukowych baz
danych – Biblioteka PS dbała o jak najszerszy do nich dostęp. Współpracowała w takich konsorcjach jak: Elsevier, Kluwer–Springer, American Chemical Society, Proquest Information @
Learning, Knovel Library w celu zapewnienia dostępu do pełnotekstowych baz danych czasopism i książek.
Biblioteka PS była współtwórcą ogólnopolskich baz BazTech i SYMPO. Współpraca
z Urzędem Patentowym RP zaowocowała przekazaniem do Biblioteki bazy opisów patentowych. Funkcjonujący w oparciu o umowę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym – Punkt
Informacji Normalizacyjnej, świadczący bardzo cenne usługi dla całego środowiska zachodniopomorskiego został włączony w Multimedialne Centrum Zarządzania Informacją Patentową
i Normalizacyjną. Centrum to było efektem projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach ZPORR.
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Podstawowe wskaźniki działalności Biblioteki PS od początku jej istnienia zaprezentowano
w tab. 1.
Tabela 1. Potencjał Biblioteki PS wzrost w 60-leciu (podstawowe dane). Stan na 31 grudnia każdego roku
Lp.

Rodzaj danych

Rok
1955

2

1 Powierzchnia, w m
2

4

2000

2008

2 980

3 438

3 848

3 913

22

33

79

79

55

62,25

61,5

54 838
6 441

129 523
31 000

259 719
77 996

237 049
103 580

252 440
132 528

267 429
133 944

248 240
118 399

698

1 766

3 012

2 668

817

848

657

3 026

3 852

4 258

5 739

9 883

12 336

9 757

3

5

6

11

9

11

11

180

281

324

382

367

544

496

44 600

83 963

121 608

73 481

114 551

200 139

118 608

27 632

51 146

167 369

167 242

321 931

144 355

251 889

364 892

367 400

810 857 1 585 362

967 201

7 Liczba miejsc w czytelniach
9 Wypożyczenia na zewnątrz
Udostępnienia na miejscu,
10
w vol.
Liczba udostępnionych baz
11
danych

1995

2 196

Liczba bibliotek wydzia6 łowych/międzywydziałowych
8 Liczba odwiedzin

1986

1 521

Liczba tytułów czasopism
bieżących

5 Liczba czytelników

1975

845

Pracownicy (w przeliczeniu
na pełne etaty)

Księgozbiór, w vol.
3 – wydawnictwa zwarte
– wydawnictwa ciągłe

1965

68 991
–

–

–

–

–

14
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W 2008, ostatnim roku działalności biblioteki w strukturach Politechniki Szczecińskiej, system biblioteczno-informacyjny tworzyły: Biblioteka Główna, 6 bibliotek wydziałowych (Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Biblioteka Wydziału Budownictwa
i Architektury, Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Biblioteka Wydziału Elektrycznego,
Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej, Biblioteka Wydziału Informatyki), 4 biblioteki międzywydziałowe (Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Fizyki
i Matematyki, Biblioteka Studium Kultury Muzycznej i Multimedialne Centrum Zarządzania
Informacją Patentową i Normalizacyjną) Biblioteka Główna odpowiadająca za całość procesu
bibliotecznego w Uczelni obejmowała oddziały: Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania
Zbiorów (wraz z Wypożyczalnią, Czytelnią i Magazynami), Oddział Informacji Naukowej,
Ośrodek Informatyzacji Biblioteki i Sekretariat.
Bogatą historię rozwoju Biblioteki Politechnik Szczecińskiej prezentuje zamieszczone poniżej „Kalendarium”. Oparto je na publikacjach dotyczących, między innymi, rozwoju Biblioteki Głównej PS (1, 2, 3, 4, 5) i uzupełniono o kolejne ważne wydarzenia w dalszej działalności
Biblioteki aż do roku 2008.
W 1987 r. ówczesna dyrektor Biblioteki dr Teresa Jasińska swoje wystąpienie podczas sesji
naukowej przygotowanej z okazji jubileuszu Politechniki Szczecińskiej [1] zakończyła następującą refleksją: „Niezależnie ile się dokona, zawsze jest się na początku drogi”. Miała ona na24

dzieję, że „drogą tą pójdą kolejne dyrekcje i następne pokolenia pracowników Biblioteki Politechniki Szczecińskiej”. Co też czynią jej kontynuatorki, już w strukturach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

2.1.

Kalendarium

1955
Połączenie Biblioteki byłej Wyższej Szkoły Ekonomicznej z Biblioteką Główną Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie i powstanie Biblioteki Politechniki Szczecińskiej (PS). Kierownikiem
Biblioteki PS został mgr Józef Czerni.
Kierownik Biblioteki został członkiem komisji ds. Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego.
Na zlecenie Ministerstwa zespół Biblioteki Głównej razem z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął badania nad stanem czytelnictwa.
Włączono do sieci Bibliotek Politechniki Szczecińskiej Bibliotekę Wydziału Chemii.
Całkowite opracowanie zbiorów dwóch bibliotek: Chemicznej i Budownictwa LądowoWodnego. (Biblioteki te funkcjonowały wcześniej w strukturach Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Szczecinie).
Utworzenie aktualnego katalogu centralnego bibliotek Politechniki Szczecińskiej.
1956
Kierownictwo Biblioteki objęła Maria Salomea Wielopolska.
Do użytku czytelników oddano centralny katalog bibliotek wydziałowych.
Otwarcie Biblioteki Budownictwa i Architektury
1957
Powołano Bibliotekę Wydziału Budowy Maszyn.
1958
Zaczęto 3-letni cykl szkoleń dla bibliotekarzy Politechniki Szczecińskiej w zakresie systematyki nauk technicznych.
1959
Otwarto czytelnię Wydziału Elektrycznego.
Kierownik Biblioteki PS mgr M.S. Wielopolska została zaproszona do współpracy w Sekcji
Bibliotek i Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Likwidacja bibliotek katedralnych PS na rzecz bibliotek wydziałowych i Biblioteki Głównej.
Założono katalog alfabetyczny katalogów firmowych.
Opracowano nowe założenia do budowy gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej.
1960
Czytelnia Wydziału Elektrycznego zapoczątkowała kartotekę zawartości wybranych czasopism.
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1961/1962
Wprowadzono usprawnienie dotyczące opracowania książek tzw. pilnych, co umożliwiło
udostępnienie takiej książki w ciągu 1–2 dni.
Wprowadzenie adresatki „RENA” do powielania kart katalogowych.
1963
W ramach zagranicznej wymiany wydawnictw utrzymywano 149 kontaktów z instytucjami
z 25 krajów.
Zaczęła działać 1-osobowa Pracownia Fotomikrofilmowa Biblioteki Głównej PS. Do końca
1963 roku otrzymano 3 014 klatek mikrofilmów i 413 fotokopii.
Biblioteka Wydziału Elektrycznego przeprowadziła po raz pierwszy szkolenie informacyjne
dla dyplomantów w wymiarze 1 godz. na grupę specjalistyczną.
1964
Biblioteki Wydziałowe przygotowały do druku bibliografię publikacji pracowników naukowych PS za okres 1947–1964.
1965
Odbyła się Sesja Problemowa Biblioteki Politechniki Szczecińskiej – materiały Sesji opublikowano w Zeszytach Problemowych PS.
W Szczecinie odbyła się Konferencja Dyrektorów Bibliotek Politechnik.
Wprowadzenie „wolnych zwrotów” w Wypożyczalni Biblioteki Głównej – pionierska metoda w kraju.
1966
Rozbudowa pracowni reprograficznej. Powiększenie lokalu, nowe maszyny oraz zwiększenie liczby pracowników.
Dyrektor M.S. Wielopolska została delegatem ZG SBP na Kongres Kultury.
1967
Zakupiono nowe meble dla wszystkich bibliotek wydziałowych.
Dyrektor Biblioteki Głównej M.S. Wielopolska obroniła pracę doktorską.
1968
Seminarium wyjazdowe do bibliotek Berlina, Lipska, Drezna z udziałem 12 osób z Biblioteki Głównej PS.
1969
Biblioteka zaczęła gromadzić literaturę patentową.
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1970
Na życzenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego przekazano projekt zajęć z informacji
naukowej dla studentów III roku. Posłużył on do opracowania „Ramowego programu zajęć
z INTE I i II stopnia”, skierowanego przez MSW do szkół wyższych w 1971 r. z zaleceniem
realizacji.
1971
Otrzymanie maszyny do liczenia ASCOT.
Udział w obchodach 25-lecia Politechniki Szczecińskiej.
1972
Pierwsze kontakty z British Council i wystawa książek o tematyce morskiej.
Uroczystość 25-lecia sprawowania funkcji dyrektora przez Marię Salomeę Wielopolską.
Oficjalne przekazanie kierownictwa Biblioteki PS Teresie Jasińskiej.
1973
Przyjazd bibliotekarzy brytyjskich z 3-dniową wizytą.
Pierwsza wizyta Dyrekcji WSI z Wismaru.
Otwarcie Biblioteki CHII w nowym budynku Wydziału Technologii Chemicznej.
Powołanie Kolegium Dyrektorów Bibliotek Naukowych Szczecina.
Z inicjatywy Biblioteki Głównej PS i w porozumieniu z bibliotekami naukowymi Szczecina, zaczęto sukcesywnie wydawać regionalne karty biblioteczne, upoważniające do korzystania
z wielu bibliotek Szczecina.
1974
Opracowanie i zatwierdzenie Statutu Biblioteki Politechniki Szczecińskiej.
Nowa Wypożyczalnia. Powiększenie Czytelni Biblioteki Głównej o jedną salę
Powołanie stanowiska do spraw badań naukowych w Bibliotece PS oraz samodzielnego
stanowiska ds. informatyki.
Założenia do systemu informatycznego Biblioteki Politechniki Szczecińskiej.
Opracowano drugi projekt wstępny gmachu Biblioteki Głównej. Pierwszy z lat 60. zdezaktualizował się.
1975
Otwarcie Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury w nowym budynku wydziału.
Opracowanie i udostępnienie zbiorów fonograficznych.
1976
Opracowano regulamin organizacyjny Biblioteki PS.
Opublikowano plan rozwoju sieci bibliotek i ośrodków informacji Politechniki Szczecińskiej do 2000 r.
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Otwarto Bibliotekę Instytutu Okrętowego oraz Bibliotekę Instytutu Budowy Maszyn.
Powołano Ośrodek Informacji Ekonomicznej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Transportu
Odbyła się sesja problemowa Biblioteki Głównej z okazji 30-lecia istnienia.
1977
Oddano do użytku czytelnię czasopism na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej.
Powołano Sekcję Wypożyczeń Międzybibliotecznych.
Dziewięć osób zdało egzamin na bibliotekarza dyplomowanego.
Otrzymano automat piszący „Daro 1415” do katalogowania zbiorów.
1978
Połączono obie Biblioteki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej pod wspólnym
kierownictwem.
Zorganizowano scentralizowane zaopatrzenie w księgozbiory instytuty i placówki administracyjne Uczelni za pośrednictwem Biblioteki Głównej.
1979
Otwarto filię Biblioteki Głównej PS w Ośrodku Akademickim PS w Gorzowie Wielkopolskim.
Przedstawiono perspektywiczny plan rozwoju informatyki w bibliotece.
1980
Otwarto Bibliotekę Fizyki i Matematyki.
Powołano Ośrodek Informacji Chemicznej.
1981
Otwarto Bibliotekę Patentową.
Zorganizowano czytelnię przy Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
1982
Otwarto Bibliotekę Studium Języków Obcych.
Zorganizowano Bibliotekę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej II i Bibliotekę
Wydziału Elektrycznego – obie w powiększonych i zaadaptowanych lokalach.
Wprowadzono zarządzeniem JM Rektora PS regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PS.
1983
Obrona doktoratu dyrektor Teresy Jasińskiej.
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1984
Odbyły się wybory dyrektora i wicedyrektora Biblioteki. Obowiązki dyrektora powierzono
Teresie Jasińskiej, na stanowisko wicedyrektora powołano Żanetę Genowefę Flejterską.
1985
Sesja problemowa „40 lat bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim”.
W związku z powstaniem Uniwersytetu Szczecińskiego z sieci bibliotek Politechniki
Szczecińskiej wyłączono Bibliotekę Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.
Zawarto kolejną umowę na świadczenie usług informacyjnych Biblioteki PS na rzecz
Stoczni Szczecińskiej.
Powołano stanowisko ds. gospodarki zbiorami.
1986
Udział Biblioteki Głównej PS w obchodach 40-lecia Politechniki Szczecińskiej.
Teresa Jasińska i S. Wróblewska otrzymały z rąk ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
odznaczenia państwowe (Krzyż Kawalerski).
1987
Opracowano „Regulamin organizacyjny” Biblioteki PS.
Otwarto Ośrodek Informacji przy Bibliotece Wydziału Mechanicznego.
Zakupiono minikomputer Amstrad oraz kopiarkę do mikrofisz.
Biblioteka PS była organizatorem sesji wiosennej Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych. Do egzaminu przystąpiło 14 osób, w tym 4 z Biblioteki PS.
1988
Po 33 latach ogromnego zaangażowania w prace biblioteki, w tym 15 lat na stanowisku dyrektora, przeszła na emeryturę dr Teresa Jasińska. Obowiązki dyrektora biblioteki powierzono
dotychczasowemu wicedyrektorowi mgr Genowefie Flejterskiej, a jej zastępcą została mgr
Anna Grzelak.
Nawiązano współpracę z ZIPO Gdańsk i zakupiono system automatycznego gromadzenia
i opracowania zbiorów. Zakupiono i zainstalowano komputer IBM/PC/XT dla Oddziału Opracowania Zbiorów.
Kontynuowano obsługę informacyjną w systemie BRIOLIS.
Odnowiono współpracę z Biblioteką Politechniki w Rydze.
1989
Prace nad systemem APIS – ZB zaowocowały wdrożeniem podsystemu RENAB (rejestracja nabytków).
W ramach współpracy zagranicznej gościliśmy 15 osób z Biblioteki Politechniki Ryskiej,
TH Wismar oraz amerykańskiego towarzystwa Friends of Poland.
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1990
Wdrożenie systemu KANAB (katalogowania nabytków).
Biblioteka PS zorganizowała pokaz korzystania z baz danych na CD-ROMach (firma
ATOMICA) dla środowiska naukowego i technicznego Szczecina oraz wystąpiła z inicjatywą
organizacji Regionalnej Biblioteki Patentowej.
Przy Politechnice Szczecińskiej powstaje filia Biblioteki British Council.
1991
Przygotowano i uruchomiono 2 stanowiska do odczytu CD ROM w Bibliotece Patentowej
i w Oddziale Informacji Naukowej (dostęp do bazy Science Citation Index).
Biblioteka PS zakończyła obsługę systemu informacyjnego BRIOLIS i przekazała go utworzonej filii Biblioteki British Council.
1992
Rozpoczęto prace nad wersją sieciową bibliotecznego systemu komputerowego. W tym celu zainstalowano w Bibliotece Głównej sieć NOVELL 3.11.
Agendy dysponujące sprzętem do odczytu baz CD-ROM uruchomiły dostępy do kolejnych
baz: COMPENDEX oraz ESPACE-ACCESS i ESPACE – DE.
Kontynuacja współpracy w ramach „Porozumienia bibliotek naukowych Szczecina” oraz
Biblioteką Techniczną Stoczni Szczecińskiej i Konsulatem Szwedzkim.
1993
W strukturach Biblioteki PS powołano Ośrodek Komputeryzacji i Obsługi Informatycznej.
Dzięki środkom z MEN zakupiono system biblioteczny SOWA – umożliwiający komputeryzację prac bibliotecznych.
W ramach współpracy z uczelniami szczecińskimi przygotowano projekt TEMPUS JEP pt.:
„Upgrading computer equipment in Szczecin university libraries to enlarge an access to information about library resources”.
Biblioteka PS zorganizowała prezentację systemów bibliotecznych LECH i VOYAGER dla
środowiska szczecińskiego.
Firma Swets a. Zeitlinger zaprezentowała nową formę usług SwetsScan tj. elektroniczny
skaning spisów treści czasopism naukowych.
1994
Dyrektorem Biblioteki PS została mgr Anna Grzelak-Rozenberg, a wicedyrektorem dr Anna Łozowska.
Po raz pierwszy wprowadzony został algorytm rozdziału środków finansowych na poszczególne biblioteki.
W strukturze organizacyjnej Biblioteki PS utworzony został Sekretariat w miejsce Sekcji
Administracyjno-Gospodarczej.
W listopadzie udostępniono użytkownikom komputerową bazę zbiorów bibliotecznych, dostępną z jednego stanowiska w Czytelni Biblioteki Głównej.
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Wdrożono oprogramowanie obsługi Wypożyczalni, które umożliwiło wydrukowanie 4,5 tys.
kart bibliotecznych z kodem kreskowym dla użytkowników.
1995
W strukturze Biblioteki PS utworzono samodzielne stanowiska: informatyka, ds. zakupu
wydawnictw zagranicznych oraz ds. katalogowania komputerowego zbiorów.
Uruchomiono Czytelnię Instytutu Informatyki funkcjonującą w ramach Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej.
Zwiększono o 4 liczbę stanowisk w Bibliotece Głównej dla użytkowników z dostępem do
komputerowego katalogu książek i czasopism. Cztery nowe stanowiska utworzono również
w Bibliotece Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Rozpoczęto komputerową obsługę użytkowników w Wypożyczalni.
Pracownicy Biblioteki PS aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji nowej wersji
kwantyfikacji.
1996
Współpraca z Biblioteką Główną Uniwersytetu Szczecińskiego zaowocowała organizacją
wspólnej ogólnopolskiej konferencji bibliotekarzy zorganizowanej z okazji 50-lecia Szkolnictwa Wyższego na Pomorzu Zachodnim. Jej tematem było: „Bibliotekarze i użytkownicy biblioteki w dobie powszechnej komputeryzacji – wzajemne relacje, potrzeby, związki”.
Biblioteka PS zorganizowała pokazy zintegrowanych systemów bibliotecznych TINLIB
oraz PROLIB.
W ramach współpracy ze środowiskiem krajowym Biblioteka PS włączyła się w prace
„Projektu wspólnego Bibliotek współpracujących w zakresie dostosowania języka UKD do
wymogów systemów komputerowych”.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała Bibliotece PS w ramach programu LIBRARIUS
kwotę 45 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu bibliotecznego.
1997
Wspólnie z bibliotekami Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiej Akademii Medycznej,
Wyższej Szkoły Morskiej oraz Książnicy Pomorskiej przygotowano projekt pt.: „Środowiskowy system automatycznej obsługi bibliotek naukowych Szczecina, udostepniający zbiory katalogowe w sieciach MAN i WAN”. Wniosek dotyczy dofinansowania zakupu systemu Aleph,
a jego koordynatorem została Politechnika Szczecińska.
Biblioteka PS podpisała porozumienie z 20 bibliotekami uczelni technicznych w kraju nt.:
„Utworzenie bazy danych o zawartości polskich czasopism technicznych”.
Zakupiono bazę Chemical Abstracts na CD-ROM i udostępniono na jednym stanowisku
w Bibliotece Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Rozpoczęto komputerowe prowadzenie inwentarzy zamykając tradycyjne księgi inwentarzowe zbiorów zwartych.
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1998
W strukturze organizacyjnej Biblioteki PS utworzone zostały: Ośrodek Informacji Patentowej oraz Czytelnia Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego.
Kontynuowano wszystkie dotychczasowe prace w ramach zawartych porozumień i projektów.
Użytkownikom udostępniono 20 stanowisk komputerowych w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych.
1999
Biblioteka PS wspólnie z bibliotekami: Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Morskiej i Pomorskiej Akademii Medycznej przygotowały i podpisały porozumienie o utworzeniu
Szczecińskiego Zespołu Bibliotecznego. Zespół ten przygotował wniosek do Fundacji Batorego
o dofinansowanie projektu: „Modernizacja, integracja i rozbudowa systemów gromadzenia
i udostępniania informacji w sieci Internet i Intranet bibliotek szczecińskich szkól wyższych”
w ramach programu „Library Automation”. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i dofinansowany grantem w wysokości 53 tys. dolarów, co pozwoliło Bibliotece PS zakupić system
Aleph.
Utworzona została Biblioteka Wydziału Informatyki.
W strukturze organizacyjnej utworzono stanowisko bibliotekarza systemowego.
2000
Wypożyczalnia Biblioteki Głównej rozpoczęła obsługę użytkowników w systemie Aleph.
Rozpoczęto obsługę użytkowników w drugiej czytelni Wydziału Elektrycznego.
Kontynuowano współpracę w ramach Szczecińskiego Zespołu Bibliotecznego (SZB). Przygotowano i wdrożono umowę na zakup systemu ALEPH dla bibliotek zrzeszonych w SZB. Włączono
się w prace Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Aleph–PolAleph, grupującej 12 bibliotek
polskich.
Uczelnia uzyskała zgodę MEN na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu PS
pod nazwą „Biblioteka Główna”. Ogłoszony przez JM Rektora konkurs urbanistyczno-architektoniczny rozstrzygnięto w grudniu.
Biblioteka PS przyłączyła się do Konsorcjum 27 polskich bibliotek, które powstało na rzecz
dostępu do bazy czasopism Elsevier’a–ScienceDirect.
2001
Biblioteka PS zorganizowała seminarium nt.: „Biblioteka Politechniki Szczecińskiej w dobie
elektronizacji usług”. Bibliotekarze PS przygotowali 8 wystąpień.
W Wypożyczalni wdrożono moduł komputerowego zamawiania książek.
W agendach Biblioteki Głównej oraz bibliotekach wydziałowych dostępnych było dla
użytkowników 37 stanowisk komputerowych.
2002
Utworzono dwa samodzielne Oddziały: Gromadzenia Zbiorów oraz Opracowania Zbiorów.
Kontynuowano prace w ramach dotychczasowych umów oraz zawarto nowe:
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o utworzeniu konsorcjum polskich bibliotek na rzecz dostępu do bazy czasopism Kluwer
Academic Publisher,
o utworzeniu Punktu Sprzedaży Norm przy Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej działającego w strukturze Biblioteki Głównej PS.
Wykonana została nowa strona domowa Biblioteki Politechniki Szczecińskiej.

2003
Decyzją JM Rektora Biblioteka Główna otrzymała fundusze na zakup i instalację systemu
telewizji przemysłowej.
W Wypożyczalni Biblioteki Głównej zamontowano nową ladę zwiększającą do 4 liczbę
stanowisk do obsługi użytkowników: zakupiono 23 zestawy komputerowe, zorganizowano
15 stanowisk dla użytkowników w holu katalogowym.
Po raz pierwszy, w maju, ogłoszona została „amnestia dla dłużników biblioteki”.
2004
Biblioteka Politechniki Szczecińskiej zorganizowała seminarium nt.: „Nowa tożsamość bibliotekarzy na przykładzie bibliotek szczecińskich”. Wystąpienia ukazały się drukiem w publikacji wydanej przez wydawnictwo uczelniane PS w 2005 r.
2005
Przygotowany został wniosek aplikacyjny projektu „Stworzenie Multimedialnego Centrum
Zarzadzania Informacją Patentową i Normalizacyjną”. Uzyskał dofinansowanie z ZPORR-u.
Biblioteki państwowych uczelni szczecińskich oraz Książnica Pomorska i Miejska Biblioteka Publiczna podpisały w maju „Szczecińskie Porozumienie Bibliotek”, będące kontynuatorem „Szczecińskiego Zespołu Bibliotecznego”.
Podpisane zostało porozumienie o współpracy Biblioteki PS w zakresie katalogowania
z NUKAT.
Jako pierwsza biblioteka w regionie zakupiliśmy bazę zagranicznych książek elektronicznych Knovel Library.
2006
Biblioteka PS była organizatorem seminarium środowiskowego nt.: „Ocena stanu kadry
szczecińskich bibliotek”.
W ramach współpracy ze środowiskiem regionalnym włączono się w organizację Szczecińskich Dni Techniki, Tygodnia Bibliotek, Dni Morza.
Biblioteka PS została ponownie koordynatorem „Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek”
i zapoczątkowano prace nad utworzeniem „Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej”.
Rozpoczęto retrokonwersję zbiorów we wszystkich agendach.
Przygotowano zbiór książek do digitalizacji jako zalążek przyszłej biblioteki cyfrowej.
Przygotowany został wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną nt.:”Adaptacja
budynku stołówki na Bibliotekę Główną Politechniki Szczecińskiej”.
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2007
Powstało „Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek”, które było kontynuatorem „Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek”. Biblioteka Główna PS została ponownie jego koordynatorem.
Biblioteka aktywnie włączyła się w obchody 60-lecia Politechniki Szczecińskiej.
Wdrożona została nowa wersja Alepha – 16.
Wdrożono system obsługi użytkowników na podstawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w Wypożyczalni oraz rozpoczęto elektroniczne wypożyczenia w czytelniach. Zdigitalizowano pierwszy zasób książek wydanych przed 1945 r. jako zalążek biblioteki cyfrowej.
2008
Rozpoczęto prace nad scalaniem zbiorów Bibliotek: Politechniki Szczecińskiej i Akademii
Rolniczej w Szczecinie.
Zlikwidowano Bibliotekę Punktu Konsultacyjnego Politechniki Szczecińskiej w Gorzowie
Wielkopolskim.
Powstał projekt regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie i schematu
organizacyjnego oraz regulaminu korzystania ze zbiorów i usług powstającej biblioteki ZUT.
W ramach „Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek” wspólnie pracowano nad
„Zachodniopomorskim Systemem Informacji Regionalnej i Naukowej” ze szczególnym
uwzględnieniem „Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej”.
Biblioteka Politechniki Szczecińskiej była gospodarzem spotkania w ramach POLBIT, którego tematem była „Współpraca w ramach katalogów centralnych”. W spotkaniu wzięli udział
dyrektorzy i bibliotekarze 18 akademickich bibliotek technicznych z kraju.
W ostatnim dniu funkcjonowania Biblioteki Głównej PS (przed połączeniem z AR) została
uroczyście otwarta Galeria Dyrektorów Biblioteki Głównej PS.

2.2.

Dyrektorzy Biblioteki
dr Józef Czerni

pierwszy kierownik i organizator Biblioteki Głównej PS w 1955 r.
Urodził się w Wielkich Łukach. Studia na Uniwersytecie Wileńskim oraz
w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie rozpoczął jeszcze przed wojną. Po
wojnie jako repatriant wrócił do Polski, a w 1948 r. zamieszkał w Szczecinie.
W latach 1947–1950 kontynuował studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie filologii
polskiej. Znał pięć języków: rosyjski, niemiecki, litewski, francuski i angielski. W 1951 r.
podjął pracę w Szkole Inżynierskiej jako kierownik Biblioteki. Zapoczątkował organizację
uczelnianej sieci bibliotecznej oraz zainicjował wprowadzenie zasady wolnego dostępu do
zbiorów bibliotecznych. Prowadził także ożywioną działalność dydaktyczną i publikatorską
współpracując z redakcjami czasopism literackich. Funkcję kierownika Biblioteki pełnił do
1955 r. tj. do momentu powstania Politechniki Szczecińskiej na bazie Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, w której utworzona została Biblioteka Politechniki
Szczecińskiej. Doktor Józef Czerni przeniósł się wówczas do Gliwic, objął stanowisko dyrekto34

ra Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Następnie w wyniku wygranego konkursu uzyskał
stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej, które zajmował aż do
momentu przejścia na emeryturę w 1983 r. Z Jego inicjatywy krakowskie biblioteki naukowe
utworzyły pierwszy w Polsce oparty na technologii komputerowej system KRAKUS. Utworzone zostały regionalne katalogi zautomatyzowane, prowadzono analizy systemowe bibliotek
i planowano dalsze przedsięwzięcie. Józef Czerni był zamiłowanym propagatorem nowoczesności w bibliotekarstwie naukowym, autorem wielu prac studialnych i publikacji z zakresu
zastosowania informatyki w działalności biblioteczno-informacyjnej.
Zmarł w 1999 roku w Rzeszowie.
dr Maria Salomea Wielopolska
dyrektor Biblioteki Głównej PS w latach 1956–1972
Urodziła się w Stuttgarcie. W 1967 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, była starszym kustoszem dyplomowanym. W 1947 r. zajęła się organizacją, a wkrótce objęła kierownictwo
biblioteki Akademii Handlowej przemianowanej w 1950 r. na Wyższą Szkołę
Ekonomiczną. Po powstaniu Biblioteki Politechniki Szczecińskiej w 1955 r. objęła kierownictwo
nowej placówki. Okres Jej dyrektorowania, to czas realizacji nowych koncepcji organizacyjnych polegających na utworzeniu Biblioteki Głównej, grupującej wokół siebie czytelnie wydziałowe, ukierunkowane na potrzeby pracowników naukowych i studentów starszych lat.
Dyrektor Maria Salomea Wielopolska była także autorką wprowadzenia nowych zasad
gromadzenia zbiorów, polegających na centralnym gromadzeniu i opracowaniu. Ułatwiała Jej
to znajomość czterech języków obcych: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i angielskiego. Biblioteka Politechniki Szczecińskiej stała się wówczas pionierem w kraju wprowadzenia wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Jako jedna z pierwszych w Polsce została
wówczas utworzona Pracownia Fototechniczna. Wszystkie powyższe rozwiązania były nowatorskie, stanowiły w owym czasie wzorzec krajowy. Dyrektor Maria Salomea Wielopolska
prowadziła także aktywną działalność naukową i dydaktyczną. W Jej dorobku znajdują się
cztery książki, kilkanaście artykułów w czasopismach oraz liczne prace studialne, referaty
i wystąpienia na konferencjach bibliotekarskich.
W 1972 r. dyrektor Maria Salomea Wielopolska przeszła na emeryturę. Pozostawiła Bibliotekę Politechniki Szczecińskiej w nowoczesnej, elastycznej strukturze organizacyjnej, umożliwiając swoim następcom jej dalszy, systematyczny rozwój. Powróciła jeszcze na krótko do
pracy w latach 1976–1979 na stanowisko ds. badań naukowych.
Zmarła w 2007 roku w Szczecinie.
mgr Mieczysława Siemina
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej PS w latach 1956–1972
Urodziła się w Moskwie. W 1938 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie
Warszawskim równocześnie na dwóch kierunkach: filologii polskiej i angielskiej. Kontynuowała oba kierunki w Toruniu już po wojnie, uzyskując
dyplom magistra filozofii w zakresie filologii angielskiej.
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We wrześniu 1954 r. została zaangażowana do pracy w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej na stanowisku kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych.
Wkrótce została kustoszem i zastępcą dyrektora Biblioteki. W 1972 r. awansowała na starszego
kustosza dyplomowanego.
Jako pierwsza w kraju wprowadziła system powielania kart katalogowych przy pomocy adresatki RENA, ustaliła metody opracowania zbiorów audiowizualnych, zainicjowała wprowadzenie do bibliotek kartotek płaskich. Wyróżniała się erudycją i umiłowaniem języków obcych
(znała ich pięć).
Osobny rozdział stanowiła jej praca dydaktyczna. Była nauczycielem bibliotekarstwa, wychowawcą bibliotekarzy regionu szczecińskiego, opiekunem i organizatorem praktyk wakacyjnych studentów bibliotekoznawstwa. Działalność organizacyjna oraz intensywna praca
w Bibliotece Politechniki nie pozwalały na rozwinięcie pracy naukowej. Inspirowała zaś do
tego innych, pomagała w opracowaniu i korygowała wiele publikacji pracowników Biblioteki.
Zmarła w 1975 roku w Szczecinie.
dr Teresa Jasińska
dyrektor Biblioteki Głównej PS w latach 1973–1988
Urodziła się w Lublinie. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie
Warszawskim w 1955 r. Pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej
obroniła w 1983 r. Jest starszym kustoszem dyplomowanym. Z Politechniką Szczecińską związała się w 1955 r. na całe zawodowe życie. W latach
1956–1973 kierowała Oddziałem Udostępniania Zbiorów. W 1973 r. została dyrektorem Biblioteki Głównej. Na tym stanowisku realizowała z największą konsekwencją
koncepcję rozwoju nowoczesnej biblioteki naukowej ukierunkowanej na użytkownika i jego
potrzeby. Zainteresowania zawodowe i naukowe skupiała na problematyce organizacji
i zarządzania w bibliotekach oraz współpracy bibliotek i systemów informacyjnych. Wdrażała
ideę „wolnego dostępu” do zbiorów bibliotecznych – pionierską w skali bibliotek naukowych
w kraju, wprowadziła metodę „wolnych zwrotów” książek w Wypożyczalni, opracowała projekt użytkowy nowego gmachu Biblioteki PS. Pod Jej kierownictwem zmodernizowano
i doposażono pomieszczenia biblioteczne, rozszerzono sieć bibliotek wydziałowych
i instytutowych nadając im status placówek informacyjnych – dzięki wykształconej kadrze,
właściwym doborze wydawnictw informacyjnych i zmodernizowanym lokalom. Była organizatorem dydaktyki biblioteczno-informacyjnej, wprowadzonej do siatki zajęć studentów Uczelni
z wpisem do indeksu. Bardzo dbała o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
W wyniku dwóch sesji egzaminacyjnych zorganizowanych w Bibliotece PS, cała kadra średniego szczebla uzyskała status bibliotekarza dyplomowanego. Od początku swej kariery dyrektor Teresa Jasińska zainteresowała się informatyką jako nowoczesnym narzędziem modernizacji pracy biblioteki: zatrudniono informatyka, wdrożono pierwsze pilotażowe programy. Rozwojowi biblioteki służyła aktywność dyrektora na terenie ogólnopolskim: W MNiSW dyrektor
Teresa Jasińska była członkiem Komisji Egzaminacyjnej na bibliotekarza dyplomowanego,
wiceprzewodniczącą Komisji ds. Współpracy Bibliotek Wyższych Uczelni Technicznych.
Nawiązała stałą współpracę z bibliotekami zagranicznymi: Wyższej Szkoły Technicznej
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w Wismarze i Politechniki Ryskiej. Stała bardzo aktywna współpraca z British Council owocowała wystawami wydawnictw naukowych i uwieczniona została powstaniem filii Biblioteki
British Council w Politechnice Szczecińskiej. W ramach współpracy regionalnej zainicjowała
i była wiceprzewodniczącą Kolegium Dyrektorów Bibliotek Naukowych Szczecina, członkiem
redakcji Bibliotekarza Zachodniopomorskiego i redaktorem publikacji wydawanych przez
Książnicę Pomorską. W dorobku naukowym dyrektor Teresy Jasińskiej znajduje się organizacja
dwóch sesji problemowych w 1976 i 1987 r. z towarzyszącymi im zeszytami naukowymi pod
Jej redakcją, kilkadziesiąt publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, liczne recenzje i opracowania studialne. W 1988 r. dyrektor Teresa Jasińska przeszła na emeryturę pozostawiając kierownictwo biblioteki w rękach swoich wychowanków. Pracowała jeszcze
w bibliotece do 1992 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przygotowała i wydała wówczas
ostatni Zeszyt Naukowy PS oraz wypromowała dwóch bibliotekarzy dyplomowanych.
mgr Sylwia Wróblewska
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej PS w latach 1973–1984
Urodziła się w Beresteczku. Studia ekonomiczne I stopnia ukończyła w 1951 r.
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, a II stopnia ze stopniem
magistra ekonomii w Politechnice Szczecińskiej. Kwalifikacje zawodowe
zdobywała na studiach podyplomowych w Warszawie i Poznaniu. W 1977 r.
zdała egzamin na bibliotekarza dyplomowanego uzyskując potem stopień starszego kustosza
dyplomowanego.
Pracę w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej podjęła w 1959 r. z zadaniem zorganizowania
Biblioteki Wydziału Elektrycznego. Dokonała tego wzorowo, angażując swoją wiedzę, zapał
i umiejętności organizacyjne.
W latach 1973–1984 była zastępcą dyrektora Biblioteki Głównej PS. Była odpowiedzialna
za działalność biblioteczno-informacyjną sieci bibliotek Politechniki Szczecińskiej. W celu
propagowania nowych usług informacyjnych organizowała m.in. spotkania z pracownikami
naukowymi na wydziałach PS w celu poznania ich potrzeb informacyjnych. Zachęcała do
korzystania z wprowadzanej wówczas selektywnej obsługi informacyjnej.
Dbała o rozwój informacji dziedzinowej mobilizując bibliotekarzy do współpracy z ośrodkami informacji i bibliotekami w regionie i kraju.
Śledziła próby wprowadzania pierwszych programów informatycznych do pracy w bibliotekach dzieląc się informacjami z kadrą biblioteczną. Pracowała aktywnie w regionalnym Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich i w Sekcji Bibliotecznej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W pracy wewnętrznej m.in. opracowywała i zgłaszała w Uczelni plany publikacji Biblioteki
Głównej i plany doskonalenia bibliotekarzy – dla zabezpieczenia ich finansowana.
Współorganizowała i brała udział w dydaktyce bibliotecznej – szczególnie dla studentów
III roku i osobno dla młodych pracowników naukowych. Dorobek publikacyjny dyrektor Sylwii
Wróblewskiej – to ponad 30 publikacji i kilkanaście prac niepublikowanych.
Po przejściu na emeryturę, jako miłośniczka języków obcych, wybrała pracę w Bibliotece
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PS, pracując tam w latach 1985–1994 w wymiarze
pół etatu. Jej zaangażowanie w życie biblioteki, stale aktualizowane, budzi podziw i jest przykładem prawdziwej pasji do zawodu.
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mgr Żaneta Genowefa Flejterska
dyrektor Biblioteki Głównej PS w latach 1988–1993
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej PS w latach 1985–1988
Urodziła się w Szczecinie. Studiowała na Wydziale InżynieryjnoEkonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, uzyskując dyplom
magistra ekonomii o specjalności informatyk. W 1982 r. ukończyła studia
podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 r. po zdaniu
egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego, uzyskała stanowisko starszego kustosza dyplomowanego. Z Biblioteką Główną Politechniki Szczecińskiej związała się w 1977 r. podejmując
pracę na stanowisku ds. informatyki. W latach 1982–1984 była kierownikiem Sekcji Dokumentacji. Funkcję wicedyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej objęła w 1984 roku
i pełniła ją do 1988 roku. W tym też roku została kolejnym dyrektorem Biblioteki Głównej PS.
Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrowała na problemach komputeryzacji usług
bibliotecznych. To w czasie Jej kadencji władze Uczelni zaakceptowały biblioteczny program
wdrażania informatyki i włączyły go do ogólnouczelnianego programu komputeryzacji. Dzięki
Jej działaniom Biblioteka wdrożyła system rejestracji publikacji naukowych pracowników
Politechniki Szczecińskiej, rozwijany pomyślnie w kolejnych latach. Dyrektor Żaneta Genowefa Flejterska jest autorką kilkunastu publikacji w czasopismach fachowych, prac niepublikowanych oraz wystąpień na licznych konferencjach krajowych. Odeszła z pracy w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej z końcem 1993 r. rozpoczynając własną działalność gospodarczą.
mgr Anna Grzelak-Rozenberg
(biogram w rozdziale „Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”)
dyrektor Biblioteki Głównej PS w latach 1994–2008
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej PS w latach 1988–1993
dr Anna Łozowska
(biogram w rozdziale „Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”)
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej PS w latach 1994–2008

2.3.

Pracownicy Biblioteki w latach 1955–2008*6

Jawiga Adamczyk
Zygmunt Andrałojć
Elżbieta Androsowa
Anna Arabczyk
Wojciech Arabczyk

Anna Augustyniak
Mirosław Bachórski
Maria Bachul
Mieczysława Baj
Agnieszka Bajda

Anna Bajda
Anna Banaszek
Maria Barańska-Szczepan
Jan Bartnik
Bożena Bartosiewicz

* Z uwzględnieniem bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.
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Barbara Bazyl
Agnieszka Bebko
Iryna Beletska
Irena Bełzowska
Maria Bereśniewicz
Urszula Będzitko
Grażyna Bieniek
Genowefa Biernacka
Grażyna Biniek
Karina Blacharczyk
Jadwiga Błachowiak
Ewa Boczkowska
Jadwiga Boczkowska
Henryka Bogdanowicz
Barbara Boguta
Irena Bojańska
Elżbieta Bondyra
Piotr Klaus Boruszczak
Sylwester Bozoki
Bolesław Briks
Eliza Brylak
Irena Bućkun
Małgorzata Burgat
Teresa Buszac
Dorota Byczkowska
Zdzisława Ceglarska
Andrzej Chabierski
Krystyna Chełkowska
Elżbieta Chorzępa
Anna Chyła-Czarnceka
Ewa Chyła
Zuzanna Ciaś-Mulica
Maria Ciborowska-Kubiak
Anna Cielniak
Teresa Ciepłostańska
Maryla Cieśnik
Mieczysława Cyrulska
Dorota Czarnecka
Bogumiła Czerlunczakiewicz-Barska
Józef Czerni
Krystyna Czerniawska
Odetta Czubilińska
Hanna Czuryszkiewicz

Natalia de Silva
Tamara Dering
Małgorzata Dobosiewicz
Małgorzata Dobrzyńska
Izabela Dowgiałło
Wioletta Drewkowska
Marianna Drożdża
Anna Dymel
Danuta Dynarska
Leszek Dziedzic
Krystyna Fabich
Agnieszka Fedorowicz-Piskorek
Anna Fidziukiewicz
Stanisław Filus
Genowefa Flejterska
Ewa Frąckowiak
Jadwiga Frąckowiak
Lidia Gabrielewicz
Janina Gajownik
Jacek Gałka
Małgorzata Garbiak
Ewa Gardasiewicz
Alicja Gniewoszewska
Jolanta Goc
Irena Godlewska
Halina Golańska
Wanda Gołda
Iwona Grabowska
Michalina Graj
Ewa Graś
Teresa Grocholska
Maria Grosse
Halina Grygian
Anna Gryta
Anna Grzelak-Rozenberg
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3.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO
W SZCZECINIE – HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
powstała w wyniku połączenia bibliotek: Akademii Rolniczej w Szczecinie (AR) i Politechniki
Szczecińskiej (PS). Stało się to na mocy Ustawy z 5 grudnia 2008 r., kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Biblioteka ZUT
rozpoczęła działalność w styczniu 2009 r.

3.1.

Nowa siedziba

Od początku działalności Bibliotece PS doskwierał brak lokalu przystosowanego do pracy
tego typu jednostki. Starania kolejnych dyrektorów biblioteki o nową siedzibę trwały całe
dziesięciolecia. Pierwsze wzmianki o projekcie wybudowania samodzielnego gmachu dla
potrzeb rozwijającej się biblioteki znajdujemy już w roku 1954, czyli w okresie działalności
biblioteki w strukturach Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI). Wówczas to architekt
z Warszawy J. Strumiłło opracował projekt gmachu biblioteki usytuowanego obok rektoratu
WSI. Nowe założenia do budowy Biblioteki Głównej już Politechniki Szczecińskiej opracowano w 1959 r. Niestety, nie doszło do ich realizacji i Biblioteka musiała zadowolić się pozyskiwanymi z różnych wydziałów pojedynczymi pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność
biblioteczną. Nasilenie starań o budowę własnego gmachu miało miejsce w latach 1963–1970
oraz 1974–1975. W 1964 r. budowa gmachu została zatwierdzona do realizacji do roku 1970
i umieszczona w planie inwestycyjnym uczelni. Powierzchnia planowanego budynku biblioteki
miała wynosić 2 823 m2. Okazało się jednak, że uczelnia ma pilniejsze potrzeby budowlane
i przewidywaną lokalizację przeznaczono na budynek jednostek międzywydziałowych. W 1973 r.
opracowano nowe założenia do budowy, inną lokalizację i projekt, jednak termin rozpoczęcia
inwestycji został przesunięty na bliżej nieokreślony czas. Przez następne dwudziestolecie właściwie nie odnotowano postępów w realizacji idei budowy nowego obiektu dla Biblioteki
Głównej PS. Dopiero w 2000 r. uczelnia uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na
opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku biblioteki. Ogłoszony przez JM Rektora
PS konkurs urbanistyczno-architektoniczny rozstrzygnięto w grudniu. Niestety, do jego realizacji również nie doszło z powodu braku odpowiednich środków finansowych. Próbowano zmodyfikować projekt w celu obniżenia kosztów budowy, jednak nadal była to kwota przekraczająca możliwości uczelni. Przełomowy okazał się dopiero rok 2006, kiedy to przygotowany został
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wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną nt.: „Adaptacja budynku stołówki na
Bibliotekę Główną Politechniki Szczecińskiej”. Prace związane z adaptacją budynku na nową
siedzibę biblioteki rozpoczęto w połowie 2009 r. w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2007–2013”. W lipcu 2011 r. Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie rozpoczęła nowy rozdział swojej historii w nowej siedzibie. 27 lutego 2012 r. obiekt został przygotowany do pełnej obsługi użytkowników. Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor ZUT Włodzimierz Kiernożycki 19 czerwca 2012 r.
W nowym budynku Biblioteki ZUT o powierzchni 4 670 m2 mieszczą się:
– Oddział Udostępniania Zbiorów z Wypożyczalnią i Czytelnią Główną z wolnym dostępem do 30 000 wolumenów najbardziej poczytnych książek i czasopism, 5 stanowiskami
komputerowymi, wysokiej jakości skanerami dla użytkowników oraz 105 miejscami dla
czytelników. Czytelnia jest częściowo nagłośniona, z możliwością odbywania spotkań
i szkoleń. Magazyny o łącznej powierzchni 750 m2 wyposażone są w regały jezdne o maksymalnej pojemności około 600 000 wolumenów.
– Oddział Informacji Naukowej z Informatorium i Czytelnią Profesorską z 22 stanowiskami komputerowymi, 45 miejscami czytelnianymi oraz skanerem. Zlokalizowano tu też
stanowisko dla osób słabowidzących, a także trzy kabiny do odsłuchu zbiorów audiowizualnych z pełnym wyposażeniem sprzętowym.
– Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej posiadający Świadectwo Stosowania
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz zapewniający dostęp do
zbioru liczącego około 30 000 Polskich Norm w wersji elektronicznej oraz 52 000 norm
w wersji papierowej; opisy patentowe w wersji papierowej (187 000 jednostek obliczeniowych) i elektronicznej (168 000 jednostek obliczeniowych). Ośrodek dysponuje sześcioma
stanowiskami komputerowymi i siedmioma miejscami czytelnianymi. Dostęp do omawianych zbiorów jest możliwy dzięki umowom zawartym z Urzędem Patentowym RP oraz
Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
– Oddziały: Gromadzenia, Opracowania, ds. Systemu Bibliotecznego, Informatyzacji
Biblioteki, sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych, Pracownia Zasobów Cyfrowych,
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Zbiorami i Administracja.
W nowej siedzibie jest też sala wykładowa mieszcząca 60 osób wraz z pełnym wyposażeniem
multimedialnym i kabiną do tłumaczeń symultanicznych, oraz dwie sale do pracy grupowej.
System antykradzieżowy EM Classic 300 firmy Complex chroni zbiory biblioteczne zabezpieczone paskami magnetycznymi i działa przy wyjściu z Czytelni Ogólnej oraz wyjściu
z obiektu. W obiekcie działa bezprzewodowa sieć internetowa.
Budynek Biblioteki ZUT jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w szczególności
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dźwig osobowy, poziome ciągi komunikacyjne, podjazdy dla osób na wózkach, wyznaczone miejsca parkingowe w pobliżu jednego
z wejść do budynku). Z myślą o rodzicach z dziećmi w Wypożyczalni i Czytelni przygotowano
tzw. kąciki malucha.
W tab. 1 zaprezentowano porównanie podstawowych wielkości dotyczących działalności
Biblioteki ZUT w 2014 r. oraz Bibliotek AR i PS w 2008 r., czyli tuż przed połączeniem bibliotek.
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Tabela 1. Porównanie wskaźników bibliotek
Wyszczególnienie
Powierzchnia całkowita, w m2
(łącznie z bibliotekami wydziałowymi)

Biblioteka Główna
AR 2008 r.

Biblioteka Główna
PS 2008 r.

1 790
3 913
(w tym 998 powierz- (w tym 1400 powierzchnia magazynowa)
chnia magazynowa)

Liczba bibliotek wydziałowych
i międzywydziałowych

Biblioteka Główna
ZUT 2014 r.
7 039,73

6

11

12

Wydawnictwa zwarte, w vol.

241 220

248 240

420 070

Wydawnictwa ciągłe, w vol.

44 442

118 399

126 448

Micro CDS/ISIS

Aleph

Aleph

System biblioteczny
Liczba zarejestrowanych czytelników

5 747

9 757

15 335

Odwiedziny w czytelniach

35 027

118 608

113 916

Zbiory udostępnione, w vol.

19 815

144 355

159 927

144

496

597

15

20

83

Liczba miejsc dla czytelników
Liczba stanowisk komputerowych
dla użytkowników
Liczba pracowników

3.2.

26 osób na 24 etatach

67 osób na 61,5 etatu

69 (na 67,75 etatu)
+ 11 pracowników
obsługi

Gromadzenie i opracowywanie

W 2009 r. po połączeniu Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą, Oddział Gromadzenia Zbiorów został podzielony na dwie jednostki: Gromadzenia Zbiorów Technicznych
i Gromadzenia Zbiorów Przyrodniczych, by od listopada 2011 r. funkcjonować już jako Oddział Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie.
Tak samo zmieniała się struktura Oddziału Opracowania Zbiorów.
Mimo wielokrotnych reorganizacji, gromadzenie i opracowanie zbiorów, niezależnie od aktualnej w danym momencie struktury Biblioteki Głównej, zawsze pełniło bardzo ważną rolę w jej
działalności. Bowiem od tych oddziałów rozpoczyna się droga książki, czasopisma czy innego
nośnika informacji, by na jej końcu trafić do czytelnika.
Obecnie w Oddziale Gromadzenia zatrudnionych jest pięć osób, które zajmują się gromadzeniem nośników informacji dla całej sieci Biblioteki ZUT. Coraz częściej, zgodnie z duchem
czasu, są to nośniki elektroniczne, dostępne dla ogromnej rzeszy czytelników. Od kilku lat
prowadzone są prace związane z zamawianiem i koordynacją prenumeraty czasopism polskich
i zagranicznych dla jednostek całej uczelni.
W związku ze swoją nie tylko „biblioteczną” działalnością (m.in. sporządzanie umów, prawidłowy obieg dokumentów finansowych) Oddział współpracuje na bieżąco z Zespołem Radców Prawnych, Kwesturą oraz Działem Zamówień Publicznych.
W Oddziale Opracowania Zbiorów aktualnie jest zatrudnionych 5 osób, które zajmują się
katalogowaniem formalnym i rzeczowym książek, i czasopism w systemie ALEPH oraz
w systemie VIRTUA na potrzeby centralnego katalogu NUKAT. Pracownicy Oddziału zajmują
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się również tworzeniem haseł formalnych i przedmiotowych do kartotek wzorcowych katalogu
Biblioteki ZUT i katalogu NUKAT.
Istotnym obszarem działalności Oddziału Opracowania jest inwentaryzacja nabytków
w systemie komputerowym oraz prace związane z ubytkowaniem zbiorów wycofywanych
w ramach selekcji i skontrum. Ważnym zadaniem wszystkich pracowników tej jednostki jest
czuwanie nad poprawnością opisów katalogowych w katalogu biblioteki oraz współpraca
z Oddziałem Udostępniana i bibliotekami wydziałowymi.
W zakresie podstawowej działalności bibliotecznej Biblioteka ZUT w Szczecinie kontynuuje
centralne gromadzenie i opracowanie zbiorów dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego
uczelni oraz zdecentralizowane ich udostępnianie. Gromadzenie i opracowanie zbiorów wpływających do biblioteki odbywa się w oparciu o system biblioteczny Aleph. Od 2013 r. funkcjonuje także wersja mobilna katalogu.
Rocznie do Biblioteki ZUT wpływa około 4 000 vol. zbiorów zwartych, 2 300 vol. wydawnictw ciągłych. Około 750 tytułów czasopism drukowanych otrzymujemy rokrocznie drogą
zakupu, wymiany, darów.

3.3.

Udostępnianie

Oddział Udostępniania Zbiorów w wyniku połączenia dwóch bibliotek przeszedł wiele
zmian i pokonał wiele trudności. Pierwszym krokiem do scalenia zbiorów (przyrodniczych oraz
technicznych) było ujednolicenie prac, które zakończyły się podpisaniem wspólnego „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej” w 2009 r. Przez ponad półtora roku po
połączeniu, obie agendy pracowały jednak w dwóch różnych lokalizacjach (przy ul. Pułaskiego
10 oraz ul. Janosika 8). Dopiero adaptacja budynku mieszczącego się przy ul. Ku Słońcu 140
umożliwiła realne połączenie obu oddziałów. Przełomową datą był dzień rozpoczęcia przeprowadzki zbiorów bibliotecznych 27 lipca 2011 r. Transport przeszło 300 000 vol. trwał prawie
dwa miesiące. Zakończył się wielkim sukcesem pod koniec września. W pierwszej kolejności
przewieziono księgozbiór Wypożyczalni zbiorów przyrodniczych, kolejno księgozbiór Wypożyczalni zbiorów technicznych, a następnie zbiory Czytelni przyrodniczej. Natomiast Czytelnia
zbiorów technicznych funkcjonowała przy ul. Pułaskiego jeszcze do końca roku. Mimo trudnych warunków, wynikających z opóźnień w dostawie mebli podjęto decyzję o udostępnieniu
wypożyczalni 1 października 2011 r., aby czytelnicy nie odczuli braku dostępu do książek.
Wypożyczenia realizowano na podstawie zamówień internetowych. Kolejne miesiące były
okresem wytężonej pracy. Związane to było głównie z reorganizacją księgozbioru polegającą
na utworzeniu wolnego dostępu do zbiorów. Ostatecznie pod koniec roku były przygotowane
listy książek, które zostały opracowane wraz z Oddziałem Opracowania Zbiorów. Przy doborze
księgozbioru brano pod uwagę kierunki studiów i specjalizacje na wszystkich wydziałach
uczelni oraz Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. Dzięki temu księgozbiór został podzielony
na dwie strefy:
– strefę „wolnego dostępu” obejmującą czytelnię (pow. ok. 600 m2) oraz wypożyczalnię
(pow. ok. 340 m2). Obszar ten umożliwia samodzielne i swobodne poruszanie się użytkow-
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nika po 24 kolekcjach tematycznych. Kolekcje zostały uporządkowane alfabetycznie wg
czterocyfrowego numeru kodu, gdzie dwie pierwsze cyfry określają numer kolekcji, a dwie
pozostałe numer podkolekcji. Tej części księgozbioru nie można zamówić przez Internet.
– strefę „magazynową” (pow. ok. 613 m2) jest to pozostała część księgozbioru, która znajduje
się w magazynie BG. Wypożyczenie książek z tej strefy możliwe jest przez wcześniejsze
złożenie zamówienia internetowego w katalogu online. A czas realizacji to jedynie 15 minut.
Za oficjalną datę utworzenia wolnego dostępu uznajemy 27 lutego 2012 r. (początek nowego semestru) jest to również dzień otwarcia naszej czytelni dla użytkowników.
Podsumowując, obecnie udostępnianie zbiorów odbywa się w Wypożyczalni, Czytelni
Głównej oraz 12 bibliotekach wydziałowych/międzywydziałowych, które dysponują łącznie
597 miejscami dla czytelników oraz 83 stanowiskami komputerowymi. Wszystkie czytelnie
odwiedza rocznie ok. 116 tys. czytelników, którym udostępniono w 2014 r. 177 224 egz. różnych rodzajów zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Główna wraz z agendami udostępniania
czynna jest przez 12 godz. dziennie oraz w każdą sobotę przez 4 godz. Pozostałe agendy udostępniające zbiory biblioteczne czynne są przez 36 godz. tygodniowo oraz w soboty zjazdowe
przez cztery godziny.

3.4.

Działalność informacyjna

Niezwykle ważne miejsce w pracy Biblioteki zajmuje działalność informacyjna. Jest ona
w głównej mierze domeną Oddziału Informacji Naukowej, który realizuje trzy podstawowe
zadania polegające na: obsłudze informacyjnej użytkowników, prowadzeniu dydaktyki bibliotecznej oraz dokumentacji publikacji pracowników ZUT.
Po przeprowadzce do nowej siedziby Biblioteki obsługa informacyjna użytkowników prowadzona jest przez sześcioosobowy zespół w dwóch punktach: w Informatorium i w samym
Oddziale Informacji Naukowej. Wydłużony został także czas pracy w dni powszednie oraz
soboty. Z pomocy bibliotekarzy, oprócz studentów, licznie korzystają pracownicy uczelni, dla
których na potrzeby parametryzacji przygotowywane są wykazy cytowań ich publikacji oraz
inne zestawienia bibliometryczne.
Dodatkowo, wszystkie agendy Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie prowadzą działalność
informacyjną w oparciu o dostępne tradycyjne źródła informacji oraz przy wykorzystaniu własnych i obcych baz danych dostępnych przez stronę www. Formy komunikacji z użytkownikami (poza odwiedzinami) to e-maile, telefony, Facebook.
W dostępie licencjonowanym (zakup, licencja krajowa) Biblioteka ZUT w Szczecinie posiada 16 baz pełnotekstowych, 6 baz bibliograficzno-abstraktowych oraz 5 baz patentowych.
Łączna liczba tytułów czasopism dostępnych w wyżej wymienionych bazach wynosiła w 2014 r.
34 504, a książek w 5 bazach – 82 906 tytułów. Cieszy stale rosnące wykorzystanie powyższych baz, zwłaszcza: Knovel, CA (SciFinder), Ibuk, Proquest, Science Direct, Web of Science.
Dostęp do baz wszystkim pracownikom oraz studentom ZUT zapewnia wirtualna sieć prywatna
(VPN). W tabeli 2 zaprezentowano wykorzystanie baz licencyjnych w 2014 r.
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Tabela 2. Wykorzystanie naukowych baz danych w 2014 r.
Lp. Baza

e-czasopisma liczba
tytułów

e-książki
liczba tytułów

Bazy – ilość sesji i pobrań pełnych
tekstów

1

ACS

48

–

pobrane pełne teksty

11 071

2

CA / SciFinder

–

–

liczba sesji
pobrane pełne teksty

1 518
4 586

3

EBSCO

12 764
(9 538 nauk. + 3 226 inne)

2 029

pobrane pełne teksty

2 196

4

Emerald Engineering

23

–

pobrane pełne teksty

827

5

Ibuk.pl

–

494
934 – razem
z darmowymi

6

IEEE

184

–

pobrane pełne teksty

9 833

7

IOPScience

74

–

pobrane pełne teksty

2 368

8

JCR

–

–

9

Knovel Library

–

3 781

liczba sesji
liczba przeszukań
liczba sesji
pobrane pełne teksty

1 981
2 746
1 897
3 219

10

Math

–

–

liczba przeszukań

5 044

11

MyiLibrary

–

25

liczba sesji
liczba przeszukań

66
168

12

Nature

–

pobrane pełne teksty

904

13

Proquest Information
&Learning

14 918

–

liczba przeszukań
pobrane pełne teksty

12 848
694

14

RSC Publishing

106

–

pobrane pełne teksty

5 377

15

Reaxys

–

–

liczba sesji
liczba przeszukań

1 227
4 861

16

Science

1

–

pobrane pełne teksty

354

17

Science Direct
(ICM + SDOL)

2 275
(1 855 + 420 arch.)

–

18

Scopus

–

–

pobrane pełne teksty:
liczba sesji SDOL
liczba sesji
liczba przeszukań

106 632
18 703
10 423
27 780

2 720
(z archiwami)

27 529
(z archiwami)

pobrane pełne teksty

1 212

–

–

liczba sesji
liczba przeszukań

6 271
25 464

1 348

–

pobrane pełne teksty

12 173

19
20
21

Springer
(ICM + Online)
Web of Science
(ICM + Online)
Wiley Online Library

1

liczba otwarć
liczba pobranych stron
czas czytania

7 570
153 839
820 godz.

Uwaga: liczba osób uprawnionych do korzystania z baz w 2014 r. wynosiła 13 200.

Biblioteka ZUT zapewnia dostęp do 75 zagranicznych i polskich serwisów, baz danych, repozytoriów naukowych oferowanych płatnie lub bezpłatnie przez różnych wydawców i firmy
z sektora technologii informacyjnych.
Ponadto, pracownicy Oddziału Informacji Naukowej tworzą samodzielnie lub we współpracy następujące bazy danych:
PUBLI – obejmującą publikacje pracowników ZUT w Szczecinie. Baza liczy prawie 68 tys.
rekordów i zawiera opisy publikacji pracowników byłej Akademii Rolniczej od momentu jej
utworzenia oraz publikacje pracowników byłej Politechniki Szczecińskiej od roku 1989.
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Trwają prace nad retrokonwersją danych z drukowanych wersji bibliografii dawnej Politechniki Szczecińskiej sprzed 1989 r., tak by baza PUBLI odzwierciedlała kompletny dorobek
połączonych uczelni.
Baza stale ewoluuje. W ostatnich latach opisy dokumentów wzbogacono o wartość IF czasopisma, punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer DOI publikacji elektronicznych oraz linki do pełnych tekstów.
Obecne zasoby bazy i możliwości systemu pozwalają na tworzenie zestawień do oceny piśmiennictwa poszczególnych wydziałów, jednostek naukowych i pracowników, które w uczelni
wykorzystywane są zarówno przy wnioskach o nagrody roczne jak i w staraniach o awans.
BazTech – to baza zawartości czasopism naukowo-technicznych tworzona od 1998 r. Pracownicy Biblioteki ZUT wprowadzili dotychczas do niej 16 112 rekordów.
SympoNet – baza materiałów konferencyjnych w bibliotekach polskich. Od utworzenia bazy
w 1980 r. do jej zamknięcia w 2014 r. – dodano 2 904 opisy.
Od 2009 r. Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie współtworzy Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową „Pomerania”. Łącznie w ZBC znajduje się 247 dokumentów (głównie doktoratów) z afiliacją ZUT.

3.5.

Dydaktyka

Biblioteka ZUT mając na względzie problemy użytkowników, wynikające z zalewu informacji stara się pomóc swoim czytelnikom poprzez organizację różnego typu szkoleń.
Dydaktyka biblioteczno-informacyjna realizowana jest przez Bibliotekę w dwóch modułach:
– Szkolenie biblioteczne online dla studentów I roku studiów stacjonarnych na 8 wydziałach
oraz dla studentów studiów niestacjonarnych na wybranych wydziałach ZUT. Jego celem
jest zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania
z biblioteki, jej zbiorów i usług – szkolenie to zostało przygotowane i jest aktualizowane
przez Oddział Informacji Naukowej.
– Wykłady z przedmiotu Podstawy informacji naukowej dla dyplomantów 8 wydziałów ZUT.
Szkolenie prowadzone jest ze szczególnym uwzględnieniem naukowych baz danych, zasobów elektronicznych oraz technik wyszukiwawczych. Zajęcia prowadzone są przez wszystkich pracowników Oddziału Informacji Naukowej oraz bibliotekarzy dyplomowanych.
Dodatkowo, Oddział Informacji Naukowej oraz czytelnie wydziałowe prowadzą szkolenia
indywidualne dla zainteresowanych użytkowników. Propagowane są też wszelkie szkolenia
organizowane przez wydawców naukowych baz danych, zarówno te online, jak i prowadzone
w sposób tradycyjny.

3.6.

Biblioteka jako „trzecie miejsce”

Obecne możliwości lokalowe Biblioteki Głównej – pozwalają na przeprowadzanie szeregu
imprez i inicjatyw skierowanych do szerszego grona osób. W Bibliotece odbyły się:
– uroczysta inauguracja Dni Kultury Francuskiej z udziałem ambasadora Francji Pierra Buhler’a,
– akcja „I ty zostań bohaterem. Dla Ciebie 5 minut dla kogoś całe życie” – rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Łącznie w naszej uczelni zarejestrowano 191 osób,
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–

warsztaty „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego” skierowane do naukowców środowiska szczecińskiego a organizowane przez Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii,
– Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
– cykliczne spotkania członków „Fotoklubu Szczecin”,
– spotkania studentów w ramach kół naukowych,
– spotkanie – Ruchu Społecznego Głuchych i ich Przyjaciół,
– organizacja wystaw przez zespół fotograficzny FOTOSENIOR ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
– cykliczne spotkania dla studentów w ramach programu Erasmus,
– Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w szachach,
– wystawa z okazji 60-lecia Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT
w Szczecinie,
– wystawy prac naukowców i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury.
Podsumowując dotychczasowy okres funkcjonowania Biblioteki ZUT, należy podkreślić
następujące pozytywne zjawiska:
– lokalizację biblioteki w nowej siedzibie od 2012 r.,
– utrzymanie dotychczasowej struktury organizacyjnej tzn.: centralne gromadzenie i opracowanie
zbiorów oraz zdecentralizowane udostępnianie i utrzymanie wolnego dostępu do zbiorów,
– utrzymanie na w miarę stabilnym poziomie dotacji celowej na zakup nośników informacji,
przy jednoczesnym dofinansowaniu tychże zakupów przez dziekanów poszczególnych wydziałów,
– wzrastające znacząco wykorzystanie baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych,
– zacieśnienie dobrej współpracy bibliotek w ramach ZPB,
– współpraca z NUKAT od lat układająca się bardzo dobrze zaowocowała włączeniem katalogu
Biblioteki ZUT do ogólnokrajowego projektu NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej.
Największym problemem z jakim boryka się biblioteka jest biurokracja oraz ograniczenia
etatowe. Co roku zmniejsza się obsada bibliotekarska (w momencie połączenia i teraz) Nie
mamy możliwości zatrudniania młodych pracowników (obecnie na stanowisku młodszego
bibliotekarza zatrudnione są tylko dwie osoby co stanowi 2,8% wszystkich zatrudnionych
pracowników bibliotecznych;
Plany na przyszłość:
– Objęcie obowiązkowymi zajęciami z „Podstaw informacji naukowej” studentów dyplomantów wszystkich wydziałów oraz spowodowanie odciążenia budżetu Biblioteki kosztami za
te zajęcia (przejęcie finansowania przez wydziały).
– Dokończenie prac nad przystosowaniem dwóch bibliotek wydziałowych do udostępniania
zbiorów w formule otwartego dostępu.
– Uzupełnienie bibliografii retrospektywnej publikacji pracowników byłej Politechniki
Szczecińskiej z lat 1961–1987.
– Transfer danych z bazy PUBLI do Polskiej Bibliografii Naukowej.
– Dalsza digitalizacja archiwalnych zbiorów bibliotecznych w miarę możliwości finansowych.
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3.7.

Kalendarium

2009
Powstanie Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. Dyrektorem biblioteki została Anna Grzelak-Rozenberg, wicedyrektorami: Anna
Łozowska i Anna Nowakowska.
Opracowano i wdrożono „Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie”
oraz „Regulamin korzystania ze zbiorów i usług”.
Organizacyjne i systemowe łączenie zasobów obu bibliotek w Alephie, konwersja baz katalogowych oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi Alepha.
Udostępnienie 139 tytułów ze zbiorów Biblioteki Głównej ZUT w Zachodniopomorskiej
Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”.
Jedna osoba uzyskała uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego.
2010
Praca Biblioteki Głównej ZUT w nowej strukturze organizacyjnej. System biblioteczny
obejmował: 10 bibliotek wydziałowych z 14 czytelniami, 4 biblioteki międzywydziałowe oraz
dwie Biblioteki główne w różnych lokalizacjach.
Konwersja danych katalogowych do nowej wersji systemu Aleph – 18.
Zorganizowano Naukowa Sesję Środowiskową „Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek” i SBP nt. „Warsztat informacyjny współczesnej biblioteki”. Sesję zorganizowały bibliotekarki z Biblioteki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.
Upowszechniono usługę zamawiania książek elektronicznych przez pracowników naukowych ZUT z baz MyiLibrary i Elsevier.
2011
W połowie roku nastąpiło przeniesienie obu siedzib Biblioteki Głównej do nowego obiektu,
a do końca roku trwała organizacja zasobów. Po reorganizacji system biblioteczny obejmował
Bibliotekę Główną oraz 10 bibliotek wydziałowych z 12 czytelniami i 3 bibliotekami międzywydziałowymi. Koszt prac adaptacyjnych budynku przy ul. Ku Słońcu 140 na Bibliotekę Główną
ZUT w Szczecinie, w ramach Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
wyniósł 9 222 302 zł.
W Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, co zapewniło bibliotece dostęp do ok. 30 000 dokumentów normalizacyjnych.
Wicedyrektor Biblioteki Głównej dr Anna Łozowska weszła w skład Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do przeprowadzania
egzaminów na bibliotekarza dyplomowanego.
Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 uruchomiono „Szkolenie biblioteczne” online
dla studentów I roku na 8 wydziałach.
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2012
W lutym rozpoczęto pełną obsługę użytkowników we wszystkich agendach Biblioteki
Głównej w nowej lokalizacji.
W Wypożyczalni i Czytelni Głównej wdrożono wolny dostęp do zbiorów.
W czerwcu odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Głównej z udziałem władz uczelni
oraz zaproszonych gości – bibliotekarzy z bibliotek krajowych i zagranicznych.
W Bibliotece Głównej ZUT zorganizowane zostały dwie konferencje:
– Konferencja towarzysząca otwarciu Biblioteki Głównej 19 czerwca 2012 r. z udziałem
dyrektorów bibliotek akademickich z Polski i Niemiec;
– „Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek pogranicza polsko-niemieckiego” – 21 września 2012 r. Biblioteka ZUT w Szczecinie była współorganizatorem tej międzynarodowej konferencji.
– Opracowano i wdrożono wspólnie z Bibliotekami: Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii
Sztuki, Pomorskiej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli nowy „Regulamin Karty Międzybibliotecznej”.
Wicedyrektor Biblioteki Głównej dr Anna Łozowska przeszła na emeryturę.
Opracowano i wykonano mobilny interfejs do katalogu Aleph.
Opracowano i wykonano nową wersję strony domowej Biblioteki (również w wersji angielskiej).
Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną zdała
jedna osoba.
2013
Przyjęto zakończenie realizacji projektu pn. „Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie.” Trwałość projektu
obejmuje okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2018 r.
Uroczyście otwarto „Galerię Dyrektorów Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej”, obok już
funkcjonującej „Galerii Dyrektorów Biblioteki Politechniki Szczecińskiej.
Uruchomiono wersję mobilną katalogu Aleph.
2014
W połowie 2014 r. nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej
ds. Organizacji Zbiorów. W związku z przejściem na emeryturę mgr inż. Anny Nowakowskiej
JM Rektor powołał do pełnienia tej funkcji mgr inż. Annę Grytę – kustosza dyplomowanego
Biblioteki Głównej.
Biblioteka Główna ZUT była we wrześniu organizatorem 18 Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich – KDBASP. Na zaproszenie JM Rektora ZUT w Szczecinie – Biblioteka gościła 55 dyrektorów bibliotek.
Scalono katalog Biblioteki ZUT z katalogiem NUKAT w ramach projektu „Autostrada Informacji Cyfrowej”.
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3.8.

Dyrektorzy Biblioteki
mgr Anna Grzelak-Rozenberg

dyrektor Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie od 2009 r.
Urodziła się w Warszawie. Studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 1977 r. uzyskując dyplom
magistra geografii. Z bibliotekarstwem związała się w 1978 r. podejmując
pracę w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej. Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ukończyła
w 1982 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1982–1988 była kierownikiem Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Specjalnych. W 1987 r. uzyskała stanowisko
kustosza a w 1991 r. starszego kustosza dyplomowanego. W latach 1988–1993 była wicedyrektorem Biblioteki Politechniki Szczecińskiej a od 1994 r. jest jej dyrektorem.
Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje na problemach organizacji pracy bibliotecznej. Szczególne osiągnięcia dyrektor Anny Grzelak-Rozenberg wiążą się z powstaniem
w 2006 r. Multimedialnego Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną,
w którego projekt i realizację była osobiście zaangażowana oraz z przygotowaniem wniosku na
adaptację budynku stołówki PS na Bibliotekę Główną. Podczas Jej kadencji nastąpiło otwarcie
kolejnych agend bibliotecznych: Czytelni Instytutu (później Wydziału) Informatyki oraz Czytelni Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego.
Przez wiele lat zaangażowana była także w działalność dydaktyczną – prowadząc wykłady
oraz zajęcia ze szkolenia bibliotecznego dla studentów wszystkich wydziałów uczelni.
W ostatnim roku funkcjonowania Politechniki Szczecińskiej została wyróżniona medalem „Za
zasługi dla Politechniki Szczecińskiej”.
Dyrektor Anna Grzelak-Rozenberg była też bardzo zaangażowana w połączenie bibliotek
Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w związku z powstaniem nowej uczelni –
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jej duża cierpliwość i zaangażowanie
sprawiają, że Biblioteka PS jest dobrze postrzegana i widoczna w uczelni. Dyrektor Anna Grzelak-Rozenberg jest autorką ponad 40 publikacji w czasopismach fachowych i uczelnianych oraz
wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.
dr Anna Łozowska
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie ds. informatyzacji
biblioteki w latach 2009–2012
Urodziła się w Siedlcach. W 1974 r. uzyskała dyplom magistra ekonomii na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej.
Wkrótce podjęła na tym wydziale studia doktoranckie, po ukończeniu
których, od 1978 r. pracowała w Instytucie Ekonomiki Przemysłu. W 1981 r.
uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Z Biblioteką Główną Politechniki Szczecińskiej
związała się w 1985 r., rozpoczynając pracę w Oddziale Informacji Naukowej. W 1989 r. ukończyła studia podyplomowe z informacji naukowej i w 1992 r. uzyskała stanowisko kustosza dyplomowanego, starszym kustoszem dyplomowanym jest od 1996 r. Zastępcą dyrektora Biblio-
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teki Głównej PS została w 1995 r. i bardzo aktywnie zajęła się informatyzacją oraz wdrażaniem
nowych metod korzystania z informacji. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach oraz
wystąpień na konferencjach naukowych. Dzięki Jej zaangażowaniu i wiedzy Biblioteka Politechniki Szczecińskiej jako pierwsza w regionie uzyskała w 1991 r. dostęp do naukowych baz danych
na CD-ROM, a w kolejnych latach zaczęła uczestniczyć we wszystkich liczących się w Polsce
i na świecie konsorcjach, oferując światową literaturę naukową. Wdrożenie zintegrowanego
systemu ALEPH i legitymacji elektronicznej jako karty bibliotecznej to także wynik Jej działań.
Przez wiele lat była wykładowcą w Collegium Balticum – na Podyplomowym Studium
z Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
Dyrektor Anna Łozowska zawsze zabiegała o to, aby Biblioteka PS uczestniczyła w liczących
się w Polsce projektach współpracy bibliotecznej, czego efektem jest współudział w bazach:
SYMPO, BAZTECH, NUKAT i KARO. W latach 2006–2007 była koordynatorem Szczecińskiego (później Zachodniopomorskiego) Porozumienia Bibliotek oraz pomysłodawcą katalogu
centralnego dla bibliotek Szczecina. W 2012 r. przeszła na emeryturę.
mgr inż. Anna Nowakowska
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie ds. organizacji
zbiorów w latach 2009–2014
Urodziła się w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Rybactwa Morskiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Studia ukończyła w 1972 r.
uzyskując tytuł magistra inżyniera rybactwa. Pracę rozpoczęła na stanowisku asystenta stażysty, następnie asystenta, i starszego asystenta w Zakładzie
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Rybnej. W zakładzie prowadziła zajęcia dydaktyczne
i brała udział w pracach naukowo-badawczych. W 1986 r. przerwała pracę w Akademii Rolniczej w Szczecinie, aby powrócić tam w 1990 r. do pracy w bibliotece. Ścieżkę zawodową bibliotekarza rozpoczęła od stanowiska młodszego bibliotekarza w Oddziale Informacji Naukowej. Przygotowywała i prowadziła szkolenia biblioteczne oraz zajęcia seminaryjne dla dyplomantów z zakresu metodyki bibliograficznej. W 1992 roku awansowała na stanowisko kustosza, a dwa lata później powołana została na stanowisko kierownika Oddziału Informacji Naukowej. Była twórcą pierwszej komputerowej bazy danych publikacji pracowników naukowych
Uczelni. W 1999 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Z dniem 1 grudnia 2001
roku powołana została przez Rektora Uczelni na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej
Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2005 r. zdała egzamin na bibliotekarza dyplomowanego
przed Komisją Egzaminacyjną dla bibliotekarzy dyplomowanych przy Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu.
Kierując pracą biblioteki przyczyniła się do jej otwarcia na kontakty ze środowiskiem lokalnym bibliotekarzy. Pod jej kierownictwem biblioteka AR w Szczecinie przystąpiła do współrealizacji projektów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania” oraz Rozproszonego Katalogu Bibliotek RoK@BiSz. Przez kilka kadencji brała udział w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Budżetowej i Komisji ds. wydawnictw AR w Szczecinie. W 2008 r. nadzorowała pracę zespołu branżowego „Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
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nologicznego w Szczecinie” oraz ściśle współpracowała z przedstawicielami Biblioteki Głównej
Politechniki Szczecińskiej w zakresie integracji systemów informatycznych obu bibliotek.
Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia obu Uczelni (AR i PS) i w ramach nowo powstałej struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie, objęła stanowisko
zastępcy dyrektora biblioteki ds. organizacji zbiorów bibliotecznych. Od tej chwili przypadła jej
trudna rola organizacji i zarządzania połączonymi zbiorami obu bibliotek. Nadzorowała adaptację magazynów w BG oraz rozmieszczenia zbiorów w nowej czytelni i wypożyczalni. Wprowadziła „wolny dostęp do półek” dla czytelników tworząc tematycznie sprofilowane zgodne
z kierunkami studiów Kolekcje zbiorów. Nadzorowała wdrożenie w systemie bibliotecznym
transakcji finansowych i windykacji należności za brak lub przeterminowane zwroty księgozbioru. Przez cały ten czas kierowała też pracą Oddziału Informacji Naukowej, który w tym
czasie wzbogacił się o wiele interdyscyplinarnych baz zawierających dorobek naukowy polskich
i światowych naukowców.
Pani dyrektor A. Nowakowska w czasie pełnienia funkcji była wielokrotnie doceniana przez
władze Uczelni za wkład pracy, zaangażowanie i sprawne zarządzanie biblioteką. Wyróżniana
i nagradzana dyplomami uznania oraz medalem Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie.
W 2010 r. otrzymała Złoty medal za długoletnią służbę, a w 2014 r. nagrodę Rektora ZUT
w Szczecinie za działalność organizacyjną. W tym też roku przeszła na emeryturę po 40 latach
pracy w Uczelniach. (Oprac. B. Cendrowska)
mgr inż. Anna Gryta
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie ds. organizacji
zbiorów od 2014 r.
Urodziła się w Goleniowie. Studiowała na Wydziale Technologii
i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej uzyskując w 1991 r. tytuł
mgr. inż. chemika. W listopadzie 1991 r. została zatrudniona na stanowisku
młodszego bibliotekarza w organizowanej właśnie przy Politechnice Szczecińskiej Bibliotece British Council. Biblioteka ta została w 1999 r. przekształcona w Brytyjskie
Centrum Biblioteczno-Informacyjne nadal działające w strukturach Politechniki Szczecińskiej.
Mając na względzie podwyższenie kwalifikacji zawodowych w 1999 r. ukończyła 3-semestralne
Podyplomowe Studia z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie
Szczecińskim oraz zdała egzamin z języka angielskiego organizowany przez Uniwersytet
w Cambridge. W 2005 r. została zatrudniona w Bibliotece Wydziału Technologii i Inżynierii
Chemicznej (WTiICh) Politechniki Szczecińskiej na stanowisku starszego bibliotekarza, a rok
później awansowała na kustosza. Umiejętności zawodowe podwyższała uczestnicząc w licznych
szkoleniach i kursach zawodowych oraz „Wykładach otwartych dla bibliotekarzy i pracowników Informacji Naukowej” organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. W pracy zawodowej dużą uwagę skupiała na dydaktyce bibliotecznej. Jest współautorką drukowanego „Przewodnika po bibliotece” dla studentów I roku studiów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz szkoleń z informacji naukowej na platformie e-learningowej Moodle. Prowadzi również
zajęcia z Podstaw informacji naukowej dla dyplomantów WTiICH ZUT.
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W listopadzie 2012 r. zdała egzamin przed państwową Komisją ds. Bibliotekarzy Dyplomowanych.
W 2014 r. objęła stanowisko kierownika Biblioteki WTiICh, a pół roku później przyjęła
propozycję objęcia stanowiska zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień promocji i dydaktyki bibliotecznej. Jest prekursorką zastosowania technik merchandisingu w bibliotekarstwie polskim. Autorka licznych wystąpień na konferencjach naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

3.9.

Pracownicy Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie w latach 2009–2015

Anna Adamowicz
Anna Arabczyk-Mosiewicz
Anna Augustyniak
Anna Bajda
Agnieszka Bajda
Irina Bielecka
Irena Bojańska
Dorota Byczkowska
Barbara Cendrowska
Jerzy Chwedczuk
Anna Chyła-Czarnecka
Anna Cielniak
Joanna Cur
Dorota Czarnecka
Natalia De Silva
Grzegorz Fugiel
Izabela Gaik-Bielawa
Ewa Gardasiewicz
Alicja Grabowska
Kamila Gudan
Elżbieta Gut
Marzena Gwiaździńska
Teresa Hrebień
Róża Jabłońska
Artur Jakimiuk
Małgorzata Jakimiuk
Jadwiga Janik
Elżbieta Jankowska

Weronika Jaroszewska
Urszula Jerszyńska
Dorota Jędras
Danuta Kamińska
Ewa Kessler
Małgorzata Kępka
Julianna Kiziewicz
Katarzyna Kobus-Gałka
Danuta Kotula-Krajewska
Agnieszka Litwin
Alicja Lużyńska-Korbus
Wiesława Łapuć
Joanna Michalak
Anna Narloch
Grażyna Nowak
Karolina Nowakowska
Luba Ossowska
Barbara Ostrowska
Agnieszka Pater
Barbara Pius
Grażyna Przybylska
Katarzyna Przybylska
Rakowicz Elżbieta
Szadkowska Renata
Ewa Rogozińska
Jadwiga Rojewska
Joanna Rudna
Agata Rychter
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Barbara Sadowska
Joanna Sambor
Iwona Sawicka
Justyna Skrodzka
Helena Smotrzyk
Jolanta Smyczyńska
Marzena Sobańska
Dagmara Sztul-Smyk
Agnieszka Szymańska
Jolanta Tamborska
Ewa Tańska
Jowita Teleman-Kleka
Ałła Ułybina
Beata Walentowska
Ewa Walkiewicz
Agnieszka Wiatr
Maria Wieśniak
Anna Wiktorska
Katarzyna Wilkońska
Magdalena Wojciechowska
Anna Wojciechowska-Wojnar
Aleksandra Wojsznis
Grażyna Wojsznis
Ewa Wyrzykowska
Małgorzata Zygmunt
Pola Żylińska

4.

BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE I MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Julianna Kiziewicz
4.1.

Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Czytelnia Wydziału Zootechnicznego (obecnie Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt) otwarta została w 1977 r. O utworzenie czytelni starali się profesorowie Zdzisław
Szuba, Marian Kubasiewicz oraz Adam Brzozowski.
Do 1979 r. Czytelnia Wydziału Zootechnicznego nie miała osobnego pomieszczenia.
Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów, nie była zaopatrywana w wydawnictwa wartościowe
(brak czasopism i książek zagranicznych, cennych wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych), w związku z tym ruch czytelniczy był niewielki.
W grudniu 1979 r. Czytelnia otrzymała osobne pomieszczenie. Została przeniesiona do parterowego pawilonu mieszczącego się przy ul. Judyma 12a.
Początkowo czytelnia miała swoją siedzibę w pomieszczeniu, w którym obecnie znajduje
się sala komputerowa. Niestety okazało się, że czytelnia jest za mała dla powiększających się
zbiorów książek i czasopism, a także dla grona studentów szukających miejsca do nauki.
Księgozbiór czytelni wydziałowej został wydzielony z księgozbioru BG. Przekazano głównie pozycje dotyczące ekonomii, ekonomiki rolnictwa, zarządzania w PGR, rolnictwa, anatomii, fizjologii zwierząt, zootechniki i hodowli zwierząt, wydawnictwa polskie, angielskie,
rosyjskie, czeskie, a także niemieckie przedwojenne.
Obecnie jak i w latach minionych zbiory biblioteczne gromadzone są we współpracy
z katedrami i zakładami wydziału. Są one zgodne ze składanymi dezyderatami. Cennym źródłem pozyskiwania wydawnictw o tematyce przyrodniczej, rolniczej i zootechnicznej, była
wymiana międzybiblioteczna krajowa i zagraniczna, prowadzona przez Bibliotekę Główną
w oparciu o Zeszyty Naukowe AR. Czytelnia wydziału otrzymywała wówczas materiały nieosiągalne na rynku księgarskim zarówno krajowym, jak i zagranicznym. W początkowych latach,
największe zakupy do czytelni obejmowały książki oraz prenumeratę gazet codziennych. Nieco
później zaczęto przeznaczać na ten cel większe sumy, wzrosła zatem liczba tytułów czasopism
z zakresu zootechniki i hodowli zwierząt.
Czytelnia wydziałowa udostępniała pozycje książkowe i czasopisma na miejscu lub w formie
wypożyczeń krótkoterminowych
Gdy przeniesiono dziekanat do budynku B-19 (gdzie mieści się obecnie Katedra Anatomii)
sale po dziekanacie postanowiono przeznaczyć na czytelnię wydziału. W tym celu przeprowadzono remont pomieszczeń dostosowując sale do potrzeb czytelni.
W październiku 1989 r. czytelnia zajęła pomieszczenia po dziekanacie, i mieści się w nich
obecnie.
Pod koniec lat 90. czytelnia otrzymała z BG komputer do pracy bibliotekarza oraz komputer dla studentów.
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W 1999 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Zootechnicznego na Wydział Biotechnologii
i Hodowli Zwierząt, czytelnia zyskała nazwę zgodną z nazwą wydziału.
Z chwilą powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z połączenia
Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej, w 2009 r., Czytelnia WBIHZ zmieniła nazwę
na Biblioteka WBiHZ.
Od tego czasu w Bibliotece WBiHZ dostępny jest zintegrowany system biblioteczny Aleph,
który umożliwia wyszukiwanie i wypożyczanie książek w przystępny i szybki sposób. Podjęta
została wówczas decyzja o przejęciu opieki merytorycznej, a następnie formalnego kierownictwa nad Biblioteką WBiHZ przez kierownika Biblioteki WTiCH Beatę Walentowską.
Pierwszą decyzją nowego kierownika było wprowadzenie wolnego dostępu do książek.
Zmiana systemu udostępniania wymagała przeprowadzenia szeregu prac między innymi: utworzenia nowych inwentarzy dla zbiorów, wprowadzenia zeszytów topograficznych, zaadaptowania pomieszczenia z książkami na czytelnię czasopism. W tym celu usunięto zmagazynowane
tam książki oraz część regałów. Gromadzone w tym miejscu prace magisterskie przeniesiono
do wydzielonego na ten cel pokoju. Pomieszczenie wyposażono w szafy odpowiednie do magazynowania prac. Czasopisma w czytelni czasopism ustawiono alfabetycznie, a w ramach poszczególnych tytułów według kolejności roczników i zeszytów. W czytelni czasopism powstało
6 miejsc przeznaczonych dla czytelników. Przeprowadzono także reorganizację czytelni książek. Wszystkie książki zgromadzone do tej pory w trzech pomieszczeniach przydzielono do
sześciu działów tematycznych.
W bibliotece poprawiły się znacznie warunki pracy dla czytelników, powstało dziewięć
miejsc do nauki oraz jedno stanowisko komputerowe. Zmieniono także ustawienie regałów aby
uzyskać większą przestrzeń i w łatwy sposób dotrzeć do ustawionych na regałach dysertacji
i zeszytów naukowych. Ostatnim etapem prac porządkowych było ustawienie zbiorów magazynowych. Ponumerowano regały oraz sporządzono spis tytułów zgromadzonych w magazynie.
W ten sposób został wprowadzony w bibliotece wolny dostęp do książek. W pracach powyższych brały udział: Beata Walentowska, Anna Gryta, Agnieszka Bajda, Agnieszka Pater, Maria
Prasałek, Magda Wojciechowska.
Następnym etapem prac było opracowanie cennych zbiorów czasopism oraz selekcja niepoczytnych i przestarzałych zbiorów ciągłych. W tych działaniach biblioteka otrzymała wsparcie ze strony Oddziału Opracowania Zbiorów (Dorota Jędras) oraz Oddziału Udostępniania Zbiorów (Ewa Walkiewicz). Opracowano 725 woluminów czasopism. Przeprowadzono także selekcję zbiorów zwartych w magazynie usuwając zdezaktualizowane egzemplarze z informatyki,
ekonomii, ekonomiki i mechanizacji rolnictwa, nauki języków obcych. W tym wypadku biblioteka otrzymała wsparcie w osobie Marzeny Gwiaździńskiej z Oddziału Opracowania Zbiorów.
Obecnie pomieszczenia biblioteczne mają powierzchnię 119,7 m2, są to: czytelnia czasopism,
czytelnia książek oraz sala z księgozbiorem podręcznym i miejscem pracy bibliotekarza. Biblioteka dysponuje magazynem o powierzchni 60,06 m2, w którym znajdują się starsze wydania książek i czasopism oraz pokój przeznaczony do przechowywania prac inżynierskich, magisterskich
i doktorskich. Biblioteka dysponuje aktualnie 14 miejscami dla czytelników oraz dwoma miejscami do pracy przy komputerze; jeden komputer przeznaczony jest dla bibliotekarza.
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Biblioteka WBiHZ posiada bogaty księgozbiór z dziedziny biologii, mikrobiologii, zoologii,
biotechnologii, hodowli zwierząt oraz ich fizjologii, anatomii, żywienia, higieny, profilaktyki,
leczenia oraz pozycje z zakresu łowiectwa, myślistwa, agroturystyki i ochrony środowiska.
Gromadzone i udostępniane są czasopisma z zootechniki, weterynarii, paszoznawstwa, hodowli zwierząt domowych i gospodarskich, ochrony środowiska, jeździectwa np.: Wiadomości
Zootechniczne, Łowiec Polski, Hodowca i Jeździec, Koń Polski, Polskie Drobiarstwo, Indyk
Polski, Magazyn Weterynaryjny, Medycyna Weterynaryjna, Pasze Przemysłowe, Hodowca
Bydła, Trzoda Chlewna, Życie Weterynaryjne i inne.
Biblioteka oferuje obecnie w prenumeracie 56 tytułów czasopism bieżących.
Cennym, nowym nabytkiem biblioteki jest skaner dzięki któremu można przesłać w postaci
elektronicznej materiały poszukiwane poprzez Wypożyczenia Międzybiblioteczne lub krótkie
artykuły dla czytelników.
W roku 2014 wpłynęło do Biblioteki wydziałowej 96 woluminów wydawnictw zwartych.
W ramach corocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbywającego się w dniach
8–15 maja, Biblioteka WBiHZ przygotowała i zaprezentowała następujące wystawy:
2012 – prezentacja wydawnictw ciągłych i zwartych dotyczące tematyki hodowli koni
i jeździectwa,
2013 – „Kreatywni w bibliotece” prezentacja prac plastycznych wykonanych w technice collage,
2014 – wystawa fotografii E. Lechowicz „Czytanie łączy pokolenia” oraz wystawa plakatów o tematyce ekologicznej.
Na przestrzeni lat w Czytelni Wydziału Zootechnicznego, Czytelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, później Bibliotece Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt pracowały między innymi następujące osoby: Krystyna Orska-Walęcka, Agata Świtłyk, Alicja Nakielska, Elżbieta Piasecka, Elżbieta Głowacka, Anna Sablik, Wiesława Klata, Stanisława Łabecka,
Joanna Deutry, Maria Stasiak, Magdalena Gawrońska, Magdalena Wojciechowska, Elżbieta
Rakowicz, Karolina Lipińska, Joanna Matusiak, Julianna Kiziewicz
Bibliografia
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3. Bajda A., Gryta A. 2011. Wolny dostęp w teorii i praktyce. Reorganizacja przestrzeni
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Joanna Rudna
4.2.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Historia Biblioteki WBiA jest nierozerwalnie związana historią Wydziału Budownictwa
i Architektury. Etapy rozwoju Biblioteki odzwierciedlają rozwój Wydziału BiA i całej uczelni.
Wydział Budownictwa i Architektury powstał w 1947 r. pod nazwą Wydział Inżynierii Lądowej i był jednym z trzech pierwszych wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.
Kiedy w 1955 r. uczelnię podniesiono do rangi Politechniki wyłoniła się konieczność powołania do życia kolejnej biblioteki wydziałowej (pierwszą była Biblioteka Wydziału Chemii). Biblioteka uruchomiona została w 1955 r. pod nazwą Czytelnia Wydziału Budownictwa Lądowego
i Wodno-Melioracyjnego. W 1970 r. nastąpiła zmiana nazwy wydziału na obecną czyli Wydział
Budownictwa i Architektury. Biblioteka została przemianowana na Bibliotekę Wydziału Budownictwa i Architektury i po tą nazwą funkcjonuje do dziś. Do 1 stycznia 2009 r. była jedną z sześciu
bibliotek wydziałowych Politechniki Szczecińskiej. W styczniu 2009 nastąpiła fuzja Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie, w wyniku której powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Biblioteka WBiA stała się agendą w systemie biblioteczno-informacyjnym nowej uczelni.
Pierwszy etap działalności
Zalążkiem Biblioteki były nieuporządkowane, rozproszone zbiory znajdujące się w zakładach
i katedrach wydziału i przekazywane jako dary oraz druki zwarte otrzymane z Biblioteki Głównej
Politechniki Szczecińskiej.
W dniu otwarcia Czytelni 18 października 1955 r. księgozbiór liczył zaledwie 688 tytułów
druków zwartych (częściowo tylko skatalogowanych) i kilkanaście tytułów czasopism polskich
i radzieckich. W pierwszym roku istnienia czytelnia działała przez 3,5 godz. dziennie. Pierwszym i przez kilka lat jedynym pracownikiem pełniącym równocześnie rolę kierownika była
Jadwiga Sobolewska. Od 1960 r. kadra powiększyła się o nowego pracownika i wówczas Biblioteka uruchomiła dyżury do godz. 19.00. Można było przystąpić do pełniejszego opracowania
zbiorów i szybszego ich udostępniania.
Lokal
Pierwsze prowizoryczne pomieszczenie czytelni znajdowało się na II piętrze budynku Wydziału BiA przy al. Piastów. Było tylko prowizorycznie przystosowane do swojej funkcji. Sytuacja uległa poprawie na przełomie lat 1956/1957, kiedy to Bibliotekę przeniesiono na III piętro
do przestronniejszych pomieszczeń z własnym zapleczem magazynowym oraz 20 miejscami
dla czytelników. Kilka lat później lokal przeszedł gruntowny remont, a liczba miejsc dla użytkowników wzrosła do 38. W roku akademickim 1969/1970 reaktywowano kierunek architektura, a władze wydziału podjęły decyzję o rozbudowie obiektu. 12 kwietnia 1975 r. nastąpiło
uroczyste otwarcie czytelni w nowej lokalizacji. Na powierzchni 428 m2 urządzono czytelnię
czasopism, książek, zbiorów specjalnych, hol wystawowy, hol katalogowy, pomieszczenie
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socjalne, gabinet kierownika i sanitariaty. Wystrój wnętrza składający się z drewnianych mebli
i boazerii dających atmosferę ciepła wykonała Szczecińska Morska Stocznia Jachtowa,
a ówczesny kierownik Biblioteki Anna Skurjat sama projektowała regały prezencyjne na książki i czasopisma.
Z Czytelni mogło korzystać jednocześnie 50 osób, zaplecze magazynowe zaspokajało aktualne
potrzeby. Przez wiele następnych lat Biblioteka stanowiła reprezentacyjne miejsce Wydziału BiA.
W 2001 r. ówczesny Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego otrzymał nowy obiekt
dydaktyczny znajdujący się na terenie kampusu przy ul. Żołnierskiej. Na parterze obiektu nowe
pomieszczenie otrzymała Czytelnia Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, którą
zwyczajowo nazwano Czytelnią Architektury. Pomieszczenie o powierzchni 149 m2 dysponowało 50 miejscami do pracy dla użytkowników i nowym wyposażeniem. Wyraźnie podniósł się
komfort pracy dla studentów i dwuosobowego personelu.
Od 2001 r. Biblioteka WBiA jest podzielona na Czytelnię Architektury i Czytelnię Budownictwa, która została w poprzednim lokalu w budynku Wydziału BiA.
Pomieszczenia Czytelni Budownictwa przestały z czasem odpowiadać obowiązującym
standardom, a ich stan techniczny pogorszył się na tyle, że nie spełniały wymogów BHP
i zostały wyłączone z użytkowania w październiku 2012 r. Czytelnia otrzymała tymczasowe
pomieszczenie w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, gdzie funkcjonuje do dziś. Oddalenie od budynku Wydziału stanowi utrudnienie dla studentów i ma wpływ na spadek liczby
odwiedzin w Czytelni Budownictwa. Władze wydziału robią wszystko, by pozyskać środki na
kompleksowy remont pomieszczeń. Koncepcja nowej biblioteki konsultowana jest na bieżąco
z jej pracownikami.
W chwili obecnej sporządzany jest projekt wykonawczy.
Księgozbiór
Profil tematyczny wydawnictw ciągłych i zwartych dostosowany był do potrzeb procesu
naukowo-dydaktycznego realizowanego na wydziale. Kierownik Biblioteki we współpracy
z konsultantem – pracownikiem naukowym wydziału, dokonywał doboru literatury na podstawie ofert wydawniczych i księgarskich. Dziś nie ma już tradycji stałego konsultanta, jedynie
poszczególni pracownicy naukowi mogą sugerować zakup wybranych pozycji wydawniczych.
Pod względem językowym księgozbiór Czytelni był w latach 70. i 80. bardzo zróżnicowany: wydawnictwa polskie, wysokocenione wydawnictwa: angielskie, niemieckie, francuskie,
liczne wydawnictwa rosyjskie, niemieckie, czeskie, bułgarskie, jugosłowiańskie i rumuńskie.
Duży procent gromadzonych w tej placówce zbiorów zawsze stanowiły zbiory specjalne,
wśród których wymienić należy: Polskie Normy, Normy Branżowe, Katalog Budownictwa,
cenniki materiałów budowlanych, urządzeń, instrukcje, wytyczne do projektowania.
Czytelnia posiadała też bogaty zbiór map, planów miast, informatorów turystycznych prezentujących sieć osadniczą, naszego regionu i kraju. Była to kategoria materiałów gromadzonych na potrzeby pierwszego powołanego przez prof. Piotra Zarembę w roku akademickim
1966/1967 Podyplomowego Studium Urbanistyki i Planowania Regionalnego dla inżynierów
cudzoziemców z krajów rozwijających się. Studium działało do 1990 r.
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Część zbiorów specjalnych od 1960 do 1989 r. gromadzona była w technice mikrofiszowej.
Na zamówienie pracowników artykuły z czasopism zagranicznych lub rozdziały z książek
reprodukowane były na błonach fotograficznych i prezentowane w postaci projekcji przezroczy.
Zbiór mikrofilmów stanowił materiały dydaktyczne wykorzystywane przez pracowników naukowych. Czytelnia została wyposażona w nowoczesny jak na owe czasy czytnik do mikrofilmów firmy Zeiss.
W chwili obecnej duża część informacji to e-źródła dostępne on-line z każdego komputera
i urządzeń mobilnych. Wciąż jednak funkcjonują tradycyjne książki drukowane. Biblioteka
WBiA podlega takim przemianom jak wszystkie biblioteki, przechodząc na model hybrydowy,
gdzie udostępniane są równolegle wszystkie typy dokumentów.
Zbiory od początku istnienia placówki były zorganizowane w wolnym dostępie, co we wczesnych latach działalności było rozwiązaniem nowatorskim, stosowanym w całym systemie
biblioteczno-informacyjnym uczelni.
Rozwój zasobów Biblioteki WBiA pokazuje tab. 1.
Tabela 1. Porównanie stanu księgozbioru w początkowych latach działalności i obecnie
Rodzaj zbiorów

Rok 1955, w vol.

Rok 1963, w vol.

Rok 2014, w vol.

Zbiory zwarte

802

7 778

24 484

Zbiory ciągłe

–

3 030

18 355

Zbiory specjalne

–

–

1 062

Dokumenty elektroniczne

–

–

352

Warsztat informacyjny
Pierwotny warsztat informacyjny Biblioteki opierał się głównie na katalogach kartkowych:
alfabetycznym i rzeczowym książek i czasopism. W latach 70. i 80. używano ponadto kilku
rodzajów kartotek informacyjnych ułatwiających orientację w różnych typach zbiorów.
Punktem zwrotnym w rozwoju Biblioteki było wprowadzenie komputerów jako narzędzi
pracy dla bibliotekarzy i wyszukiwania informacji dla czytelników. Pierwsze trzy komputery do
Czytelni zakupiono w 1994 r. Pierwszym programem, na którym pracowali bibliotekarze był
system informacyjno-biblioteczny „Sowa”. Od 2000 r. biblioteka pracuje w systemie Aleph.
Kolejną wprowadzoną innowacją były własne strony internetowe bibliotek wydziałowych.
Biblioteka WBiA jako pierwsza w całej sieci agend Politechniki Szczecińskiej miała utworzoną
własną stronę www, na której użytkownik mógł sprawdzić godziny otwarcia, nowości wydawnicze zakupione przez Czytelnię, aktualne informacje np. wakacyjny harmonogram pracy,
warunki korzystania z Czytelni, terminy szkoleń itp.
W związku z powszechnym wejściem do użycia technologii cyfrowych przed bibliotekarzami
stanęło kolejne wyzwanie, czyli dokonanie procesu retrokonwersji zbiorów. Było to wprowadzenie
opisów katalogowych całości księgozbioru do zintegrowanego systemu bibliotecznego. Biblioteka WBiA jako jedna z pierwszych przeprowadziła retrokonwersję swoich zasobów. Wszystkie pozycje katalogowe stały się dostępne on-line. Każdy egzemplarz został oklejony naklejką
z kodem kreskowym i przygotowany do elektronicznego udostępniania
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Zintegrowany panel umożliwia bibliotekarzom prowadzenie w szybki i łatwy sposób kontroli zbiorów: monitowanie, nawiązanie kontaktu mailowego z użytkownikiem, sporządzanie
raportu wypożyczeń.
W Bibliotece prowadzone były od wczesnych lat 70. zajęcia dydaktyczne dla studentów:
– od 1974 r. przysposobienie biblioteczno-informacyjne dla studentów III roku,
– szkolenie z informacji naukowej dla studentów przystępujących do pracy dyplomowej,
– praktyki wakacyjne dla studentów bibliotekoznawstwa,
– w latach 1966–1989 indywidualne przysposobienie biblioteczne dla słuchaczy Międzynarodowego Podyplomowego Studium Urbanistyki i Planowania Regionalnego dla obcokrajowców,
– latach 1994–2010 zajęcia ze studentami I roku.
Od roku akademickiego 2010/2011 szkolenia z Podstaw Informacji Naukowej zostały ujednolicone dla wszystkich wydziałów i przejęte przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki
Głównej. Od 2011 r. wzorem innych uczelni szkolenia dla studentów I roku odbywają się drogą
elektroniczną.
Z perspektywy 60 lat rozwoju Biblioteki można stwierdzić, że zastosowanie technologii cyfrowych zrewolucjonizowało warsztat informacyjny bibliotek podwyższając jednocześnie wymagania stawiane bibliotekarzom.
Pracownicy
Biblioteka miała szczęście do stabilizacji na stanowiskach kierowniczych. Założycielem,
organizatorem i pierwszym kierownikiem była Jadwiga Sobolewska, pełniła tę funkcję do 1973 r.
Następnym kierownikiem, była Anna Skurjat pozostająca na stanowisku do 1989 r., czyli przez
16 lat. Przez kolejne dwa lata w 1990 i 1991 funkcję tę pełniła mgr Iwona Grabowska.
W latach 1992–2012 stanowisko kierownika zajmowała mgr Wiesława Łapuć, której przypadła
organizacja nowej Czytelni Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. W 2012 roku
kierownictwo objęła mgr inż. arch. Joanna Rudna.
W chwili obecnej obsada obu czytelni Wydziału Budownictwa i Architektury liczy 5 osób.
Są to: mgr Joanna Cur i Grażyna Przybylska w Czytelni Budownictwa oraz mgr Jadwiga Rojewska
i mgr inż. Agnieszka Litwin w Czytelni Architektury. Biblioteka zapewnia obsługę użytkownikom przez 46 godz. tygodniowo. Pracownicy są doświadczonymi bibliotekarzami, którzy doskonale orientują się w profilu tematycznym zbiorów z dziedziny budownictwa i architektury.
Od początku działalności w Bibliotece WBiA pracowały następujące osoby:
Jadwiga Sobolewska
Domicella Mróz
Janina Jarczyńska
Anna Skurjat
Maria Grosse
Łucja Świtalik
Magdalena Mazurkiewicz

Wanda Gołda
Afrodyta Buras
Wanda Krystyna Cicha
Zbigniew Kwiatkowski
Bogdana Marciniak
Mieczysława Baj
Bernarda Pawłowicz
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Romualda Rudzińska
Małgorzata Zygmunt
Wanda Kozioł-Zabłocka
Dorota Januszewska
Małgorzata Orłowicz
Bożena Piech
Aleksandra Łoboda

Ryszard Brodziński
Gertruda Małgorzata Blumkowska
Katarzyna Kalicka
Krystyna Nowak
Irena Zajączkowska
Iwona Grabowska
Wiesława Łapuć
Tamara Dering

Alicja Michalska
Katarzyna Sajna
Jolanta Jermakiewicz
Ewa Smagoń
Joanna Rudna
Joanna Michalak
Jadwiga Rojewska
Dorota Kalinowska

Joanna Cur
Katarzyna Pałczyńska
Kamila Gudan
Joanna Sambor
Grażyna Przybylska
Elżbieta Gut
Agnieszka Litwin
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Dagmara Sztul-Smyk
4.3.

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie swoją historię rozpoczęła w 1987 r.,
kiedy utworzony został nowy Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej na
ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Zlokalizowany został w budynku położonym przy
ul. Monte Cassino 16, tam też otwarta została Czytelnia Wydziałowa, licząca 14 miejsc dla
czytelników.
Podjęte w 1995 r. działania inwestycyjno-remontowe związane z przejęciem na potrzeby
wydziału nowego obiektu przy ul. Żołnierskiej 47, pozwoliły na lokalizację w nim na III piętrze
Biblioteki i Czytelni Wydziałowej dla studentów i pracowników.
Od tego momentu, znacznej poprawie uległy warunki. Przede wszystkim zwiększyła się
trzykrotnie powierzchnia czytelni i obecnie wynosi 222,61 m2. Wzrosła także liczba miejsc dla
czytelników z 14 do 36.
Od stycznia 2009 r. kiedy nastąpiło połączenie Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki
Szczecińskiej w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny dotychczasowy Wydział
przemianowano na Wydział Ekonomiczny. Tym samym zmieniła się nazwa biblioteki na Bibliotekę Wydziału Ekonomicznego. Siedziba pozostała w tym samym budynku.
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Aktualnie Biblioteka Wydziału dysponuje 2 etatami, w ramach których pracują: Karolina
Lipińska i Dagmara Sztul-Smyk, a w przeszłości w Bibliotece tej pracowały m.in.: Krystyna Ząbkiewicz, Urszula Jerszyńska, Elżbieta Pozorska, Anna Wojciechowska-Wojnar, Julianna Kiziewicz.
Biblioteka gromadzi wydawnictwa związane tematycznie z kierunkami działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej prowadzonymi na Wydziale. Wyposażona jest w interesujący,
dostosowany do potrzeb czytelników, zbiór literatury, który w miarę możliwości jest systematycznie uaktualniany z uwzględnieniem zachodzących zmian społecznych i ekonomicznych.
Obecnie zbiory Biblioteki Wydziału Ekonomicznego stanowią książki i czasopisma z zakresu
szeroko pojętej ekonomii, zarządzania, kierowania, marketingu, finansów, bankowości, ekonometrii, statystyki, matematyki, nieruchomości, logistyki, turystyki, Unii Europejskiej, ekonomiki rolnictwa etc.
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego posiada w swoich zbiorach ponad 12 000 woluminów
książek, a także prenumeruje około 50 tytułów czasopism, m.in.: Nieruchomości, Świat Nieruchomości, Hotelarz, Podróże, Rynek Turystyczny, Voyage, Polityka społeczna, Bank, Bank i Kredyt,
Ekonomista, Rachunkowość, Rachunkowość budżetowa, Harvard Business Review, Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstw i wiele innych.
W Bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów. Mogą korzystać z krótkoterminowych
wypożyczeń na podstawie legitymacji studenckiej (ELS), która pełni rolę karty bibliotecznej.
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego jest całkowicie skomputeryzowana, a czytelnicy mają
możliwość korzystania z Internetu. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego, jest jednostką systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, stanowi kompleksową bazę dydaktyczno-badawczą
i odgrywa ważną rolę w rozwoju naukowym Wydziału.
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Anna Adamowicz, Anna Arabczyk-Mosiewicz
4.4.

Biblioteka Wydziału Elektrycznego

Biblioteka Wydziału Elektrycznego została otwarta 12 lutego 1959 r. dzięki otrzymanemu
wsparciu ze strony Wydziału Elektrycznego oraz staraniom dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej. Organizatorem i pierwszym kierownikiem tej jednostki była mgr Sylwia
Wróblewska.
W okresie funkcjonowania Biblioteki Wydziału Elektrycznego można wyróżnić etapy rozwoju podane poniżej.
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1959–1962
1963–1970

1971–1979
1980–1990

1991–1999

2000–2002

2003

2006

2011

Nawiązanie współpracy z Wydziałem Elektrycznym, dynamiczna organizacja
i rozbudowa księgozbioru; (obsada 1 osobowa).
Kontynuacja rozwoju zbiorów oraz wzrost czytelnictwa, kompletowanie zbiorów specjalnych (katalogów), rokująca współpraca z technicznymi ośrodkami
branżowymi; (obsada 2 osobowa).
Systematyczne powiększanie zbiorów z wszystkich możliwych, dostępnych
źródeł, rozwój dydaktyki oraz informacji; (obsada 4 osobowa).
Biblioteka przechodzi kapitalny remont, otrzymuje dodatkowe pomieszczenia,
wyposaża je w nowe meble, zostają wydzielone osobne sale na czytelnię książek i czasopism, organizuje więcej miejsc dla czytelników, dla starszych zbiorów zostają zorganizowane magazyny (pomieszczenia w Instytucie Okrętowym
i na Wydziale Chemicznym); (obsada okresowo 5 osobowa).
Wydział Elektryczny udostępnia Bibliotece dodatkową powierzchnię magazynową (dwa pokoje), brak wystarczającej ilości środków powoduje ograniczenie
zakupów różnego rodzaju zbiorów, obsada 3 osobowa.
W nowym budynku Wydz. Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10, powstaje
druga czytelnia. Zwiększeniu ulega zajmowana powierzchnia oraz wzrasta
liczba miejsc w czytelni; (obsada 4 ½ etatu). Następuje żmudna praca polegającą na podziale zbiorów na dwie czytelnie w dwóch lokalizacjach.
Zmniejszeniu ulega powierzchnia zajmowana przez Czytelnię przy ul. Sikorskiego (likwidacja magazynów). Zbiory zostają umieszczone w Czytelni, co
powoduje zmniejszenie liczby miejsc dla czytelników.
Likwidacji ulega Czytelnia przy ul. Sikorskiego. Od 2006 r. Biblioteka funkcjonuje w dwóch odrębnych pomieszczeniach w budynku Wydziału Elektrycznego
przy ul. 26 Kwietnia 10. Jest dostępna Czytelnia Czasopism i Czytelnia Książek.
W wyniku likwidacji Czytelni Czasopism następuje przeniesienie zbiorów ciągłych
do Czytelni Książek, co wiąże się z mniejszą liczbą miejsc dla czytelnika oraz
całej powierzchni Biblioteki Wydziału Elektrycznego, (wynoszącej od tego czasu
296,8 m2). Zmieniająca się stale obsada doprowadzona aktualnie do stanu 2 osób.

Kierownictwo Biblioteki Wydziału Elektrycznego
mgr Sylwia Wróblewska
mgr Elżbietą Łatkowska
mgr Helena Pakuła
mgr Teresa Trudzińska
mgr Helena Zwonarz
mgr inż. Irena Starzyńska
mgr Donata Łodzikowska
mgr inż. Aurelia Kołodziej
mgr inż. Anna Adamowicz

1959–1973
1973–1977
1978–1979
1980–1991
1991–2001
od 2002
2003–2007
2007–2011
od 2012
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Bibliotekarze
Janusz Krzymiński
Maria Grosse
mgr Aleksandra Gądek
Krystyna Barancewicz
Anna Czakłosz
mgr Elżbieta Łatkowska
mgr Helena Pakuła
Krystyna Kaczmarczyk
mgr Krystyna Strzalińska-Bilewska
mgr Janina Elimer
Jolanta Wojciechowska
mgr Danuta Elzanowska
mgr Maria Polcyn
mgr Renata Zielenkiewicz
Irena Zajączkowska
mgr Henryka Bogdanowicz
mgr Iwona Grabowska
mgr Helena Zwonarz
Iwona Kendziora
mgr Krystyna Zawadzka
mgr inż. Irena Starzyńska
Renata Marczewska-Szadkowska
inż. Olaf Skrzymowski
mgr Donata Łodzikowska
mgr Luba Ossowska
mgr inż. Elżbieta Sieniawska-Mazur
mgr Bożena Malitowska-Sporek
mgr inż. Aurelia Kołodziej
mgr inż. Anna Arabczyk-Mosiewicz
mgr inż. Joanna Matusiak
mgr inż. Anna Adamowicz

od 1962
1962–1966
1966–1971
1969–1970
1971–1975
1972–1973
1973–1977
1975–1986
1976–1977
1978–1980
od 1978
od 1979
1980–1987
1985–1986
od 1986
1986–1987
1986–1988
1987–1991
1987–1992
1988–1990
1991–2001
1996–2009
1998–1999
2000–2002
2001–2014
2002–2003
od 2004
2004–2007
od 2007
2011–2012
od 2012

Magazynierzy
Barbara Lagun
Maria Frąckowiak
Krystyna Turczyńska
Artur Mosiewicz

od 1973
1973–1980
1979–1996
od 2004
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Rozwój zbiorów Biblioteki Wydziału Eklektycznego zapoczątkowany był przejęciem 300 obcojęzycznych pozycji zbiorów zwartych wytypowanych przez pracowników Wydziału Elektrycznego
z Biblioteki Głównej. Z katedr wydziałowych przejęto około 680 woluminów, 400 zaś zakupiono.
Biblioteka Główna przekazała 90 tytułów czasopism, w tym kilkanaście długich ciągów o podstawowym znaczeniu dla Wydziału oraz otrzymano dekomplet Polskich Norm. Katalogi techniczne z zakresu elektrotechniki zostały zaprenumerowane w 1960 r. Biblioteka od początku była
zaopatrywana w słowniki, literaturę z importu, gromadzono pozycje z zakresu elektryki, np.:
automatyka, radiotechnika, łączność, elektronika, mimo że, wówczas nie wchodziły one w zakres
specjalności reprezentowanych na wydziale. Udostępniano również zbiory z zakresu nauk
ścisłych: matematyki, fizyki oraz materiałoznawstwa elektrycznego. Z czasem zaczęto gromadzić zbiory specjalne w tym Polskie Normy z grupy E i T oraz normy branżowe.
W 1965 r. rozpoczęto pozyskiwanie katalogów firmowych i cenników poprzez udział
w targach. Zostały zgromadzone wydawnictwa branżowe typu: instrukcje, przepisy budowy
i eksploatacji urządzeń, przepisy prawne dotyczące elektrotechniki, zagraniczne księgi adresowe przemysłu elektrycznego.
W połowie 2002 r. utworzono w strukturze Biblioteki Głównej Punkt Sprzedaży Norm. Wiązało się to z przeniesieniem Polskich Norm do nowo powstałego punktu (w innym budynku uczelni).
Biblioteka Wydziału Elektrycznego aktywnie i chętnie uczestniczy w wystawach tematycznych, szkoleniach, sympozjach, akcjach charytatywnych oraz innych imprezach. Bibliotekarze
od lat są współorganizatorami kiermaszy organizowanych przez Bibliotekę Główną PUM
w Szczecinie.
W 2005 r. ogłoszono konkurs na najbardziej „życzliwą” i „otwartą” bibliotekę w systemie
biblioteczno-informacyjnym Politechniki Szczecińskiej. Zwyciężyła bezapelacyjnie Biblioteka
Wydziału Elektrycznego, otrzymując w nagrodę – komputer z monitorem.
Na chwilę obecną drastyczne ograniczenie środków finansowych powoduje minimalizację
zakupu książek oraz czasopism. Pozytywna współpraca z Władzami Wydziału Elektrycznego
owocuje dofinansowaniem do gromadzonych zbiorów oraz zakupem sprzętu.
Bibliografia
1. Jasińska T., Wróblewska S. 1987. Wybrane zakresy działalności Biblioteki PS w latach
1971–1985. red., Biblioteka i bibliotekarze w 40-leciu PS. Pamięci ludzi i zdarzeń. Sesja jubileuszowa 8 kwietnia 1987 r., Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 342 (2), s. 19–68.
2. Siadkowski S. 1987. Wykaz pracowników biblioteki PS w latach 1946–1986. Biblioteka
i bibliotekarze w 40-leciu Politechniki Szczecińskiej. Pamięci ludzi i zdarzeń. Sesja jubileuszowa 8 kwietnia 1987 r. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 342 (2), s. 133–155.
3. Wielopolska M.S. 1974. Biblioteka Główna. Politechnika Szczecińska w latach 1946–1971.
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 249–262.
4. Wróblewska S. 1976. Analiza rozwoju Biblioteki Wydziału Elektrycznego Politechniki
Szczecińskiej w latach 1959–1974. Zagadnienia rozwoju Biblioteki Głównej Politechniki
Szczecińskiej. Sesja problemowa 12 października 1976 r., Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 69 (1), s. 153–170.
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Ewa Wyrzykowska
4.5.

Biblioteka Wydziału Informatyki

Biblioteka Wydziału Informatyki jest jedną z najmłodszych bibliotek w całym systemie biblioteczno-informacyjnym ZUT. Została powołana w listopadzie 1995 r. jako Czytelnia Instytutu Informatyki działająca w ramach Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej ówczesnej Politechniki
Szczecińskiej, przy al. Piastów 41. W październiku 1996 r. Czytelnia została przeniesiona wraz
z Instytutem Informatyki do wyremontowanego budynku przy ul. Żołnierskiej 49, gdzie mieści się
do dnia dzisiejszego.
W czerwcu 1999 r., w związku z powołaniem Wydziału Informatyki, na bazie lokalowej, kadrowej oraz księgozbioru Czytelni powstała Biblioteka Wydziału Informatyki.
Zespół Biblioteki w latach 1995–2008 tworzyły: mgr inż. Ałła Ułybina oraz mgr Ewa Wyrzykowska. Po przejściu A. Ułybiny na emeryturę, we wrześniu 2008 r. do zespołu dołączyła Barbara
Pius.
Biblioteka Wydziału Informatyki gromadzi i udostępnia zbiory niezbędne kadrze naukowej
i studentom wydziału. W szczególności są to książki i czasopisma, polskie i zagraniczne, zbiory
specjalne (prace doktorskie, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych), publikacje pracowników, materiały konferencyjne.
Zakres tematyczny księgozbioru jest zróżnicowany. Wynika to z prowadzonych na Wydziale
Informatyki specjalności. Gromadzone są zatem zbiory z zakresu szeroko pojętej informatyki (m.in.
zastosowania informatyki, grafika, multimedia, biometryka, przetwarzanie obrazów, bioinformatyka, poligrafia komputerowa, prawo komputerowe), matematyki i fizyki, automatyki i robotyki,
ekonomii i zarządzania, finansów i bankowości, ale również literatura z psychologii, socjologii,
filozofii.
Biblioteka pracuje w oparciu o system biblioteczny ALEPH wykorzystując wszelkie jego
możliwości. Katalog elektroniczny umożliwia przeszukiwanie zbiorów wszystkich bibliotek
tworzących system biblioteczno-informacyjny ZUT w Szczecinie. Biblioteka zapewnia także
dostęp do polskich i zagranicznych serwisów bibliograficzno-informacyjnych, czasopism i książek
elektronicznych pełnotekstowych i abstraktowych.

Małgorzata Zygmunt
4.6.

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

W strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej Biblioteka Wydziału Mechanicznego pojawiła się ponad pięćdziesiąt lat temu. Wniosek o utworzenie wystosowała
Rada Wydziału Budowy Maszyn w 1956 r. do ówczesnego kierownika Biblioteki Głównej.
W lutym 1957 r. Biblioteka Wydziału Mechanicznego została włączona do sieci czytelni wydziałowych Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej. Dla potrzeb Biblioteki Wydział oddał dwie
sale. Księgozbiór stanowiły zbiory ofiarowane przez katedry i zakłady, zasilony został również
zbiorami przekazanymi przez Bibliotekę Główną oraz bieżącymi zakupami.
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Organizatorem i pierwszym kierownikiem był kustosz Stanisław Siadkowski, jego następczyniami były kolejno: Danuta Świtałowa, Barbara Stefańska, Jadwiga Zabłocka, Małgorzata
Lipińska a ostatnio niżej podpisana.
Pierwsze pomieszczenia Biblioteki stanowiły dwie sale o powierzchni 75,5 m2, które mieściły się na parterze budynku wydziałowego. W 1963 r. Biblioteka przeniesiona została na II piętro
do trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 162,7 m2, adaptacje kolejnych sprawiły, że dziś Biblioteka zajmuje powierzchnię 282 m2.
Zmiany organizacyjne zachodzące na wydziale doprowadziły z czasem do powołania w 1976 r.
nowej Biblioteki Instytutu Okrętowego – dziś Wydziału Techniki Morskiej i Transportu i przeniesieniem zbiorów do nowego budynku Wydziału. Dwa lata później powstała Biblioteka Fizyki,
Informatyki i Matematyki, która zlokalizowana została w Budynku Jednostek Międzywydziałowych. Tam też przekazane zostały tematycznie związane zbiory biblioteczne, co uszczupliło zasoby
Biblioteki.
W połowie lat 80., gdy do Wydziału Mechanicznego przyłączono Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów – dziś Katedrę Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Biblioteka – przejęła
część specjalistycznych zbiorów z dawnego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego PS.
50 lat Biblioteki to ogromny wkład pracy w organizację i zdobywanie nowych doświadczeń
dla wielu bibliotekarzy, którym dane było w tej bibliotece pracować przez wiele lat i którzy
dotrwali do czasu emerytalnego, także tych którzy „poczuli wiatr w żaglach” i szybko pożegnali
się z pracą w tej bibliotece oraz tych pracujących obecnie.
Duże zainteresowanie pracami bibliotecznymi oraz aktywna pomoc władz wydziału i jego
pracowników zawsze towarzyszyły bibliotece. Dzięki bardzo dobrej współpracy biblioteka
mogła rozwijać się, powiększała swą powierzchnię, otrzymywała dodatkowe fundusze na zakup
nośników informacji, a także zbiory prywatnie kupowane przez pracowników.
Dziś również, biblioteka zawsze może liczyć na pomoc i radę pracowników naukowych wydziału w opiniowaniu gromadzonych zbiorów, na zainteresowanie wyposażeniem w nowe nośniki
informacji, a także na finansowe wsparcie, które jest podstawą wszelkich podejmowanych działań.
Uruchamiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki nowych kierunków kształcenia zawsze jest wyzwaniem dla bibliotekarzy. W ostatnich latach zaproponowano kandydatom
nowe kierunki np.: zarządzanie i przygotowanie produkcji, inżynierię ruchu drogowego, inżynierię
środowiska. Obok dotychczasowego księgozbioru z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów,
materiało- i metaloznawstwa, metalografii, polimerów, obróbki skrawaniem, spawalnictwa, odlewnictwa, obróbki plastycznej, techniki cieplnej, konstrukcji maszyn, tribologii, hydrauliki, technologii
budowy maszyn, metrologii, automatyki, robotyki, techniki samochodowej oraz dziedzin pokrewnych, biblioteka gromadzi także literaturę z zakresu marketingu, przygotowania produkcji, opakowań, ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem przemysłu maszynowego i eksploatacji
samochodowej.
Od 2002 r. Biblioteka Główna zamknęła katalogi kartkowe i udostępniła zbiory w systemie
komputerowym ALEPH. Nowe narzędzia zmieniły dotychczasową pracę bibliotekarzy na pracę
przy komputerze, korzystanie z Internetu, obsługę baz danych w połączeniach internetowych.
W związku z tym władze wyposażyły Bibliotekę w sprzęt komputerowy: 3 komputery dla pracow69

ników, 5 komputerów z dostępem do Internetu oraz katalogu ALEPH i baz danych dla użytkowników, a także skaner i urządzenie wielofunkcyjne.
Postęp w dostępie do informacji jest ogromny, coraz bogatsza staje się oferta źródeł informacji, zmieniają się ich formy, a Biblioteka tak jak zawsze zdobywa środki, gromadzi i udostępnia
zbiory, pomaga w dostępie do nich kolejnym użytkownikom.
Sami bibliotekarze nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Poprzez ustawiczne
dokształcanie starają się sprostać wymaganiom użytkownika.
Wszystko zależy także od dobrego przygotowania do samodzielnej pracy czytelnika. Bibliotekarz wszystkiego nie jest w stanie zapewnić, ale zawsze wskaże drogę, źródło i miejsce do poszukiwań.
Kierownicy Biblioteki Wydziału Mechanicznego
1957–1958
od 1959
1959–1965
1965–1976
1976–1984
od 1984

Stanisław Siadkowski
Danuta Świtałowa
Barbara Stefańska
mgr Jadwiga Zabłocka
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Małgorzata Zygmunt

Renata Szadkowska
4.7.

Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Początki Biblioteki WKŚiR sięgają 1976 r., kiedy to powstała Czytelnia Oddziału Mechanizacji Rolnictwa ówczesnego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. W tym
okresie biblioteka miała charakter zamknięty, tzn. służyła tylko i wyłącznie pracownikom
naukowym, zatrudnionym w jednym zakładzie – przekształconym najpierw w Instytut Techniki
Rolniczej, a potem w Instytut Inżynierii Rolniczej. Osobami odpowiedzialnymi za jej funkcjonowanie byli kolejni pracownicy administracyjni instytutów. Księgozbiór liczył wówczas zaledwie 238 vol. książek, natomiast prenumerata czasopism obejmowała tylko 11 tytułów*.7
Na przełomie 1999/2000 czytelnia ta stała się Biblioteką Wydziałową, gromadzącą nie tylko zbiory związane z mechanizacją rolnictwa, ale także innymi dziedzinami, tematycznie odpowiadającymi specjalnościom studiów prowadzonych na wydziale. Zakłady i katedry wydziałowe wspomogły wówczas powstającą agendę i oddały część swoich zbiorów. Biblioteka czynna była tylko trzy razy w tygodniu, przez cztery godziny. Opiekę nad biblioteką w tym czasie aż
do 1 czerwca 2009 r. sprawowała Anna Maciejewicz, pod opieką merytoryczną ówczesnej
kierowniczki Działu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej – Ewy
Walkiewicz. Po połączeniu Akademii Rolniczej z Politechniką Szczecińską biblioteka wydzia*Dane na podstawie informacji uzyskanych od prof. dr. hab. inż. Tomasza Dobka, kierownika Katedry Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych WKŚiR, prodziekana WKŚiR w latach 1993–1999.
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łowa stała się jedną z agend systemu biblioteczno-informacyjnego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 1 października 2009 r. Biblioteka WKŚiR
wydłużyła czas pracy (obecnie czynna jest od poniedziałku do piątku i w soboty zjazdowe),
a osobą odpowiedzialną za jej funkcjonowanie została Renata Szadkowska.
Od początku istnienia biblioteka zajmuje pomieszczenie o powierzchni 56,30 m2 na parterze budynku przy ul. Papieża Pawła VI 1. Jednak w związku z ciągłym rozrastaniem się księgozbioru oraz przejęciem części zbiorów z przenoszonej z ul. Janosika Biblioteki Głównej w 2010 r.
Biblioteka WKŚiR – dzięki życzliwości obecnego dziekana Aleksandra Brzóstowicza – otrzymała dodatkowy lokal. To liczące 32,50 m2 pomieszczenie zostało przeznaczone na magazyn.
W tym samym czasie zorganizowano też wolny dostęp do zbiorów, a zbiory biblioteczne zostały podzielone na 39 działów tematycznych, umożliwiających użytkownikom samodzielne
wyszukiwanie materiałów na określony temat.
Obecnie Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa posiada:
– 9 517 vol. wydawnictw zwartych,
– 1 143 vol. czasopism,
– 32 vol. zbiorów specjalnych, głównie katalogów i schematów.
Dodatkowo udostępniane są także zbiory własne pracowników: instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatowych. W czytelni jest dostępnych 46 bieżących tytułów czasopism.
Zbiory biblioteki są tematyczne związane z działalnością naukowo-badawczą oraz dydaktyczną wydziału. Odpowiadają zainteresowaniom studentów z ośmiu prowadzonych obecnie
kierunków studiów, doktorantów i pracowników naukowych. To oni m.in. decydują o strukturze zbiorów, wpływając na zakup nowości i prenumeratę czasopism, zgłaszając swoje propozycje. Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa gromadzi zbiory z zakresu:
rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, gospodarki
przestrzennej, energetyki odnawialnej, rolnictwa, techniki rolniczej i leśnej, gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych oraz dziedzin pokrewnych i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.
Użytkownicy mają do dyspozycji katalog Aleph oraz dostęp do wszystkich zasobów bibliotecznych w wersji elektronicznej: e-książek (m.in. w ramach bazy IBUK.pl), e-czasopism oraz
do licznych baz pełnotekstowych, bibliograficznych i abstraktowych. Co roku, w październiku,
organizowane są Dni Otwarte Biblioteki, w czasie których studenci I roku i nie tylko mają
szansę zapoznać się z księgozbiorem wydziałowym, a przy okazji poznać możliwości, jakie
dają właśnie ALEPH i bazy biblioteczne. W tej chwili biblioteka dysponuje dwoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz czterema gniazdkami umożliwiającymi
dostęp do sieci.
Biblioteka WKŚiR stara się ściśle współpracować z pracownikami, studentami i innymi
użytkownikami. Włącza się w inicjatywy wydziałowe takie jak np. Dzień Owada, czy obchody
Jubileuszu 60-lecia wydziału m.in. poprzez przygotowywanie wystaw książek. Biblioteka to też
miejsce, gdzie użytkownicy mają szansę zaprezentować swoje zainteresowania i pasje. Cyklicznie
prezentowane są prace naszych studentów i doktorantów. W minionym roku można było podziwiać zdjęcia i fotogramy doktoranta mgr. inż. Karola Stanisławskiego, zielniki przygotowa71

ne przez studentów z Katedry Ogrodnictwa oraz prace prof. dr hab. inż. Marzeny Gibczyńskiej
z Katedry Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Dzięki współpracy ze Studenckim Kołem Agroinżynierii i życzliwości jej opiekuna dr. hab. inż. Adama Koniuszego, kierownika Katedry Inżynierii
Systemów Agrotechnicznych w Bibliotece WKŚiR powstała mini galeria ze stałą ekspozycją
uaktualnianą co roku pt.: „W drewnie zaklęte”, na której prezentowane są nagrodzone prace
studentów kierunku technika rolnicza i leśna, rzeźby wykonane pilarką spalinową. Tradycją
biblioteki są przygotowywane raz w miesiącu tematyczne lub okolicznościowe wystawy zbiorów bibliotecznych. Dodatkowo, w oszklonej witrynce przed biblioteką, prezentowane są nowości wydawnicze. Również na bieżąco aktualizowana jest strona www. biblioteki – dostępna
pod adresem: http://www.bg.zut.edu.pl/biblioteka/index2.php?bib=14&modul=4
Biblioteka WKŚiR nie mogłaby działać bez wsparcia i współpracy z wydziałem. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o ogromnej życzliwości, jaką przez cały okres jej funkcjonowania okazywały władze wydziału oraz jego pracownicy. Warto podkreślić zaangażowanie
obecnego dziekana WKŚiR Aleksandra Brzóstowicza, który zawsze pamięta o bibliotece wydziałowej, jej potrzebach i mimo skromnych funduszy stara się wspierać jej pracę. Dzięki
wsparciu finansowemu Wydziału w 2014 r. przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczenia biblioteki.

Kamila Gudan
4.8.

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa została utworzona w grudniu 1999 r.,
przy dużym zaangażowaniu ówczesnego dziekana wydziału Edwarda Kołakowskiego oraz przy
wsparciu dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej Tadeusza Cieślaka. Dzięki ich
staraniom biblioteka została wyposażona w niezbędne sprzęty i meble, ale przede wszystkim
otrzymała odpowiedni księgozbiór tematyczny. Pierwsze zbiory pochodziły m.in. z zasobów
Katedry Technologii Żywności oraz biblioteki Wydziału Rybactwa Morskiego.
Biblioteka od momentu powstania ma swoją siedzibę w budynku byłego Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, dziś Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, zlokalizowanym przy ul. Papieża Pawła VI 3, na I piętrze.
Biblioteka Wydziału posiada zbiór ponad 7 300 vol. książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych. Prenumeruje ok. 40 tytułów czasopism. Gromadzi i udostępnia książki, czasopisma,
materiały z zakresu technologii żywności, dietetyki, mikrobiologii, fizjologii człowieka, mleczarstwa, technologii mięsa, chłodnictwa, towaroznawstwa, analizy żywności, gastronomii itp.
Dysponuje również zbiorami z zakresu anatomii i embriologii ryb, genetyki, chorób ryb, akwarystyki, ekologii i ochrony środowiska, chemii, biochemii, biologii, toksykologii itp. Do dyspozycji użytkowników Biblioteki są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, do
baz licencyjnych pełnotekstowych, abstraktowych lub bibliograficznych.
Czytelnikami Biblioteki WNoŻiR są studenci i pracownicy ZUT oraz innych szczecińskich
uczelni, zwłaszcza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Szczecińskiego, ale
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również pracownicy instytucji i zakładów związanych z żywieniem zbiorowym, gastronomią.
W 2014 r. Bibliotekę odwiedziło ok. 4 tys. użytkowników, którzy wypożyczyli ponad 4 300 vol.
czasopism oraz ok. 3 tys. vol. książek.
W ciągu 15 lat działalności Biblioteki, pracowało w niej pięć bibliotekarek. Kamila Gudan
rozpoczęła pracę jako bibliotekarz w ówczesnej Bibliotece Technologii Żywności Akademii
Rolniczej w Szczecinie w 1999 r. Pracowała tutaj do 2001 r. oraz ponownie od października
2012 r. do dziś. Jest osobą odpowiedzialną za pracę tej agendy, funkcjonującej w systemie
biblioteczno-informacyjnym uczelni, jako jedna z dziesięciu bibliotek wydziałowych.
Teresa Hrebień związana była z Biblioteką w latach 2001–2008. Katarzyna Przybylska
w 2008 r. przez 4 miesiące wspierała pracę tej Biblioteki. Anna Wojciechowska-Wojnar od
2000 r. związała się z pracą bibliotekarską. Od stycznia 2009 r. do dziś pracuje w Bibliotece
Wydziału Nauk o Żywności Rybactwa ZUT. Marzena Sobańska w październiku 2009 r. podjęła
pracę w Bibliotece Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, w której pracowała trzy lata do
września 2012 r.

Jolanta Smyczyńska
4.9.

Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu działa od grudnia 1991 r. w budynku
Wydziału przy al. Piastów 41 na bazie poprzedniczki, Biblioteki Instytutu Okrętowego, którą
utworzono w październiku 1976 r.
Biblioteka jest jednostką systemu biblioteczno-informacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Na zajmowanej powierzchni 261 m2 Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z kierunkami studiów i prowadzonymi pracami naukowobadawczymi wydziału.
Prezentowane dziedziny zbiorów to: transport, inżynieria bezpieczeństwa, oceanotechnika,
teoria projektowania konstrukcji, eksploatacji i remontu okrętów i innych jednostek pływających,
żegluga, nawigacja, chłodnictwo, wentylacja, klimatyzacja, ochrona środowiska oraz kompatybilne dziedziny jak informatyka, oprogramowanie użytkowe, technika programowania, robotyka, marketing, logistyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie.
Biblioteka gromadzi prace doktorskie pracowników naukowych wydziału i udostępnia chętnym
zgodnie z zapisami w umowach.
Na uwagę zasługuje gromadzony na bieżąco zbiór materiałów z konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych polskich i zagranicznych.
Specyfiką zbiorów są wydawnictwa specjalistyczne wydawane przez Polski Rejestr Statków,
Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Międzynarodową Organizację IMO, Międzynarodowy
Instytut Chłodnictwa i towarzystwa klasyfikacyjne, jak m.in., Det Norske Veritas, Lloyds Register czy American Bureau of Shipping.
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Biblioteka WTMiT oferuje studentom i pracownikom wydziału bezpłatny dostęp do Internetu oraz do serwisów bibliograficzno-informacyjnych i specjalistycznych poprzez dwa stanowiska komputerowe.
Serwis katalogowy obsługiwany jest przez zautomatyzowany system ALEPH obejmujący
całą sieć biblioteczno-informacyjną ZUT.
Zbiory biblioteki są udostępniane prezencyjnie z możliwością wypożyczeń krótkoterminowych. Na czytelników czeka 58 miejsc czytelnianych. Biblioteka dostępna jest od poniedziałku
do piątku przez sześć godzin dziennie oraz w każdą sobotę przez cztery godziny.
W stałych ekspozycjach Biblioteki WTMiT eksponowane są nowości wydawnicze, wydawnictwa informacyjne oraz dodatkowo przygotowywane są wystawy okazjonalne.
Pracownicy i studenci wydziału mają możliwość skorzystania z wszelkiego typu wydawnictw
oferowanych bezpłatnie, jakimi na bieżąco dysponuje Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej
i Transportu.
Biblioteką WTMiT od jej powstania kierowały kolejno:
mgr Jadwiga Zabłocka
do 1992
mgr Elżbieta Polakowska
1993–2003
mgr Mariola Szeszycka
2004–2009
mgr Jolanta Smyczyńska
od 2010
Bibliotekarze pracujący w czasie funkcjonowania Biblioteki WTMiT:
Małgorzata Aberbuch, mgr Dorota Byczkowska, Michalina Graj, Elżbieta Hewuszt, mgr Krystyna Mosakowska, Barbara Pius, mgr Elżbieta Polakowska, lic. Konrad Potyrała, mgr inż. Joanna
Rudna, Iwona Sawicka, mgr Jolanta Smyczyńska, mgr Elżbieta Stachowiak, mgr Jolanta Tamborska, Stanisława Witek.

Anna Gryta
4.10. Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Powstanie Biblioteki Chemicznej wiąże się ściśle z historią rozwoju Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Potrzeby jego pracowników i studentów od
początku wyznaczały profil gromadzonych w tej bibliotece zbiorów.
W roku 1947 r. w ramach Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie powstał Wydział Chemiczny.
Pracownicy naukowi wydziału od początku dostrzegali potrzebę zorganizowania biblioteki
specjalistycznej, stąd podjęli starania o jej utworzenie. Biblioteka Chemiczna była pierwszą
biblioteką specjalistyczną na uczelni. Szczególnie dużo dla jej powstania uczynił prof. Antoni
Zieliński, dzięki któremu Biblioteka Chemiczna została wyposażona w podstawowe wydawnictwa encyklopedyczne, referatowe oraz źródłowe. Pierwsze zbiory pozyskano drogą długoterminowych wypożyczeń międzybibliotecznych z innych uczelni, głównie z Politechniki Wrocławskiej. Znalazły się wśród nich wydawnictwa referujące takie jak: Chemisches Zentralblatt,
Chemical Abstracts, Referativnyj Żurnał. Ze zbiorów encyklopedycznych należy wymienić:
Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie, Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie,
74

Ullmanns Encyklopadie der Technischen Chemie. Kolejną osobą, która zadbała, aby zapewnić
Bibliotece Chemicznej odpowiedni, specjalistyczny księgozbiór był prof. Józef Kępiński.
Pierwszym kierownikiem placówki, która w 1953 r. otworzyła swe podwoje dla użytkowników, była mgr Bożena Zielińska, która zorganizowała Bibliotekę Chemiczną od podstaw.
Zapoczątkowała system działowego ustawienia zbiorów oraz wolny dostęp do półek. Te dwie
generalne zasady udostępniania zbiorów zostały zachowane do dnia dzisiejszego. Dodatkowo,
stworzyła także własną koncepcję przechowywania i opracowywania mikrofilmów, którą opatentowała i wprowadziła jako nowy system do Biblioteki Wydziału Chemicznego.
Na początku działalności Biblioteka zajmowała jedną salę o powierzchni 89,5 m2 w budynku
przy ul. Pułaskiego 10. Zatrudniona była 1 bibliotekarka i czytelnia czynna była tylko przez
kilka godzin dziennie, gdyż resztę czasu poświęcano na opracowywanie zbiorów.
Wzorując się na istniejącej Bibliotece Chemicznej mgr Józef Czerni (ówczesny dyrektor
Biblioteki Głównej) z dziekanem Wydziału Chemicznego Stanisławem Bursą na przełomie
roku 1954/1955 wypracowali koncepcję zorganizowania na każdym wydziale biblioteki specjalistycznej.
W 1958 r. kierownikiem Biblioteki Chemicznej została mgr Janina Sierakowska, która swoją uwagę skupiała na pomocy studentom w zakresie posługiwania się literaturą obcojęzyczną.
W tym czasie Biblioteka zajmowała już dwa pomieszczenia o powierzchni 150 m2 i dysponowała
50 miejscami dla użytkowników. Zatrudniona też została druga osoba na etacie bibliotekarskim
i czytelnia czynna była przez 10 godz. dziennie (od 9.00 do 19.00). W 1971 r. ówczesna kierowniczka stworzyła projekt zorganizowania filii Biblioteki Chemicznej w drugim, nowym
budynku Wydziału Technologii Chemicznej, mieszczącym się przy al. Piastów 42.
Otwarcie drugiej placówki nastąpiło 31 maja 1973 r., a jej kierownictwo objęła mgr Ewa
Poten. Nowa czytelnia Biblioteki Chemicznej zajmowała powierzchnię 85 m2 i dysponowała 27
miejscami dla użytkowników.
W wyniku powstania nowej filii pojawił się problem podziału zbiorów na obie czytelnie.
W późniejszych latach podział ten był kilkakrotnie zmieniany i w zasadzie do dnia dzisiejszego,
nadal nie został on rozwiązany w sposób zadowalający dla wszystkich użytkowników czytelni,
którzy niekiedy muszą wędrować z jednej placówki do drugiej.
Po podziale czytelnia mieszcząca się przy ul. Pułaskiego 10 zyskała zwyczajową nazwę
„stara chemia” (Czytelnia CHI) i zaczęła pełnić funkcję głównego informatorium udostępniającego czasopisma referatowe (Chemical Abstracts, Referativnyj Żurnal), materiały informacyjne,
a ponadto wydawnictwa ciągłe. Z tego powodu czytelnia ta stanowiła miejsce pracy głównie
pracowników naukowych.
Czytelnia mieszcząca się przy al. Piastów 42 (Czytelnia CHII) – nazwana została „nową
chemią” i była odwiedzana głównie przez studentów.
W 1976 r. kierownictwo Czytelni CHI objęła inż. Elżbieta Kukawka, która w 1978 r. przejęła kierownictwo również nad drugą czytelnią chemiczną.
W 1980 r. E. Kukawka obejmuje filię Biblioteki Głównej w Gorzowie Wlkp. i ponownie
następuje rozdział kierownictwa Biblioteki Chemicznej. Od tej chwili Czytelnią CHI zarządza
inż. Beata Walentowska, a Czytelnią CHII mgr Mariola Szeszycka.
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Rozwój przemysłu chemicznego w regionie i związany z tym wzrost zainteresowania informacją z dziedziny chemii, stał się podstawą rozszerzenia profilu działalności Biblioteki
Chemicznej. W związku z tym 1 września 1980 r. Biblioteka Chemiczna została przemianowana na Bibliotekę i Ośrodek Informacji Chemicznej. Stała się ona miejscem pozyskiwania informacji dla rozwijających się zakładów przemysłowych Szczecina i okolic.
Powiększające się sukcesywnie zbiory Biblioteki Chemicznej wymusiły konieczność zdobycia nowej powierzchni do ich przechowywania. W 1980 r. w jednym z pomieszczeń Czytelni
CHI zostaje dobudowana antresola. Biblioteka zyskuje 45 m2 powierzchni i 10 miejsc dla użytkowników. W budynku „nowej chemii” udaje się uzyskać większy lokal dla Czytelni CHII.
Placówka została przeniesiona z parteru budynku na I piętro do pomieszczeń o powierzchni
145 m2 kw. Pozwoliło to wydzielić odrębne sale dla zbiorów książek i czasopism.
W 1991 r. kierownictwo nad obiema Czytelniami CHI i CHII obejmuje inż. Beata Walentowska, która obowiązki te pełniła do końca 2013 r. Tak długi okres stabilnego kierownictwa
oraz wszechstronne przygotowanie zespołu bibliotecznego, sprawiło, że Biblioteka podejmowała, oprócz rutynowych zadań, liczne inicjatywy, wykraczające poza codzienną pracę bibliotekarską. Stąd liczne wystawy edukacyjne i artystyczne, spotkania środowiskowe, konkursy
i wycieczki adresowane do najmłodszych, a służące zarówno promocji Wydziału, jaki samej
Biblioteki.
Lata 90. to okres dużych zmian w bibliotekach uczelnianych związanych z komputeryzacją
placówek. W 1994 r. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej zakupił dla Biblioteki Chemicznej 2 komputery PC i 8 terminali, co umożliwiło utworzenie w obu czytelniach sieci lokalnych. Równocześnie zaczęto udostępniać moduł informacyjno-wyszukiwawczy w systemie
SOWA. Był to katalog książek gromadzonych w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej.
W 1997 r. z inicjatywy prof. Kazimierza Kałuckiego do Biblioteki Chemicznej zakupiono
bazę Chemical Abstracts na CD-ROMach. Następnie Biblioteka uzyskała dostęp on-line do
bazy CrossFire Beilstein, która stała się cennym źródłem informacji dla chemików organików.
Również w 1997 r. z okazji 50-lecia Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w obu
czytelniach została zorganizowana wystawa publikacji pracowników naukowych Wydziału.
W związku z tym jubileuszem uhonorowano prof. Antoniego Zielińskiego, nadając Bibliotece
Chemicznej jego imię. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał 10 września 1997 r.
prof. Kazimierz Kałucki oraz ówczesny prorektor ds. nauki Tadeusz Spychaj.
W styczniu 2014 r. kierownictwo Biblioteki WTiICH objęła mgr inż. Anna Gryta, która
w lipcu tego roku awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej ZUT
w Szczecinie. Obowiązki kierownika przejęła wówczas mgr Agnieszka Bajda.
Od początku działalności w Bibliotece Chemicznej pracowało łącznie 40 osób na stanowiskach bibliotekarzy i 11 osób na stanowiskach magazynierów.
Aktualnie w obu czytelniach zatrudnione są 4 bibliotekarki. Biblioteka posiada 65 stanowisk
dla użytkowników, z których 8 to stanowiska komputerowe, wszystkie z dostępem do Internetu.
Przez cały okres funkcjonowania Biblioteki Chemicznej jej kierownictwo kładło duży nacisk na pracę informacyjną. Należy tu wspomnieć o tym, że Biblioteka WTiICh pośredniczyła
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w takich systemach informacyjnych jak: SDI, VINITI, INPACHEM czy BRIOLIS. Były to
w latach 70. i 80. zaawansowane serwisy informacyjne. Obecnie, za pośrednictwem Biblioteki
Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zapewnia
dostęp do takich baz, jak: SciFinder, Reaxys, RSC, Science Direct, Kluwer Academic Publishers, ACS, INSPEC i wielu innych.
Tradycyjne zadania biblioteki, tj. gromadzenie, selekcjonowanie i klasyfikacja zbiorów,
ulegały w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmianom, pracownice Biblioteki Chemicznej starają
się sprostać tym ciągle rosnącym wymaganiom, zwłaszcza w dziedzinie doskonalenia warsztatu
informacyjnego. Umiejętna i fachowa obsługa użytkowników to nadrzędne cele całego zespołu
Biblioteki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Pracownicy Biblioteki Chemicznej I od 1955 r.
Kierownictwo
mgr Bożenna Zielińska
mgr Janina Sierakowska
inż. Elżbieta Kukawka
inż. Beata Walentowska
mgr inż. Anna Gryta
mgr Agnieszka Bajda

1955–1958
1958–1975
1976–1980
1980–2013
2014–2014
od 2014

Bibliotekarze
mgr Janina Adolph-Borecka
Łucja Świtalik
mgr inż. Maria Głód
mgr Edward Balcerzan
mgr inż. Agnieszka Nowaczek
Elżbieta Muchowska
mgr Ewa Poten
inż. Elżbieta Kukawka
Elżbieta Wieczorkiewicz
Jolanta Przybysz
inż. Beata Walentowska
Wanda Krystyna Cicha
Renata Jaszczerska
Maria Mazurkiewicz
mgr Irena Popko
mgr Wiesława Sękowska
mgr Bożena Stępień
mgr inż. Mirosława Różycka
Zofia Pochwała
mgr Barbara Jarzyńska

1955–1958
1957–1971
1958–1961
1961–1962
1972–1973
1972–1979
1972–1973
1973–1980
1973–1979
1975–1976
1976–2013
1978–1979
1979–1980
1979–1980
1979–1980
1980–1982
1980–1982
1982–1989
1983–1988
1985–1994
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mgr inż. Bogusława Zimnicka
mgr inż.Maria Prasałek
mgr inż.Anna Gryta
mgr Agnieszka Bajda
mgr inż. Agnieszka Litwin
mgr Alicja Grabowska
mgr Izabela Gaik-Bielawa

1985–2005
2000–2012
2005–2014
od 2005
od 2014
od 2014
od 2014

Magazynierzy
Anna Grys
Teresa Nowak
Mirosława Szajna
Elżbieta Walaszek
Irena Trzybińska
Henryka Sudoł
Bronisława Pyżalska
Halina Grygian

1971–1981
1981–1983
1983–1984
1984–1985
1989–1990
1990– 991
1992–1995
od 1995

Pracownicy Biblioteki Chemicznej II od 1973 r.
Kierownictwo
mgr Ewa Poten
inż. Elżbieta Kukawka
mgr Mariola Szeszycka
inż. Beata Walentowska
mgr inż. Anna Gryta
mgr Agnieszka Bajda

1973–1978
1978–1980
1980–1991
1992–2013
2014–2014
od 2014

Bibliotekarze
mgr inż. Agnieszka Nowaczek
Grażyna Malinowska
Jolanta Przybysz
mgr inż. Maria Prabucka
mgr Halina Puławska
mgr Irena Cibor
mgr Elżbieta Jeschke
mgr Danuta Stefańska
mgr Jadwiga Rojewska
mgr Ewa Graś
mgr Barbara Komorowska
Barbara Klimek
mgr inż. Maria Prasałek
Agnieszka Pater
mgr Agnieszka Bajda

1973–1974
1973–1976
1976–1979
1979–2008
1980–1982
1982–1985
1985–1986
1986–1988
1987–1992
1996–1998
1999–1999
1991–2002
2000–2012
od 2003
od 2005
78

mgr inż. Anna Czarnecka
mgr inż. Agnieszka Litwin
mgr Alicja Grabowska
mgr Izabela Gaik-Bielawa

od 2008
od 2014
od 2014
od 2014

Magazynierzy
Maria Usielska
Genowefa Bednarek
Dorota Rodzeń
Kazimiera Kapczyńska

1973–1981
1981–1983
1981, 1983
1987–1991

Grażyna Wojsznis
4.11. Biblioteka Fizyki, Matematyki i Ekonomii
Biblioteka Fizyki, Informatyki i Matematyki powstała w 1980 r. Od początku swego istnienia miała siedzibę w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, gdzie mieściły się i mieszczą
do tej pory: Instytut Fizyki i jego laboratoria oraz ówczesny Instytut Matematyki, a obecnie
Studium Matematyki. Funkcją biblioteki była pomoc pracownikom naukowym i studentom
w zdobywaniu i udostępnianiu literatury naukowej i podręczników akademickich do zajęć. Jej
organizację powierzono mgr Janinie Elimer, późniejszej kierowniczce tej biblioteki. Zajęła się
ona wybraniem zbiorów z dziedziny fizyki i matematyki spośród zasobów Biblioteki Głównej
i bibliotek wydziałowych: Wydziału Mechanicznego, Instytutu Okrętowego, Wydziału Chemicznego i Wydziału Elektrycznego. Biblioteka została uroczyście otwarta 1 września 1980 r.
Od początku mieściła się w pomieszczeniu o powierzchni 96 m2 na V piętrze budynku, a pokój
obok (19,5 m2) służył pracownikom za pomieszczenie socjalne. W sąsiedztwie znajdował się
magazyn zbiorów ciągłych tzw. magazyn podręczny (77 m2), do którego bezpośrednie wejście
z pokoju socjalnego udało się wykonać dopiero kilkanaście lat później dzięki inicjatywie
mgr Bogumiły Czerlunczakiewicz-Barskiej (kolejnej kierowniczki tej biblioteki).
Po odejściu mgr Janiny Elimer w maju 1983 r. funkcję kierownika jednostki powierzono
mgr Wandzie Kozioł-Zabłockiej – kierującej Biblioteką Patentową. Biblioteki te sąsiadowały ze
sobą. Z czasem połączono je w jedną jednostkę w strukturze Biblioteki Głównej ze względu na
brak etatów. Funkcjonowała więc Biblioteka Fizyki, Informatyki, Matematyki i Ośrodek Informacji Patentowej pod opieką jednej osoby kierującej. Pozwoliło to na udostępnianie jej użytkownikom nadal przez dziesięć godzin dziennie.
W 1986 r. prowadzenie biblioteki powierzono mgr Bogumile Czerlunczakiewicz-Barskiej,
wcześniej pracownikowi Instytutu Fizyki. Był to czas szybkiego i intensywnego rozwoju tej
agendy. Zbiory biblioteki szybko powiększały się. Pomieszczenia zwiększono o kolejny magazyn czasopism na strychu budynku (154 m2). Wyposażono czytelnię w komputery z dostępem
do Internetu dla potrzeb użytkowników. Rocznie z usług biblioteki korzystało wówczas średnio
8,5 tys. czytelników.
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Początek lat 90. to przemiany i problemy gospodarcze w kraju, które odbiły się również na
sytuacji ekonomicznej uczelni, w tym biblioteki. Efektem była redukcja etatów. Wcześniej
w bibliotece zatrudnione były 4, potem 3, a od 2000 r. tylko 2 osoby. Godziny otwarcia biblioteki musiały więc ulec skróceniu do 8 godzin dziennie.
Komputeryzacja, wprowadzenie systemu bibliotecznego ALEPH usprawniły znacząco prace
bibliotekarzy i umożliwiły lepszy dostęp czytelnikom do źródeł informacji.
Systematycznie wprowadzano wszystkie zbiory zwarte do bibliotecznego sytemu komputerowego ALEPH. Prace te zakończono i ostatecznie w 2009 r. wszystkie zbiory zwarte Biblioteki FIM znajdowały się w systemie bibliotecznym.
Rozszerzono zakres gromadzonych zbiorów o zagadnienia ekonomiczne, nastąpiła więc
zmiana nazwy na: Biblioteka Fizyki, Matematyki i Ekonomii.
W 2011 r. rozpoczęły się prace nad retrokonwersją zbiorów ciągłych, które niestety nie zostały ukończone.
W 2012 r. ze względów oszczędnościowych dokonano zmian organizacyjnych w systemie
biblioteczno-informacyjnym uczelni. Zbiory zwarte z dziedziny fizyki zostały przeniesione do
Biblioteki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, natomiast pozostałe zbiory przejęła Biblioteka Główna. Dwóch bibliotekarzy tej biblioteki przeniesiono do pracy w innych bibliotekach wydziałowych. Z końcem 2012 r. Biblioteka zakończyła swoją działalność.
Osoby kierujące Biblioteką FIM
mgr Janina Elimer – kustosz
mgr Wanda Kozioł Zabłocka – kustosz
mgr Bogumiła Czerlunczakiewicz-Barska – kustosz dyplomowany
mgr Grażyna Wojsznis – kustosz

1980–1985
1983–1985
1986–1999
2000–2012

Katarzyna Wilkońska
4.12. Biblioteka Studium Kultury
Biblioteka Studium Kultury Muzycznej zainaugurowała działalność 1 października 1985 r.
Była to wówczas jedyna tego typu jednostka działająca przy uczelni technicznej. Jednym
z głównych inicjatorów powstania Studium Kultury przy ówczesnej Politechnice Szczecińskiej
i jego pierwszym kierownikiem był prof. Jan Szyrocki (1931–2003). Od roku 2003 funkcję
tę pełni dr Iwona Charkiewicz.
Od początku swego istnienia Studium prowadziło zajęcia dla studentów rodzimej uczelni
z przedmiotu Wybrane zagadnienia kultury współczesnej w cyklach tematycznych: Plastyka,
Muzyka i Teatr. W wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą i utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zaistniała potrzeba poszerzenia programu zajęć humanistycznych oraz dotarcia do większej liczby studentów.
Dlatego 1 stycznia 2009 r. wraz ze zmianą nazwy uczelni została zmieniona nazwa jednostki
na Studium Kultury co skutkowało również zmianą nazwy Biblioteki Studium Kultury Muzycznej na Bibliotekę Studium Kultury.
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Biblioteka Studium Kultury funkcjonuje w strukturze Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie i jest jedną z bibliotek międzywydziałowych. Od początku istnienia gromadzi przede wszystkim zbiory nutowe z zakresu muzyki chóralnej, partytury, płyty, kasety z muzyką poważną,
a także książki i czasopisma poświęcone zagadnieniom muzyki. Biblioteka nie tylko zapewnia
niezbędne do zajęć pomoce naukowe, gromadzi także bardzo liczne archiwalia i pamiątki stanowiące ważną dokumentację zespołów chóralnych ZUT. Dostępna jest również podczas prób
chórów.
Osoby, które były związane z funkcjonowaniem Biblioteki Studium Kultury:
mgr Anna Kulikowska
mgr Danuta Dynarska
mgr Agnieszka Piskorek
mgr Aleksandra Łowczynowska
mgr Anita Sienkiewicz
mgr inż. Katarzyna Wilkońska.

Agnieszka Szymańska
4.13. Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest jedną z bibliotek międzywydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Powstała w 1982 r., a było to efektem starań i wspólnych
działań kierownictwa Studium Praktycznej nauki Języków Obcych i dyrektora Biblioteki
Głównej. Pomyślana była jako biblioteka dla pracowników Studium i studentów, a także jako
centrum tłumaczeń i miejsce do nauki języków obcych dla pracowników uczelni. Biblioteka
SPNJO gromadzi w swoich zbiorach książki i inne materiały niezbędne do nauki języków
obcych takich jak: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język hiszpański, język francuski, język holenderski, język polski oraz grupa języków skandynawskich.
Biblioteka dba o zakup takich pozycji, w oparciu o które są prowadzone zajęcia językowe.
Ponadto w Bibliotece SPNJO dostępne są kursy językowe do samodzielnej nauki, czasopisma zagraniczne, filmy DVD, książki w wersji audio oraz literatura obca.
Obecnie Biblioteka SPNJO liczy 11 460 vol. zbiorów.
Z Biblioteki SPNJO korzystają studenci wszystkich wydziałów i kierunków studiów prowadzonych w ZUT oraz studenci zagraniczni uczestniczący w programach Erasmus.
Mimo stosunkowo niewielkiej liczby zbiorów Biblioteka SPNJO wyróżnia się spośród
wszystkich Bibliotek ZUT, największą notowaną liczbą wypożyczeni. Codziennie w Bibliotece
SPNJO, w godzinach 8.00–16.00 wypożyczanych jest średnio 222 książek, podręczników i płyt
CD, w oparciu o które studenci pracują na zajęciach z lektorami. Dziennie do biblioteki zgłasza
się średnio 121 czytelników.
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Na miejscu w Bibliotece SPNJO można skorzystać z komputerów z dostępem do sieci internetowej.
Na przestrzeni lat, z Biblioteką SPNJO związane były następujące osoby:
Janina Kmiecik
Aleksandra Chojko
mgr Anna Dymel
Ewa Koralewska
mgr Grażyna Krupowies
Krystyna Fabich
mgr Sylwia Wróblewska
mgr Dorota Byczkowska
mgr Jadwiga Rojewska
dr Anna Fidziukiewicz
mgr Irina Bielecka
mgr Agnieszka Szymańska
Barbara Ostrowska

1982–1990
1982–1983
1983–1985
1983–1984
1984–1988
1985–1994
1985–1994
1990–1992
1993–2005
1994–1998
od 2000
od 2005
od 2009

Anna Wiktorska
4.14. Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
W minionym niespełna półwieczu Biblioteka patentowa przechodziła różne transformacje. Na
mocy uchwały Nr A-11 Rady Ministrów z 10 października 1968 r. i zarządzeniach Rektora Politechniki Szczecińskiej powołano do życia Bibliotekę Patentową. Najważniejszym jej zadaniem było
przede wszystkim poprawienie, jakości nauczania na poziomie wyższym technicznym oraz ułatwienie i usprawnienie dostępu do wiedzy jawnej chronionej dla szerokiego grona użytkowników.
Głównym zamierzeniem było wspieranie innowacyjności poprzez prowadzenie wyszukiwań, co
pozwalało uniknąć dublowania wyników prac oraz pomagało w ustalaniu trendów rozwojowych
w różnych gałęziach techniki. Zaistniała potrzeba przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla pracowników z zakładów przemysłowych. Od 1976 r. Politechnika Szczecińska realizowała zajęcia
dydaktyczne z przedmiotu ochrona patentowa dla studentów III i V lat wszystkich kierunków
studiów.
Rosnące potrzeby gospodarki województwa szczecińskiego w zakresie wdrażania postępu
technicznego wymusiły na Politechnice Szczecińskiej porozumieniu z Ośrodkiem Informacji
Naukowo-Technicznej i Postępu Techniczno-Organizacyjnego „INTORG”, podjęła organizację
i systematyczną współpracę w zakresie rozpowszechniania i wdrażania innowacji technicznych
i organizacyjnych oraz świadczenia usług rzecznictwa patentowego i informacji patentowej.
Starania o lokal dla Biblioteki Patentowej zaczęto w 1978 r. Jednocześnie podjęto w systemie
biblioteczno-informacyjnym uczelni wstępne prace organizacyjne w perspektywie organizacji
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Biblioteki Patentowej oraz porządkowanie już gromadzonych zbiorów opisów patentowych.
W 1980 r. wynegocjowano lokal dla Biblioteki Patentowej, a rok później jednostka została otwarta.
Już wtedy Biblioteka Politechniki Szczecińskiej kładła nacisk na usługi, dydaktykę oraz badania naukowe na rzecz uczelni. Priorytetem było utrzymanie we właściwej proporcji oddziaływania Biblioteki na środowisko regionalne oraz krajowe. Przeważająca część badań naukowych
uczelni przeprowadzonych na potrzeby przemysłu przyczyniła się do rozszerzenia usług biblioteki, zwiększając tym samym grono jej użytkowników. Biblioteka wdrożyła do zakresu swoich
usług samodzielne prowadzenie obsługi informacyjnej przemysłu na zasadzie umów-zleceń.
Szybko powiększający się zbiór opisów patentowych trudno było już składować w dotychczasowych pomieszczeniach. Przy Bibliotece Patentowej w 1982 r. zorganizowano podręczny
magazyn opisów patentowych RFN. Zbiór ten rozpoczęto segregować wg klasyfikacji patentowej. Rok później, Bibliotece Patentowej przydzielono lokal w Budynku Jednostek Międzywydziałowych o powierzchni 54 m2 i powierzchnie magazynowe – 200 m2. Zinwentaryzowano
wówczas zbiory opisów patentowych polskich, radzieckich i czechosłowackich, wydzielając je
w części magazynu biblioteki w łącznej ilości ok. 3 500 000 egz. Zbiory przejęła Politechnika
Szczecińska nieodpłatnie z UP PRL na przestrzeni lat 1977–1983.
Ponadto Biblioteka gromadziła pomocniczą literaturę patentową (czasopisma, informatory, klasyfikacje patentowe itp. materiały) wydawnictwa Urzędów Patentowych zawierające skrócone
opisy wynalazków. Zbiory powiększały się z każdym rokiem, przeciętnie o około 100 tys. egzemplarzy. Politechnika Szczecińska posiadała jedyny, liczący się zbiór w regionie. Stanowił on warsztat szkoleniowy dla studentów, wsparcie w pracy naukowej pracowników uczelni i prac związanych
z patentowaniem, wynalazczością i wdrażaniem. Poza prowadzoną dydaktyką na uczelni, Biblioteka Patentowa kontynuowała szkolenia instruktażowe z informacji patentowej dla użytkowników
z zewnątrz, min. rzeczników patentowych i nauczycieli.
W ostatnich latach dynamicznie wzrastająca liczba zgromadzonych opisów patentowych i literatury patentowej pozwoliła na kompleksowe badania stanu techniki i czystości patentowej. Biblioteka
pośredniczyła również w realizacji wypożyczeni międzybibliotecznych i usług reprograficznych dla
potrzeb własnych oraz w ogólnokrajowym i regionalnym systemie informacji patentowej.
Istotną sprawą w działalności Biblioteki było zawarcie w 1984 r. umowy o świadczeniu usług
informacyjnych na rzecz Zakładów Chemicznych POLICE.
Rok 1990 był dla pracowników Biblioteki Patentowej okresem wytężonej pracy. Poza bieżącą
obsługą użytkowników, praktyk studenckich, szkoleń studentów i uczniów szkół średnich, kontynuowano prace przy opracowaniu opisów patentowych. Przy znaczącym wsparciu pracowników
z innych agend udało się opracować, łącznie ok. 260 tys. patentów pochodzących z dostaw bieżących i zaległych.
Brak możliwości zwiększenia powierzchni magazynowej w stosunku do potrzeb, rozpoczęto
prace nad skomputeryzowaniem Biblioteki Patentowej. W 1991 r. nośnik papierowy zastąpiono
dyskami kompaktowymi. Obok zbiorów papierowych pojawiły się również następujące bazy
danych patentowych: bazy bibliograficzne – Access Europe, Espace Access EP, Espace Access
Preces,; bazy pełnych tekstów dokumentów patentowych: Deparom Act, Deparom U, Espace
EP, Espace DE, Espace Preces,.
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W 1998 r. Biblioteka Patentowa przekształciła się w Ośrodek Informacji Patentowej (OIP).
W tym czasie OIP wzbogacił się o kolejne bazy bibliograficzne – Mimosa-PAJ i bazę pełnotekstową – USAPAT. Zbiory na płytach CD wykorzystywane były do prac naukowo-badawczych
oraz dydaktycznych realizowanych w szkołach wyższych i instytutach badawczych, jak również przez rzeczników patentowych i przedstawicieli średnich i dużych firm. W latach 1998–
–2000 OIP przechodził rozkwit pod względem działalności. Ośrodek odnotował bardzo wysoką
frekwencje odwiedzin i wykonywanych usług dla firm w regionie.
Od 2001 r. gwałtownie pogorszająca się koniunktura gospodarcza w kraju, obniżone tempo
wzrostu PKB, wzrost bezrobocia, wysokie realne stopy procentowe sprzyjały pogłębianiu się trudności finansowych firm. W tym czasie w Polsce odnotowano rekordową liczbę upadłości firm
państwowych jak i prywatnych. Na głębokim kryzysie dotkliwie ucierpiało Pomorze Zachodnie.
Największą liczbę upadłości firm odnotowano w samym Szczecinie. Były to największe szczecińskie firmy z sektora państwowego. Wówczas Ośrodek stracił 90% użytkowników z zewnątrz.
Uwzględniając oczekiwania rynku oraz pragnąc pozyskać nowych użytkowników, w 2001 r.
nawiązano współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w Warszawie (PKN). W wyniku
tej umowy Ośrodek poszerzył wachlarz swoich usług o informację normalizacyjną, jak również
zmienił nazwę na Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (OIPiN). Rozwiązanie takie
przyniosło wymierne korzyści, wzrost liczby użytkowników w Ośrodku, także dzięki wprowadzeniu sprzedaży norm. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymagało zarówno harmonizacji polskiego prawa z prawem wspólnotowym, jak i harmonizacji Polskich Norm z normami
europejskimi. OIPiN był jedyną placówką w województwie zachodniopomorskim świadczącą
specjalistyczną wiedzę z zakresu informacji patentowej i normalizacyjnej. Ośrodek posiadał pełen
zbiór norm aktualnych, znaczny zbiór norm archiwalnych i branżowych. Bogaty zbiór norm zapewniał wszystkim użytkownikom w regionie łatwy dostęp do trwałego dorobku wiedzy. Dostarczał informacji potrzebnych do pracy naukowej jak również umożliwiał przejrzenie pełnych
tekstów norm przed ich zakupem.
Kolejna zmiana dla Ośrodka nastąpiła w 2005 r. W ramach wielostronnej współpracy
z Europejskim Urzędem Patentowym – Projekt CA/49/04 OIPiN został wyróżniony, jako jeden
z pięciu Ośrodków, otrzymał nowy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Tego samego roku
Bibliotece Głównej PS udało się pozyskać fundusze unijne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego Działanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna.
Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie nowoczesnego, technicznego ośrodka zarządzania informacją specjalistyczną z zakresu norm i patentów. Inwestycja ta miała na celu wspieranie rozwoju innowacyjności w regionie, wspomaganie działalności małych i średnich firm oraz
zapewnienie łatwego dostępu do wiedzy technicznej i technologicznej. W wyniku nowego projektu
utworzono i uroczyście otwarto Multimedialne Centrum Zarządzania Informacją Patentową
i Normalizacyjną (MCZIPiN) w 2006 r. Z dotacji unijnych udało się wyremontować i wyposażyć
pomieszczenia oraz podłączyć i uruchomić sieć komputerową.
W latach 2002–2008 MCZIPiN cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, dynamicznie
wzrosła liczba użytkowników korzystających z norm i w niewielkim stopniu zwiększył się
popyt na informację patentową. Niestety z powodu reorganizacji w Polskim Komitecie Norma84

lizacyjnym i stawianych zbyt wygórowanych wymagań dotyczących usług w zakresie normalizacji, MCZIPiN zakończył sprzedaż norm w 2009 r. Niekorzystnie wpłynęła ta sytuacja na
statystykę odwiedzin, utracono wówczas 70% przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw,
którzy dokonywali zakupu norm w MCZIPiN.
Po zakończeniu unijnego projektu jednostka wróciła do poprzedniej nazwy tj. Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej. W tym okresie Polski Komitet Normalizacyjny po przeprowadzeniu w grudniu 2011 roku certyfikacji wydał Ośrodkowi Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007. Od tego
momentu Ośrodek ma zapewniony dostęp do około 30 000 Polskich Norm (PN) i dokumentów
normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf), z nowym znakiem wodnym. W związku z nową umową z PKN, na Uczelni wprowadzono do programu nauczania zajęcia
z przedmiotu normalizacja.
W ostatnich latach statystyka odwiedzin w Ośrodku plasuje się na podobnym poziomie, natomiast wzrosła liczba wykorzystania zbiorów patentowych i normalizacyjnych. Stale wzrasta zainteresowanie użytkowników z zewnątrz informacją patentową. Również w znacznym stopniu wzrosło
wykorzystanie norm przez studentów i pracowników uczelni.
Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej otwarty jest w poniedziałek i środę 8.00–
–17.00, wtorek, czwartek i piątek 8.00–15.00 oraz w sobotę 10.00–14.00.
Na przełomie długiego okresu działalności jednostki i zmian, jakie zaszły w przeciągu tych
lat, udało się zwiększyć świadomość użytkowników w zakresie własności intelektualnej i możliwościach jej ochrony. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego wkładu pracy, jaki włożyli pracujący
w tej jednostce bibliotekarze: Genowefa Flejterska, Jadwiga Paczkowska, Janina Kurnatowska,
Irena Trzybińska, Janina Tryc, Bogumiła Czerlunczakiewicz-Barska, Anna Grzelak-Rozenberg,
Anna Łozowska, Anna Fidziukiewicz, Anna Wiktorska, Marzena Polakowska, Małgorzata Szofer,
Małgorzata Kępka, Joanna Sambor, Jolanta Stylińska, Aleksandra Wojsznis.
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CZĘŚĆ II
ZATRZYMANE W KADRZE
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Szczecinie

Fot. 1. Budynek Biblioteki Wyższej
Szkoły Rolniczej w Szczecinie przy
ul. Zygmunta Starego 1

Fot. 2. Budynek Biblioteki Akademii Rolniczej w Szczecinie
przy ul. Janosika 8

Fot. 3. Skrzynki katalogowe – Katalog rzeczowy, lata 60.
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Fot. 4. Lata 1980–2008 – Katalog biblioteki

Fot. 5. Lata 60. Czytelnia, w „okienku nadzoru bibliotecznego” widzimy twarz Adeli Kuczaj; na pierwszym
planie – studenci WSR w czytelni
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Fot. 6. Czytelnia Ogólna przy ul. Janosika 8 w 1999 r.

Fot. 7. 1954 r. – Wypożyczalnia WSR w Szczecinie, za ladą biblioteczną (jeszcze wówczas nie magister inżynier) Adela Kuczaj, kierowniczka wypożyczalni; pierwsza od prawej to prawdopodobnie (jeszcze nie profesor
doktor habilitowana) Aleksandra Stachak, która początkowo krótko pracowała w Bibliotece Głównej WSR
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Fot. 8. 1965 r. – Wypożyczalnia, za ladą biblioteczną Jolanta Kozak

Fot. 9. Wypożyczalnia – rok 1999. Przy ladzie H. Smotrzyk
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Fot. 10. Drzwi wejściowe do Biblioteki Głównej AR. Na zdjęciu dyrektor Tadeusz Cieślak

Fot. 11. Kolejka do Wypożyczalni 2005 r.
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Fot. 12. Czytelnia Główna 2008 r.
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Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie

Fot. 13. Budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10, w którym do 2011 r.
mieściła się Biblioteka Główna PS, a następnie ZUT

Fot. 14. Drzwi wejściowe do Biblioteki PS – 1955 r.

Fot. 15. „Wolne zwroty” w Wypożyczalni – 1967 r.
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Fot. 16. Pracownia reprograficzna – 1963 r. – przy aparatach K. Piotrowski

Fot. 17. Exlibris Biblioteki Głównej PS – 1984 r.
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Fot. 18. Wystawa książek zagranicznych zorganizowana we współpracy z British Council – lata 70. Na pierwszym planie Teresa Jasińska

Fot. 19. Czytelnia Czasopism 1978 r.
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Fot. 20. Czytelnia Główna – lata 90.

Fot. 21. Kolejka do Wypożyczalni – 2004 r.
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Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

Fot. 22. Wejście do Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie od strony al. Piastów

Fot. 23. Wejście do biblioteki od strony parkingu przy ul. Ku Słońcu 140
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Fot. 24. Wypożyczalnia

Fot. 25. Czytelnia Główna
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Fot. 26. Czytelnia Czasopism

Fot. 27. Informatorium
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Fot. 28. Sala wykładowa

Fot. 29. Hol wystawowy
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Fot. 30. Zespół Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie w roku jubileuszu
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CZĘŚĆ III
ROLA BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ
W ROZWOJU KOMUNIKACJI NAUKOWEJ.
REFERATY
Zofia Kukurowska, Barbara Zielińska, Jacek Korpal
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
– NOWE WYZWANIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Abstrakt: Przez lata zmieniała się rola bibliografii publikacji pracowników szkół wyższych. Oprócz zadań dokumentacyjnych z biegiem lat stała się również narzędziem do oceny pracowników naukowych uczelni. Nowo powstały portal MNiSW, Polska Bibliografia Naukowa ma pełnić rolę centralnej, publicznej bibliografii osób i instytucji. Bibliografie publikacji pracowników poszczególnych
instytucji mają stanowić jego zasób. Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy starała się o zapewnienie aktualności, ciągłości i kompletności bibliografii publikacji
pracowników od momentu powstania Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (w roku
1974) aż do teraz. W roku 1980 została wydana Bibliografia Publikacji Pracowników ATR lata
1974–1978; w roku 1986 Bibliografia Publikacji Pracowników ATR lata 1979–1983. Tworzona
w programie Expertus firmy Splendor, dostępna w internecie, Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zawiera opisy publikacji wydanych od 1996 roku. W celu zapewnienia aktualności i kompletności bazy Biblioteka Główna UTP
w roku 2014 wdrożyła nowe narzędzie – moduł przesyłania publikacji. który zmienił organizację
przekazywania publikacji do biblioteki.
Słowa kluczowe: Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, PBN, moduł przesyłania publikacji, ocena pracowników naukowych szkół wyższych

Biblioteka Akademicka jest ściśle związana z działalnością swojej macierzystej Uczelni.
„Zawsze była klamrą spinającą wszystkie jednostki uczelni i zaspokajała potrzeby pracowników
i studentów w zakresie dostępu do źródeł naukowych i dydaktycznych, integrując te usługi”1.
To zadanie Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego stara się wypełniać
m.in. poprzez tworzenie Bibliografii Pracowników UTP, w której rejestrowany jest dorobek naukowy pracowników UTP.
Historia Bibliografii rozpoczyna się z powstaniem Uczelni, w 1951 roku. Wówczas została
utworzona Wieczorowa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Pierwszy zbiór –
Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Byłej Wyższej Szkoły Inżynierskiej im.
1

Bogdan T. Maruszewski: Biblioteka w systemie uczelni akademickiej [W]: Stan i potrzeby polskich bibliotek
uczelnianych. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2002, s. 21.
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J.J. Śniadeckich za lata 1951–1973 został opracowany przez ówczesnego Dyrektora Biblioteki
WSI Jana Kubińskiego i wydany drukiem w 1974 r. jako Prace Biblioteki Głównej Nr 1. Zawierał
dorobek naukowy pracowników z afiliacją uczelni. Umieszczono w nim opisy bibliograficzne
ogłoszonych drukiem monografii, podręczników, skryptów, artykułów w czasopismach, komunikatów, recenzji, prac habilitacyjnych oraz patentów i wzorów użytkowych2. Opisy bibliograficzne czerpano z Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism, a także
z autopsji, na podstawie materiałów dostarczonych przez autorów. Zastosowano pełny opis bibliograficzny w oparciu o polskie normy bibliograficzne, oraz dokonano podziału alfabetycznego
według nazwisk autorów, a dorobek naukowy ułożono w porządku chronologicznym.
W pierwszym wydaniu Bibliografii znajduje się ok. 500 opisów bibliograficznych. Jest to bardzo
mała liczba, jak na przestrzeń lat, za które stanowi wydanie, jednak ma to zasadne wytłumaczenie.
Na początku swojej działalności Uczelnia większy nacisk kładła na działalność dydaktyczną niż
rozwój naukowy kadry. W dobie coraz większego uprzemysłowienia ówczesnego województwa
bydgoskiego, głównym zadaniem było zapewnienie rynkowi pracy jak największej liczby inżynierów. WSI borykała się także z innymi problemami, m.in. brakiem dobrze wyposażonych laboratoriów oraz samodzielnych pracowników naukowych. Poza tym na początku zostały utworzone
tylko dwa wydziały: mechaniczny oraz chemiczny.
Od momentu przekształcenia Uczelni z Wieczorowej w Dzienną, czyli od 1964 roku można
zaobserwować rozwój bazy naukowo-dydaktycznej; zaczęły powstawać laboratoria i wydziały
oraz zwiększyło się wyposażenie do celów naukowo-dydaktycznych. Co za tym idzie zwiększała
się liczba publikacji pracowników. Drugi tom Bibliografii – Bibliografia Publikacji Pracowników ATR lata 1974–1978 wydany został w 1980 r. jako Prace Biblioteki Głównej nr 3. (zmiana
nazwy Uczelni na Akademia Techniczno-Rolnicza). W ciągu zaledwie pięciu lat, umieszczono
w Bibliografii 1820 opisów bibliograficznych. Pod względem publikacji, zrezygnowano z prac
habilitacyjnych, które rozpoczęto wydawać jako osobne dzieło ”Bibliografia prac doktorskich
i habilitacyjnych”. Dodano natomiast opublikowane referaty z konferencji. Trzeci tom Bibliografii
Pracowników ATR, zarejestrował jeszcze większą liczbę publikacji. Wydana w roku 1986, jako
Prace Biblioteki Głównej nr 6, Bibliografia Publikacji Pracowników ATR lata 1979–1983
zawierała 2213 pozycji bibliograficznych. Obydwie pozycje opracowane zostały przez: Cecylię
Bieguszewską, Cecylię Frąckiewicz i Jana Kubińskiego
Biblioteka Główna planowała wydawanie kolejnych tomów Bibliografii, jednakże nie udało
się zrealizować tego zadania z kilku powodów. Jednym z nich był czynnik ludzki, czyli nagła
choroba pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie Bibliografii do druku. Innym powodem były problemy ekonomiczne będące wynikiem niesprzyjających dla rozwoju nauki polskiej czasów (lata 1985-1995) Zgromadzone za te lata informacje bibliograficzne o pracach
naukowych pracowników naszej uczelni (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
znajdują się w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UTP i są sukcesywnie wprowadzane. Liczbę publikacji zarejestrowanych w Bibliografii na przestrzeni lat ukazuje wykres 1.
Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Byłej Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy za lata 1951-1973. Kubiński J. red. nauk. Bydgoszcz: Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, 1974, s. 1.
2
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Rys. 1. Liczba prac naukowych pracowników na przestrzeni lat od 1951–2014

Lata 90. stanowią coraz bardziej intensywny rozwój Uczelni (od 2002 r. została mianowana na
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), a także Biblioteki. Rozwój technologii sprawił, że
rozpoczęto pracę nad udostępnianiem zarejestrowanych publikacji pracowników drogą elektroniczną. Publikacje za lata 1996-2003 prezentowane były w systemie bibliotecznym TINLIB, natomiast
w latach 2004-2005 dane do Bibliografii wprowadzano, korzystając z autorskiego programu, którego opracował zatrudniony w Bibliotece Głównej bibliotekarz-informatyk. Od 2006 r. Bibliografia
jest tworzona na bieżąco przez pracowników Działu Informacji Naukowej w systemie Expertus
firmy Splendor z Poznania i poprzez moduł internetowy bazy jest ogólnodostępna w sieci Internet.
W roku 2010 nastąpiła konwersja starszej części bibliografii na Expertusa i scalenie obydwu części.
Wprowadzenie technik cyfrowych w Bibliotece Głównej zakończyło pewien etap w tworzeniu
Bibliografii, która w wersji drukowanej – tak jak większość Bibliografii wydawanych przez biblioteki akademickie – pełniła funkcję głównie dokumentacyjną. Tym samym została zapoczątkowana
nowa era dla Bibliografii, której rola dla środowiska naukowego UTP znacznie wzrosła, stając się
wyjątkowo wartościowym narzędziem informacyjnym o dorobku naukowym pracowników UTP.
Baza Expertus sukcesywnie rozwija się w odpowiedzi na nowe potrzeby i wymagania społeczności uczelnianej. Dzięki temu od roku 2010 do bazy można było wprowadzić jednostki
w obrębie istniejących już wcześniej wydziałów. Nałożyło to jednak na pracowników biblioteki
obowiązek śledzenia zmian organizacyjnych na wydziałach Uczelni i rzetelne wprowadzanie do
indeksów bazy nowo powstałych jednostek.
Pracownicy Uczelni od początku jej istnienia przekazywali swoje publikacje do biblioteki. Do
tej pory nie było to uregulowane rozporządzeniem rektora ani innym aktem prawnym. Na początku
każdego roku Dyrektor Biblioteki Głównej na wniosek władz Uczelni wysyłał pismo do Dziekanów do Spraw Nauki wszystkich wydziałów. Pismo zawierało prośbę o przekazanie Bibliotece odbitek kserograficznych (a w latach późniejszych również skanów) publikacji pracowników
wydziału, wydanych w roku poprzednim, w terminie do 28 lutego bieżącego roku.
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Od 2001 roku publikacje, które docierały do Biblioteki były segregowane, punktowane
i liczone przez pracowników. Punktacja dokonywana była według wewnątrzuczelnianych kryteriów. Sporządzone zestawienie wysyłano do Rektora do spraw Nauki pod koniec marca i między
innymi na jego podstawie dzielono środki finansowe, przeznaczone na badania na poszczególne
wydziały i jednostki. Następnie publikacje z poprzedniego roku sukcesywnie wprowadzano do
bazy.
Od roku 2011 tabela punktacji wykonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym. Również od tego roku, dzięki możliwościom technicznym Expertusa, do bazy wprowadzamy wartości Impact Factor czasopism oraz punkty MNiSW za konkretny rok. Zaznaczamy
także czasopisma z Listy Filadelfijskiej.
Tak kształtowała się i stawała coraz bardziej istotna bibliometryczna rola bibliografii. W tej
chwili osoby, które zajmują się bibliografią publikacji pracowników mają ważne, trudne
i odpowiedzialne zadania. Pracują pod silną presją. Punktacja MNiSW zmienia się nieraz trzykrotnie w ciągu roku, nie wszystkie przypadki są jednoznacznie określone w rozporządzeniach. Pracownicy Uczelni wymagają od nich rzetelnej oceny swoich publikacji.
Na szczęście program Expertus umożliwia automatyczne przepunktowanie publikacji za dany
rok po ogłoszeniu nowych list ministerialnych oraz naniesienie wszelkich poprawek, co znacznie usprawnia pracę.
Organizacja przekazywania publikacji do biblioteki miała pewne wady. Publikacje trafiały
do nas dopiero w następnym roku po wydaniu. Z tego powodu Bibliografia Publikacji Pracowników rzecz jasna nie była aktualna. Chcieliśmy to zmienić. Innym problemem była niekompletność bazy. Nie docierały do nas wszystkie publikacje pracowników Uczelni. W odpowiedzi
na nasz problem firma Splendor zaproponowała nam zakup nowego modułu Expertusa – Modułu przesyłania publikacji. W 2014 roku pomysł ten został zaakceptowany przez władze Uczelni
i skorzystaliśmy z oferty. W tej chwili Moduł jest już wdrożony. Do wszystkich kierowników
jednostek zostały wysłane listy wraz z instrukcją i danymi do logowania. Pracownicy sami
przesyłają opisy swoich publikacji wraz z PDF-ami poprzez moduł zgłoszeniowy zaraz po
opublikowaniu publikacji. Opisy te trafiają do biblioteki, po weryfikacji są importowane do
Bibliografii Publikacji Pracowników, a następnie nadawana jest punktacja oraz IF. Tym sposobem do Bibliografii zostały wprowadzone publikacje wydane od 2013 roku. Pracownicy mają
jednak możliwość przesyłanie tą drogą również starszych publikacji, by dzięki temu uzupełnić
braki.
Nasze zamierzenia doszły do skutku. Wiele publikacji trafia do Bibliografii Pracowników
zaraz po wydaniu. Znacznie też wzrosła liczba publikacji w bazie.
W 2014 roku Biblioteka zakupiła również jeszcze jeden przydatny moduł: Analiza bibliometryczna i Ranking. Jest on bardzo pomocny przy sporządzaniu zestawień, które wykonujemy dla
władz Uczelni, a pracownikom daje możliwość natychmiastowej oceny swoich publikacji.
Przykładowy rekord w Bibliografii Publikacji Pracowników (w module internetowym) wygląda następująco:
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Autorzy: Bożena Barczak, Krystian Nowak
Tytuł: Effect of sulphur fertilisation on the content of macroelements and their ionic ratios in potato tubers
Czasopismo: Journal of Elementology – 2015, 1, 37-47, bibliogr.
ISSN: 1644-2296
Słowa kluczowe polskie: siarka; nawożenie siarką; ziemniak; makroelementy; stosunki jonowe
Słowa kluczowe angielskie: sulphur; fertilisation; potato; macroelements; ionic rations
Typ publikacji: AN
Język publikacji: ENG, 0
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.643
Puntacja ministerstwa: 15.000
Afiliacja pracy na rzecz UTP
Adres url: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/471/
DOI: 10.5601/jelem.2014.19.1.471

Widzimy tu wiele przydatnych informacji. Oprócz podstawowych danych bibliograficznych
są tu: słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, punktacja MNiSW, IF, a także adres URL
i DOI. Po kliknięciu w adres URL otwiera się pełny tekst (gdy mamy do niego dostęp). Wg stanu
na 1 maja 2015 r. w bazie jest 71 opisów publikacji wydanych w 2015 roku, z których 28 ma podany adres URL. Wśród 1128 opisów publikacji z 2014 roku 147 opisy mają wypełnione pole adres
URL. Pełnych tekstów w bazie jest coraz więcej. Bibliografia w coraz większym stopniu będzie
pełnić rolę bazy pełnotekstowej.
Od roku 2011 nasza Biblioteka tworzy Repozytorium Uczelniane UTP. W tej chwili trwają
rozmowy nad nowym rozporządzeniem Rektora, które regulowałoby przekazywanie PDF-ów
przysyłanych do biblioteki poprzez moduł zgłoszeniowy, do RC UTP. Chcielibyśmy, aby poprzez
moduł zgłoszeniowy autor miał możliwość udzielenia zgody na umieszczenie publikacji w RC
UTP (zgodnie z prawem autorskim).
Biblioteka Główna UTP do tej pory nie wykonywała ankiety jednostki. Zadanie to wykonywane było na poszczególnych wydziałach Uczelni. W związku z projektem nowego rozporządzenia
MNiSW w sprawie Systemu Informacji o Nauce POL-on3, BG UTP, tak jak i wszystkie inne
biblioteki uczelni akademickich w kraju, zobowiązana będzie do zaangażowania się w proces
przesyłania danych z bibliografii pracowników do PBN4. Wyłania się tu nowa rola biblioteki –
czynne uczestnictwo w procesie przekazywania danych z bibliografii publikacji pracowników do
Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) - elementu Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym
POL-on. Głównym celem PBN jest gromadzenie i szerokie udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Informacje zawarte
w systemie będą stanowić podstawę do określania przez ministra wysokości dotacji na działalność
statutową Uczelni. Zadanie to Biblioteka nasza będzie mogła wykonać dzięki zakupowi nowego
modułu bazy – Expertus PBN.
Możemy stwierdzić, że Bibliografia Publikacji Pracowników UTP w Bydgoszczy przez
wszystkie lata od początku powstania Uczelni spełniała ważne zadania związane z jej funkcjonowaniem. Pracownicy Biblioteki, którzy ją tworzyli, realizowali wymagane cele i często wychodzili

Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego W sprawie Systemu Informacji o Nauce.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249
4
Polska Bibliografia Naukowa. [online]. [Dostęp 4.05.2015]. Dostępny w Internecie: https://pbn.nauka.gov.pl/.
3
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naprzeciw potrzebom Uczelni. Z biegiem lat zmieniała się i wzrastała rola Bibliografii, która obecnie dla Biblioteki jest dużym wyzwaniem ale i szansą. Nawiązując do tytułu konferencji, poprzez
wzrastającą rolę Bibliografii Publikacji Pracowników UTP, wzrasta i nadal będzie wzrastać rola
Biblioteki w Uczelni. Poprzez czynne uczestnictwo w tworzeniu bazy PBN będzie umacniać się
rola bibliotek akademickich w rozwoju komunikacji naukowej w kraju.
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BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
I DOKTORANTÓW ZUT W SZCZECINIE
– EWOLUCJA W STRONĘ PARAMETRYZACJI
Abstrakt: W referacie przedstawiono historię powstania, stan obecny i plany rozwoju bazy publikacji naukowych pracowników i doktorantów ZUT - PUBLI. Baza ta ewoluowała od prostego źródła
informacji o piśmiennictwie do narzędzia bibliometrycznego, coraz częściej wykorzystywanego do
zestawień na potrzeby oceny parametrycznej pracowników. Plany doskonalenia bazy poprzez implementację raportów do zliczania punktacji oraz współpracy z Polską Bibliografią Naukową są
ukierunkowane na lepsze wykorzystanie bazy przez uczelnię i ściślejsze powiązanie jej z biblioteką.
Słowa kluczowe: baza publikacji pracowników naukowych ZUT, publikacje pracowników naukowych
i doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Polska Bibliografia Naukowa,
PBN

Bibliografie dorobku naukowego swoich pracowników posiada większość polskich uczelni.
Bibliografie te początkowo tworzone w formie drukowanej – wraz z upowszechnieniem się
Internetu zaczęły być widoczne online i ogólnie dostępne. Tworzone najczęściej w bibliotekach
- służą rozpowszechnianiu informacji o pracach naukowych uczelni, są narzędziem bibliometrycznym oraz źródłem specjalistycznej informacji dziedzinowej. Tworzenie baz dorobku oprócz
popularyzowania działalności publikacyjnej uczelni nadaje bibliotece prestiż i co bardzo ważne
- wiąże ją ściślej z uczelnią.
W Bibliotece Głównej ZUT tworzeniem bazy zajmuje się Oddział Informacji Naukowej.
Jest ona dostępna na stronie domowej biblioteki: www.bg.zut.edu.pl w katalogu online. Obecna
baza powstała z połączenia dwóch baz:
– bazy publikacji pracowników Akademii Rolniczej, która swym zasięgiem obejmowała wszystkie zgłoszone publikacje popełnione przez pracowników AR od daty utworzenia uczelni
w 1954 roku oraz
– bazy PUB, w której notowano publikacje pracowników Politechniki Szczecińskiej od roku
1990.
Pierwsze publikacje pracowników Politechniki Szczecińskiej zostały wprowadzone do bazy
w mało doskonałym programie „Sowa”, który szybko okazał się niewydolny i wkrótce został
zastąpiony zintegrowanym systemem bibliotecznym Aleph. Konwersja z „Sowy” do Aleph-a
wiązała się z korektą wszystkich (!) rekordów i była niezbędna, aby rekordy te wyświetlały się
prawidłowo.
Powstanie ZUT spowodowało konieczność scalenia baz publikacji połączonych uczelni.
Niezbędna była kolejna konwersja ponad 31 tys. rekordów – tym razem z programu ISIS,
w którym pracowała biblioteka Akademii Rolniczej.
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Obecnie baza PUBLI liczy blisko 68 tys. rekordów. Dane do bazy wprowadza 5 osób,
z których każda ma pod opieką dwa wydziały. Od powstania ZUT co roku w bazie przybywa
średnio ok. 2000 publikacji z tendencją malejącą głównie ze względu na zmniejszającą się
liczbę pracowników naukowo-dydaktycznych.
Tabela 1. Publikacje pracowników ZUT w latach 2009–2014

2153

Liczba pracowników
naukowo-dydaktycznych
995

Liczba publikacji
na pracownika w roku
2,16

2010
2011

2272
1986

968
920

2,35
2,16

2012
2013

1942
1947

894
850

2,17
2,29

820

2,01

Rok

Liczba publikacji

2009

2014*
1644
*Stan na dzień 29 kwietnia 2015

Kompletność i jakość bazy jest warunkiem uzyskania pełnych i wiarygodnych danych –
dlatego niezbędna jest współpraca między uczelnią i biblioteką oraz odpowiednie zarządzenia
władz uczelni określające zasady dostarczania prac do biblioteki i przestrzeganie ich przez
pracowników naukowych.
W naszej uczelni tworzenie bazy ma swoje umocowanie w zarządzeniu Rektora ZUT1, na
mocy którego każdy autor publikacji powinien dostarczyć ją do Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej. To autor wybiera najwygodniejszy dla siebie sposób dostarczenia. Oryginał
publikacji, jego skan lub link do strony www, na której jest umieszczona publikacja może być
dostarczony osobiście, pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną.
W bazie publikacji ZUT, podobnie jak w większości baz tego typu, rejestrowany jest dorobek pracowników w postaci opisu bibliograficznego artykułów z czasopism, wydawnictw zwartych,
rozdziałów w pracach zbiorowych, opublikowanych referatów konferencyjnych, patentów oraz
zgłoszeń patentowych. Podstawowe elementy opisu bibliograficznego są uzupełniane dodatkowo o:
– słowa kluczowe (jeśli są umieszczone przy utworze)
– punktację czasopism z list MNISW
– wartość IF czasopisma
– linki do pełnych tekstów publikacji
– numer DOI publikacji elektronicznych
Wartości IF podawane są według dostępnych danych za ostatni rok. Jak wiadomo IF za dany
rok publikowany jest w połowie roku następnego, z reguły pod koniec czerwca. Dlatego korekta wartości IF za miniony rok prowadzona jest w czasie wakacji.
PUBLI to baza aktualizowana na bieżąco, poprawiana systematycznie, uzupełniana o nowe
funkcje, zmieniająca się na potrzeby uczelni i użytkowników, co nie zawsze jest zauważane przez
władze uczelni. Jednak jest ona coraz bardziej doceniana przez poszczególnych pracowników
Zarządzenie nr 36 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 czerwca
2012 r.
1
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naukowych, którzy starają się uzupełniać ją o brakujące publikacje, nawet te sprzed wielu lat.
Trwają także równoległe prace nad retrokonwersją danych z drukowanych wersji bibliografii
dorobku dawnej Politechniki Szczecińskiej, tak by baza odzwierciedlała kompletny dorobek
połączonych uczelni.

Rys. 1. Przykładowy rekord z bazy PUBLI

W środowisku bibliotek naukowych poziom kompletności baz publikacji oraz stopień ich
powiązania z oceną parametryczną pracowników uczelni jest bardzo zróżnicowany. Baza
PUBLI w naszej uczelni nie jest jeszcze wykorzystywana tak, jak chcielibyśmy, choć jest coraz
lepiej. Dzięki zarządzeniu rektora i poparciu niektórych dziekanów jej kompletowanie powoli
przestaje być kłopotem.
Obecne zasoby bazy i możliwości systemu pozwalają na tworzenie zestawień piśmiennictwa
tworzonego w uczelni do oceny wydziałów, jednostek naukowych, poszczególnych pracowników.
Wykazy z PUBLI są coraz częściej brane pod uwagę zarówno przy wnioskach o nagrody roczne
jak również przy staraniach o awanse.
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Rys. 2. Publikacje pracowników ZUT w 2014 roku – podział według rodzaju publikacji

–

Co roku dla prorektora ds. nauki ZUT biblioteka wykonuje dwa zestawienia:
Wykaz liczby publikacji zdokumentowanych w danym roku z podziałem na poszczególne
wydziały, jednostki w ramach wydziału oraz według rodzaju publikacji.
111

–

Wykaz tytułów czasopism, w jakich publikowali pracownicy ZUT w danym roku, z podaniem
liczby artykułów opublikowanych w tych czasopismach, z wykazaną punktacją na listach
MNiSW oraz wartością IF.
Bardzo chcielibyśmy, by żmudna praca dokumentacyjna bibliotekarzy znalazła szersze zastosowanie. Mamy plany, aby zaimplementować do naszego systemu bibliotecznego raporty, które
pozwolą automatycznie zliczać punktację czasopism z list MNiSW oraz wartości IF w ramach
tworzonych wykazów.
Wdrożony ostatnio w ZUT system UczelniaXP zawiera panel Publikacje. Jest możliwość, aby
dane do tego panelu były pobierane z bazy tworzonej przez bibliotekę. Odciążyłoby to pracowników naukowych od kolejnego dostarczania/wprowadzania tych samych informacji o publikacjach
w jeszcze jednym miejscu oprócz tych w sekretariacie jednostki, dziekanacie, na portalach
naukowych, w bibliotece, Uczelni XP czy w Polskiej Bibliografii Naukowej.
Myślę, że przyszłość uczelnianych baz bibliograficznych zmierza w stronę głównej, centralnej
bazy, która zgromadzi w jednym miejscu rozproszony dorobek pracowników polskiej nauki.
Czy taką rolę spełni Polska Bibliografia Naukowa? Od ponad czterech lat funkcjonuje System
Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, w ramach którego powstał moduł – Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Jej głównym celem jest agregowanie i udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Operatorem PBN było
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu
Warszawskiego (ICM). W przyszłości, wg założeń systemu POL-on, nastąpi powiązanie danych
z PBN (obecnie wciąż w fazie beta) z modułem „Kompleksowej oceny jednostek naukowych”
oraz z profilami poszczególnych pracowników nauki, jednoznacznie identyfikowanymi poprzez
ich numer ID.
Wiele bibliotek w kraju już nawiązało współpracę z ICM eksportując dane ze swoich baz
publikacji do PBN. Dla wielu uczelni PBN jest jedynym systemem, w którym prowadzona jest
bibliografia ich prac naukowych. Za zgodą rektora Biblioteka Główna ZUT również nawiązała
współpracę z przedstawicielami Polskiej Bibliografii Naukowej. Niestety, planowany eksport
rekordów z bazy PUBLI jeszcze nie nastąpił, a obecne zawirowania wokół PBN (zmiana firmy
zarządzającej i niewiadome zasady współpracy) oraz kłopoty kadrowe w bibliotece odsuwają
ten termin w czasie, do wyklarowania się ogólnej sytuacji.
Z ofertą wykorzystania bazy PUBLI na potrzeby uczelni przebijamy się powoli, ale konsekwentnie. Jej doskonalenie poprzez rozbudowę opisów bibliograficznych, planowaną implementację raportów do zliczania punktacji oraz przyszła współpraca z Polską Bibliografią Naukową będą
okazją do ściślejszego powiązania uczelni z biblioteką.
Niemniej jednak nasza baza już została doceniona. Na stronie www uczelni w wydzielonej zakładce Nauka promującej osiągnięcia pracowników ZUT, ich projekty badawcze, doktoraty, habilitacje, nagrody i wyniki konkursów, znajduje się również baza publikacji naukowych. Bardzo
zależy nam, by baza tworzona w bibliotece była ważna i użyteczna zarówno dla władz jak i dla
pracowników ZUT, by ułatwiała im funkcjonowanie w akademickiej rzeczywistości wpisując się
w nurt komunikacji naukowej.
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PROFIL NAUKOWCA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
Abstrakt. Dynamiczny rozwój nauki, lawinowy wzrost liczby publikacji naukowych oraz powszechny
dostęp do wiedzy zrodził potrzebę stworzenia systemów identyfikacji autora i jego publikacji.
W artykule przybliżono znaczenie serwisów społecznościowych dla naukowców (SSN) oraz systemów
identyfikacji autora. Szczegółowej analizie poddano system ORCID oraz portale ResearcherID
i ResearchGate. Omówiono związane z nimi korzyści dla autorów, instytucji naukowych oraz bibliotek.
Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN), ResearcherID, ResearchGate,
ORCID

Portale społecznościowe stanowią część kanałów informacyjnych, które umożliwiają interakcję
między użytkownikami za pomocą technologii internetowych. Stały się one w ostatniej dekadzie
narzędziem najbardziej powszechnym, najczęściej używanym przez internautów z całego świata.
Popularność social media jest odpowiedzią na społeczną naturę człowieka; potrzeba komunikacji,
nawiązywanie więzi społecznych, uzewnętrznianie myśli i emocji, jest jego naturalną potrzebą.
Pierwsze portale społecznościowe, Theoglobe.com i Geocities, powstały w latach 90. XX wieku
(1994 r.). Ich popularność lawinowo rosła. Z najpopularniejszego obecnie portalu społecznościowego Facebook korzysta blisko 1,5 mld ludzi na całym świecie. Inne znane serwisy, Google+,
Flickr, Twitter, YouTube, również cieszą się ogromną popularnością.
Przestrzeń wirtualna staje się również miejscem spotkań ludzi nauki. Dla usprawnienia komunikacji pomiędzy badaczami powstają serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN). Do
najbardziej znanych należą ResearcherID, Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar Citations, SCOPUS Author ID, Mendeley, Methodspace, MyNetResearch, Academicon. SSN mimo, iż dedykowane głównie ludziom nauki, zawierają typowe dla portali społecznościowych
elementy. Konto użytkownika stanowi w pewnym sensie naukowe portfolio badacza; oprócz
danych o użytkowniku (imię i nazwisko, zdjęcie, opis zainteresowań naukowych, dane kontaktowe, miejsce pracy), będących typowymi dla każdego portalu społecznościowego, zawiera
także elementy występujące wyłącznie w portalach dla naukowców. Na serwisach społecznościowych dla naukowców istnieje możliwość budowania profilu bibliograficznego. Autorzy
zamieszczają tam wykazy własnych publikacji, łączą je za pomocą linków ze streszczeniami lub
pełnymi tekstami. Ważnymi elementami serwisów dla naukowców są: możliwość monitorowania na bieżąco popularności własnych publikacji (liczby odsłon), sprawdzanie liczby cytowań,
indeksu Hirscha, identyfikowanie osób śledzących i pobierających pełne teksty oraz generowanie statystyk poczytności artykułów. Blogi umieszczone przy profilach użytkowników pozwalają naukowcom na wymianę myśli, dzielenie się opiniami i wnioskami związanymi z pracą
naukową, badaniami nad projektem czy karierą naukową. Użytkownicy po zalogowaniu na
niektóre portale społecznościowe otrzymują unikatowy numer, który umożliwia identyfikację
naukowca i ułatwia wyszukiwanie prac właściwych autorowi. Dużym udogodnieniem jest także
możliwość samodzielnego archiwizowania tekstów.
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Niniejszy artykuł omawia trzy najbardziej reprezentatywne portale społecznościowe dla naukowców: ResearchGate, ORCID i ResearcherID. O wyborze zadecydował ich dynamiczny
rozwój i ekspansja w środowisku naukowym.
ResearchGate (RG)
ResearchGate to międzynarodowy bezpłatny serwis społecznościowy dla naukowców wszystkich dyscyplin wiedzy. Celem nadrzędnym portalu jest nawiązywanie współpracy i wymiana
doświadczeń pomiędzy naukowcami i badaczami z całego świata. Serwis zapewnia swoim
użytkownikom unikatowy zbiór publikacji naukowych. Został założony w 2008 r. przez lekarzy
Ijada Madischa i Sörena Hofmayera oraz informatyka Horsta Fickenschera w Bostonie; później
siedziba firmy została przeniesiona do Berlina. ResearchGate ma obecnie ponad 6 milionów
zarejestrowanych użytkowników z 193 państw oraz dostęp do ponad 75 milionów publikacji,
w tym 19 milionów pełnotekstowych.
Profil użytkownika w serwisie ReaserchGate przypomina życiorys naukowy, prezentujący
wykształcenie, przebieg kariery naukowej, osiągnięcia naukowe i nagrody. Użytkownik może
zamieścić dane dotyczące miejsca pracy oraz sprawowanej funkcji. Wzorem popularnych portali społecznościowych, profil na RG można wzbogacić własnym zdjęciem. Umiejętności
i doświadczenia są potwierdzane przez społeczność serwisu. Zainteresowania naukowe
w formie tagów proponuje serwis po analizie publikacji. Można również zamieścić dane umożliwiające kontakt bezpośredni np. adres e-mail, numer telefonu, konto na portalu społecznościowym i komunikatorze. Zamieszczenie numeru ORCID uławia identyfikację autora z publikacjami. Użytkownik sam ustala dostępność do swojego profilu.
Oprócz danych profilowych naukowcy publikują w ResearchGate swoje prace naukowe.
Serwis ułatwia odszukanie i dołączenie pełnego tekstu artykułu. W przypadku prac niedostępnych w internecie, jest możliwość przejęcia opisów bibliograficznych z menedżerów bibliografii lub ręcznego ich wprowadzenia oraz przyłączenia pełnego tekstu. Poza pracami naukowymi
wydanymi naukowcy mogą archiwizować i udostępniać w ramach profilu teksty nieopublikowane np. wykłady.
Wprowadzenie publikacji do profilu powoduje automatyczne wyodrębnienie współautorów,
jeżeli nie posiadają oni jeszcze kont, serwis sugeruje zaproszenie ich do grona użytkowników.
Podobnie jak w portalach społecznościowych jest możliwość obserwowania profili innych użytkowników. Zainteresowany otrzymuje powiadomienie o aktywności śledzonych przez niego
osób oraz o osobach obserwujących jego profil.
Profil użytkownika zawiera dane bibliometryczne i statystyczne takie jak sumaryczny Impact
Factor, liczba cytowań, liczba pobrań pełnych tekstów, liczba przeglądających publikacje i profil.
Dane statystyczne (zakładka Stats) przedstawione są w postaci interaktywnego wykresu. Są tu
również informacje o naukowcach zainteresowanych profilem, o ile wyrażają na to zgodę, dane
o instytucjach i krajach z których pochodzą.
Serwis ResearchGate dostarcza użytkownikom własny wskaźnik reputacji naukowca RG
Score oparty na danych statystycznych dotyczących jego publikacji oraz interakcji z innymi
naukowcami w ramach serwisu.
ResearchGate posiada funkcje charakterystyczne dla serwisów społecznościowych: utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami na forach internetowych, tworzenie blogów, udział
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w wirtualnych grupach dyskusyjnych. Poprzez zakładkę A&Q można dotrzeć do tematów
dyskusji oraz grup, zadać pytanie lub podzielić się uwagami z członkami całej społeczności.
Użytkownicy serwisu w poszukiwaniu publikacji naukowych korzystają z zasobów takich
baz danych jak: PubMed, Citeseer, RePEc, ArXiv, IEEE i NASA oraz źródeł Open Access.
Wyszukiwarka, oprócz publikacji, standardowo wyszukuje powiązane z tematem grupy dyskusyjne, prace niepublikowane, instytucje, naukowców, zadane pytania oraz miejsca pracy. Przy
wybranej publikacji wyświetla się lista prac cytowanych i cytujących.
Unikatową cechą portalu jest udostępnianie publikacji typu self-archive. Metoda self-archiving jest sposobem na darmowe udostępnianie pełnych tekstów wybranych artykułów.
RG deklaruje współpracę z serwisem SHERPA RoMEO, który prowadzi katalog umów zawartych między wydawcami a autorami tekstów. W przypadku braku dostępu do pełnego tekstu
serwis oferuje bardzo uproszczoną formę kontaktu z autorem.
W serwisie RG umieszczane są aktualne oferty pracy dla naukowców. Oferty zawierają
opisy stanowisk, szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia. Wyszukiwarka Jobs daje możliwość zawężenia ofert do konkretnego kraju, dziedziny, stanowiska. Swoje ogłoszenia zamieszczają tu międzynarodowe ośrodki naukowe, koncerny farmaceutyczne itp.
RG jest dynamicznie rozwijającym się serwisem. Nie dotyczy to tylko liczby użytkowników i zamieszczonych publikacji - serwis dostosowuje swoje narzędzia do wymagań naukowców oraz rozwoju technologii internetowych. Obecnie w serwisie ResearchGate zalogowanych
jest 238 profili naukowców z afiliacją PUM; śledzenie ich aktywności dostarcza aktualnych
informacji o publikowanych pracach, co z kolei jest pomocne w aktualizacji bazy bibliograficznej dorobku pracowników.
ORCID
ORCID – The Open Researcher and Contribution ID – unikalny 16-cyfrowy numer, służący do
łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową. Inicjatywa ta, od początku swojego istnienia, miała charakter otwarty, interdyscyplinarny i zakładała międzynarodowy zasięg przedsięwzięcia. ORCID powstał w 2010 roku, jako
odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Inicjatywę podjęli przedstawiciele środowisk naukowych (Cornell University, Harvard
University), spółek prawa handlowego (Thomson Reuters), wydawców (Wiley-Blackwell
Elsevier, Nature), instytucji badawczych (Caltech), fundacji charytatywnych (Wellcome Trust)
oraz instytucji IT, skupiając się w organizację non-profit. Celem tej organizacji stało się kompleksowe rozwiązanie problemu niejednoznaczności nazwisk w środowisku naukowym. Problemów w tym temacie doświadczają głównie autorzy noszący popularne, często powtarzające
się nazwiska, tworzący w obrębie tej samej dziedziny naukowej, zmieniający miejsce pracy
a tym samym afiliację.
Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na 4 części. W ich obrębie nie zawierają się informacje semantyczne, takie jak rok rejestracji użytkownika czy kod kraju,
z którego pochodzi. ORCID przedstawiony jest jako internetowy standard HTTP URI -Uniform
Resource Identifier (np. orcid.org/0000-0003-0423-1810), który umożliwia łatwiejszą identyfikację w sieci. Numery indywidualnych naukowców przechowywane są w centralnym rejestrze
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identyfikatorów, który będzie zasilał infrastrukturę badawczą. Dzięki numerowi ORCID możliwy jest dostęp do cyfrowego CV naukowego badacza, a także zestawienie jego dorobku naukowego, o kształcie znacznie wykraczającym poza zwykłą listę publikacji (elektroniczne zestawienie umożliwia m.in. tworzenie tagów, generowanie zbioru danych, dodawanie komentarzy
na blogach kolegów, pracę nad niepublikowanymi jeszcze projektami badawczymi).
Funkcjonalności serwisów naukowo-badawczych pozwalają na łatwe przesyłanie informacji, automatyczny import danych, oraz linkowanie między portalem ORCID i innymi systemami identyfikacji autora (np. ResearcherID, Scopus, Web of Science). Za pomocą numeru
ORCID badacz ma możliwość powiązania w jeden rekord własnych prac, bez względu na
zamieszczoną w nich afiliację, inną formę imienia lub nazwiska (np. u kobiet występuje często
zmiana nazwiska w przypadku zamążpójścia; wątpliwości pojawiają się też przy podawaniu
drugich i kolejnych imion bądź ich inicjałów), czy błąd w zapisie danych. Numer ORCID
umożliwia dotarcie do kompletnego zestawu publikacji autora, może mieć zatem zastosowanie
w uczelnianych i krajowych bazach bibliograficznych, rankingach bibliometrycznych, w systemach zarządzania dorobkiem pracowników, przy składaniu wniosków grantowych, manuskryptów, opracowywaniu patentów. Ułatwia również postępowanie identyfikacyjne w przypadkach
plagiatów i dochodzeniu praw autorskich. ORCID, dzięki funkcjom automatycznego raportowania, stanowi pomoc dla instytucji naukowych, chcących obserwować aktywność naukową
badaczy, generować sprawozdania, zarządzać informacjami na profilach uczelni. Również
instytucje wydawnicze są w stanie w prosty sposób dokonać identyfikacji autora z pomocą
numeru ORCID, otrzymując elektroniczne CV badacza: adres, historię zatrudnienia, powiązania
naukowe, współpracę przy projektach.
Logowanie do portalu ORCID możliwe jest na stronie internetowej https://orcid.org/register.
Tworzenie unikalnego numeru ORCID zajmuje 30 sekund. Jeśli autor posiada numer ResearcherID lub konto w bazie Scopus, logowanie przebiega jeszcze łatwiej, gdyż część informacji
zostaje w automatyczny sposób zaimportowana. Ustawienia prywatności pozwalają zadecydować czy, komu oraz jakie informacje o sobie udostępnić; dzięki nim można także w łatwy
sposób kontrolować kto odwiedza profil i jakie informacje widzi. Dane o sobie można upowszechnić dla wszystkich, udostępnić tylko wybranej przez siebie grupie (znajomym) lub, po
wypełnieniu profilu, użyć niestandardowej ochrony prywatności.
Numer ORCID cieszy się uznaniem w świecie naukowym a jego popularność ciągle rośnie.
Pod koniec roku 2013 w skład organizacji ORCID wchodziło 111 instytucji oraz 460 000 zarejestrowanych użytkowników. W listopadzie 2014 roku liczba zarejestrowanych użytkowników
przekroczyła milion. Do chwili obecnej (17 kwietnia 2015 r.) liczba ta wzrosła do 1 289 764
użytkowników. To dobra wiadomość dla środowiska naukowego – ORCID jest organizacją non
profit, napędzaną społecznie, zatem tworzenie kont i aktywność na portalu pomaga tej inicjatywie przetrwać i gwarantuje jej rozwój.
ResearcherID (RID)
ResearcherID to ogólnodostępny, interdyscyplinarny portal dla autorów i badaczy naukowych. Powstał w 2008 roku w USA i jest w pełni zintegrowany z platformą Web of Science
(WOS) firmy Thomson Reuters. Serwis RID można przeszukiwać po nazwisku, instytucji,
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kraju, słowach kluczowych oraz numerze ID. Zawiera wykaz 100 państw, z których pochodzi
najwięcej zarejestrowanych użytkowników serwisu (Top Countries) oraz wykaz 100 najczęściej
podawanych słów kluczowych ze wskazaniem tych najpopularniejszych (Top Keywords).
Portal ResearcherID ma wbudowaną interaktywną mapę polityczną świata zawierającą informacje o liczbie zarejestrowanych osób w poszczególnych krajach. Największą grupę użytkowników serwisu RID stanowią mieszkańcy USA (71.955), Brazylii (54.265) i Chin (53.707).
W Polsce swój profil stworzyło 8.985 osób (stan na dzień 08.05.2015).
Po zarejestrowaniu się do serwisu RID osoba otrzymuje unikatowy alfanumeryczny identyfikator (numer ID), w którym ostatnie cztery cyfry to rok rejestracji. Po utworzeniu konta można rozpocząć tworzenie własnego profilu, który może zawierać informacje o afiliacji (obecnej
i wcześniejszej); tematach badań, zainteresowań; linki do własnych stron www, blogów oraz
numer ORCID. W serwisie naukowcy po zalogowaniu się mogą gromadzić, zarządzać oraz
dzielić się swoimi publikacjami i informacjami na temat swojej działalności naukowej z badaczami na całym świecie zachowując kontrolę prywatności. Numer ID eliminuje błędną identyfikację autora, umożliwia natychmiastowe przeglądanie jego publikacji, sprawdzenie liczby
cytowań i indeksu Hirscha (h-index). Opisy bibliograficzne własnych publikacji można pobierać bezpośrednio z platformy Web of Science oraz poprzez narzędzia do zarządzania i gromadzenia bibliografii np. EndNote Online, RefMan. Opisy bibliograficzne pobrane z platformy
Web of Science zawierają aktualne informacje o cytowaniach.
Dzięki integracji serwisu ResearcherID z platformą Web of Science po dodaniu publikacji
do profilu użytkownika RID unikalny numer ID zostanie automatycznie powiązany z publikacjami użytkownika w Web of Science. Wpisując numer ID w polu Autor Identifiers w WOS
można bardzo szybko sporządzić raport cytowań dla osoby o danym numerze ID. Raport zawiera informacje dotyczące liczby publikacji, cytowań, publikacji cytujących oraz wartości wskaźnika h-index. Unikatowy numer ID podobnie jak ORCID może mieć zastosowanie na uczelniach, w bazach danych, rankingach bibliometrycznych, przy ubieganiu się o granty itp.
W połowie 2014 r. ukazało się zarządzenie Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zobowiązujące wszystkich nauczycieli akademickich naszej uczelni do założenia profilu i powiązania go z własnymi publikacjami. Od 2015 r. wszystkie analizy cytowań
publikacji pracowników uczelni mają być sporządzane tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnego numeru ID autora.
Podsumowanie
Idea tworzenia profili społecznościowych dla naukowców okazała się być trafną i niosącą
wiele korzyści zarówno dla indywidualnego użytkownika, jak również dla instytucji naukowych. Unikalny identyfikator zwiększający widoczność publikacji i dostęp do nich, właściwa
identyfikacja prac oraz instytucji, monitorowanie cytowań, łatwiejszy kontakt ze współpracownikami oraz ułatwienia w raportowaniu dokonań jednostki naukowej powodują, iż zarządzanie
wiedzą staje się procesem coraz łatwiejszym nawet w perspektywie globalnej. Korzystanie
przez ludzi nauki z nowoczesnych i popularnych narzędzi, jakimi są serwisy społecznościowe,
w zdecydowany sposób sprzyja promocji badań i nauki.
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BAZA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ
– OBSZAR DO ZAGOSPODAROWANIA
Abstrakt: W referacie przedstawiono dwa podstawowe, tworzone przez biblioteki, rodzaje baz biograficznych: ze zredukowaną (ograniczoną do podstawowych danych biograficznych) oraz z rozbudowaną
notą biograficzną (życiorysem). Starano się przedstawić zalety rejestracji, opracowania i udostępniania
informacji biograficznej o wybitniejszych naukowcach własnej uczelni poszerzając tym samym obszar
zadań dokumentacyjnych biblioteki szkoły wyższej i nie tylko.
Słowa kluczowe: baza biogramów, bio-bibliografie.

Biblioteka szkoły wyższej, oprócz obsługi środowiska akademickiego, ma też inne zadania,
w tym dokumentacyjne. W tym zakresie biblioteki skupiają się najczęściej na dokumentacji
dorobku publikacyjnego pracowników uczelni (w postaci bibliografii lub repozytorium), co jest
przecież niezwykle przydatnym narzędziem choćby dla wszelkiego rodzaju rankingów uczelni,
przy ubieganiu się o granty czy subwencje ministerialne.
Tymczasem, mimo stosunkowo dużej liczby wydawanych słowników i informatorów biograficznych o ludziach regionów, miast, zawodów, często nie można znaleźć biogramu konkretnej osoby. Dane bio-bibliograficzne są ukryte ponadto w różnych fachowych czasopismach,
wielu księgach pamiątkowych poświęconych profesorom, czy „leciom” wydziałów i uczelni,
zawierających biogramy, wspomnienia o danej postaci, często z jej kolorowym portretem.
wobec takich utrudnień bibliotekarze od dawna wspomagali się różnego rodzaju kartotekami,
katalogami bio-bibliograficznymi dotyczącymi własnej uczelni, miasta, gminy. Rejestracja,
opracowanie i udostępnianie informacji biograficznej jest ważną częścią nowoczesnego warsztatu informacyjnego. Tak zebrane rezultaty pracy dokumentacyjnej mogą być wykorzystane
i udostępniane w różny sposób – jako publikacja książkowa (np. Złota Księga 85-lecia AGH)
a przede wszystkim mniej lub bardziej rozbudowana baza bio-bibliograficzna - zawierająca
jedynie informacje pochodne (wskazują na inne źródła informacji) lub informacje prymarne
(dają bezpośredni dostęp do poszukiwanej informacji). Wydaje się, że jest to kolejne pole, które
powinni zagospodarować bibliotekarze.
Ze względu na zainteresowania historyczne ale też współpracę z redakcją PSB często korzystam z informacji zawartych w Bazie Biogramów BJ. Zbiór biogramów nie jest ograniczony
do środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz dotyczy znanych postaci z całej Polski, jest
w pewnym sensie bazą ogólnopolską, dlatego też implementowaną na swoje strony www przez
wiele bibliotek uczelnianych, np. Uniwersytet Rzeszowski czy Warmińsko-Mazurski, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Akademię Ignatianum. To jest też
powodem, że baza omówiona zostanie szerzej. Koncepcję bazy biogramów, z wykorzystaniem
oprogramowania MicroISIS, opracowała w roku 1992 mgr Maria Bystrowska. Baza, uzupełnia119

na na bieżąco, powstała na podstawie gromadzonych w BJ od lat kartotek osobowych i zawiera
opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych,
urodzonych po 1850 roku. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub
bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Składa się z rekordów dotyczących 39 670 osób
(stan na 15.04.2015). Wprowadzaniem danych do bazy od 1993 roku do marca 2013 roku
zajmowała się mgr Krystyna Bielawska, przy współudziale pracowników z Oddziału Informacji
Naukowej. Po jej odejściu na emeryturę zmieniono metodę uzupełniania bazy. Skupiono się na
takich informacjach o osobach, do których trudno dotrzeć, a nie zawierają ich inne dostępne
w sieci bazy, np. zrezygnowano z powielania informacji dostępnych w bazach Biblioteki Narodowej. W zamian dołączono spis „Ogólnodostępne bazy i informatory polskie” z linkami do
takich ogólnopolskich źródeł jak Polski Słownik Biograficzny czy „Indeks Represjonowanych”
Ośrodka „Karta”.
Funkcjonują jednak inne inicjatywy, jak choćby projekt „Śląska Baza Naukowa” – regionalnego klastra informacyjnego zapoczątkowanego w 2013 r. – na który składają się: Śląska
Baza Biograficzna, Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny, Śląska Biblioteka Cyfrowa
i Encyklopedia Wiedzy o Śląsku. Docelowo ten zespół rozwijanych niezależnie lecz powiązanych multimedialnych serwisów sieciowych, prezentujących informacje regionalne, będzie
obejmował wiadomości encyklopedyczne, piśmiennictwo, biogramy postaci, dane geograficzno-historyczne, dając możliwość wielowątkowego wykorzystania tych samych danych. Podział
na serwisy umożliwia specjalizację w zakresie zawartości i stosowanie odpowiednich sposobów
jej prezentacji (biogram, hasła itd.), a modułowe, etapowe budowanie serwisów i ich włączanie
do użytkowania pozwala na współpracę międzyinstytucjonalną ale i wielośrodowiskową (naukowcy, bibliotekarze, regionaliści).
Ciekawą, z jednej strony regionalną, z drugiej – dziedzinową, inicjatywą Biblioteki Głównej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest działalność w jej ramach organizacyjnych Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska z bazą liczącą ponad 2000 biogramów
osób związanych miejscem pracy lub urodzenia z lecznictwem na Górnym Śląsku. Osobno
prowadzona jest baza „Profesorowie i doktorzy habilitowani aktualnie zatrudnieni w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” czyli swoiste „Who is Who” z całkiem obszernymi
biogramami niektórych osób.
Własną bazę „BIOGRAM” zaczęła tworzyć w 1997 roku Biblioteka Naukowa Wojskowego
Instytutu Medycznego w Warszawie. Baza została przygotowana w celu zgromadzenia i dalszego
przetwarzania informacji o pracownikach naukowo-dydaktycznych Instytutu i zawiera dane biograficzne, a także informacje dotyczące zainteresowań i osiągnięć naukowych, przebiegu pracy zawodowej, członkostwa w organizacjach naukowych, nagród i odznaczeń, liczby publikacji.
Nietypową inicjatywą jest baza BIOGRAFIK opracowana i utrzymywana przez pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Inspiracją było z jednej
strony, zainteresowanie, nasilające się w okresie zbliżających się rocznic czy jubileuszy, historią uczelni i informacjami o pracownikach, z drugiej – świadomość rozproszenia, często ograniczonej dostępności źródeł. Baza powstała w 2005 roku, a podstawą doboru źródeł była Bibliografia publikacji pracowników (t. 1-7), a także dostępne słowniki biobibliograficzne, biograficzne, wycinki z gazet i tygodników gromadzone w Oddziale Informacji Naukowej.
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Według podobnych założeń powstała w 1999 roku w Bibliotece Głównej AGH baza „Biogram” w dostępnym wówczas bezpłatnie programie microISIS. Miała być podręczną pomocą
warsztatową, indeksem dokumentującym przede wszystkim źródła biograficzne o poszczególnych
osobach, a więc opublikowane życiorysy, wspomnienia, nekrologi itp. W bazie zgromadzono około
900 biogramów osób związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą. Celem w tym przypadku nie
było opracowanie pełnych, obszernych biogramów poszczególnych postaci, a jedynie stworzenie sprawnego narzędzia wyszukiwawczego, które ma ułatwić skupienie w jednym miejscu
i wykorzystanie rozproszonych materiałów osobowych. Każdy znaleziony w bazie biogram dostarczać powinien nie tylko zwięzłych informacji o danej osobie, ale i odsyłać do dalszych, niekiedy
licznych, źródeł drukowanych i archiwalnych, zawierających poszerzony materiał faktograficzny.
W ubiegłym roku podjęto prace nad przeniesieniem zawartości bazy pod oprogramowanie MediaWiki, służące do grupowego konstruowania i wypełniania treścią serwisów internetowych. MediaWiki powstało głównie na potrzeby Wikipedii, a od strony technicznej jest to rozbudowana aplikacja napisana w skryptowym języku PHP, współpracująca z bazą danych SQL. Niestety owa konwersja z ISIS do WikiMedia było przeprowadzona wprawdzie przez fachową jednostkę uczelnianą
(Uczelniane Centrum Informatyki) ale bez konsultacji z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, opracowującymi biogramy do bazy. Baza jest widoczna w Internecie
pod tymczasowym adresem http://historia.agh.edu.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna, jednak
jej funkcjonalność jest mocno ograniczona w stosunku do możliwości Wiki. Niestety bibliotekarze
na razie zmagają się z pułapkami edycji w WikiMedia i przystosowaniem biogramów do nowego sposobu ekspozycji, takiego jak w Wikipedii, np. Infobox.
Rozwój technologii komputerowej i sieci Internet zachęcił bibliotekarzy, badaczy i pasjonatów
biografistyki do tworzenia baz bio-bibliograficznych, swoistych słowników elektronicznych,
dostępnych na nośnikach cyfrowych i on-line. Twórcy baz tych nie dążą do opracowania pełnych, obszernych biogramów poszczególnych postaci. Ich autorom przyświeca idea opracowania bazy informacyjnej o materiałach biograficznych rozproszonych w licznych wydawnictwach drukowanych, czasem trudno dostępnych, wydawanych okazjonalnie, w małych nakładach. Bazy mają stać się przyjaznym, sprawnym i dostępnym narzędziem, które zainteresowanego użytkownika odsyła do innych źródeł. Można je przeszukiwać według różnych kryteriów,
nie tylko poprzez nazwisko czy używane pseudonimy, ale także rok urodzenia czy śmierci,
nazw miejscowości, w których dana osoba działała, wykonywany zawód lub rodzaj działalności
czy nazwy instytucji, z którymi była związana. Liczne indeksy pozwalają na tworzenie różnych
zestawień, zależnych tylko od potrzeb prowadzącego kwerendę.
Internet, i to jeszcze w znanym wszystkim formacie Wiki, jest znakomitym miejscem na
umieszczanie i rozpowszechnianie tego typu informacji, a możliwość szybkiego i łatwego uaktualniania danych jest dodatkowym atutem, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania bazą. Powszechny dostęp środowiska naukowego do Internetu sprawia, że staje się on podstawowym narzędziem komunikowania naukowego. Liczba baz biograficznych jest całkiem spora, a przedstawiono
ich tylko kilka. Część z nich z natury swej ma zasięg lokalny, zwłaszcza te uczelniane, mają jednak
swoją wartość, zwłaszcza, gdy hasła są opracowaniami powstałymi w oparciu o źródła pierwotne.
Może już czas na powstanie wspólnej platformy skupiającej dane z różnie zaprojektowanych i prowadzonych baz bio-bibliograficznych, na której wszystkie zainteresowane instytucje
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mogłyby umieszczać swoje zasoby z tego zakresu. Niewątpliwie ułatwiłoby to pracę zarówno
bibliotekarzom oddziałów informacji naukowej jak i historykom w ich poszukiwaniach danych
osobowych np. przy opracowywaniu biogramu dla Polskiego Słownika Biograficznego a i różnym
badaczom z zakresu genealogii. Przygotowany niedawno wspomniany spis "Ogólnodostępne bazy
i informatory polskie" Biblioteki Jagiellońskiej jest pewnym, acz ułomnym, rozwiązaniem, wymuszającym jednak przeglądanie każdej bazy osobno, podczas gdy przydałoby się przeszukiwanie
rozproszone, coś na kształt katalogowego KaRo.
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BIBLIOTEKA AKADEMICKA W ROLI LIDERA KONSORCJUM
NA PRZYKŁADZIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONSORCJUM
CHEMICAL ABSTRACTS
Abstrakt. W referacie przedstawiono długoletnie działania Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (od 1
stycznia 2014 Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej) związane z kierowaniem
i organizowaniem Ogólnopolskiego Konsorcjum Chemical Abstracts. Zwrócono uwagę na duże znaczenie konsorcjów bibliotecznych w kontekście usprawniania komunikacji naukowej. Podsumowano
15-letnie doświadczenie Politechniki Wrocławskiej w organizowaniu konsorcjum, przedstawiono ewolucję bazy Chemical Abstracts (CA), od wersji papierowej do nowoczesnej, wielofunkcyjnej platformy
SciFinder i wykazano jej znaczenie dla polskiego środowiska naukowego jako kluczowego
i uniwersalnego źródła informacji z zakresu szeroko pojętej chemii i nauk pokrewnych. Podkreślono
także znaczenie współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie pozyskiwania
dofinansowania, niezwykle istotnego elementu dla całego przedsięwzięcia. Jako uzupełnienie i ilustrację
treści referatu zaprezentowano przekrojowy materiał statystyczny dotyczący samej bazy, jej wykorzystania oraz instytucji uczestniczących w konsorcjum na przestrzeni lat.
Słowa kluczowe: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, CAS SciFinder, konsorcjum, bazy danych.

Wstęp
Jednym z charakterystycznych zjawisk związanych z działalnością współczesnych bibliotek
jest dążenie do nawiązywania współpracy w ramach konsorcjów. Zjawisko rosnącej ich liczby
obserwowano już w latach 60. XX w. w USA. Były one tworzone głównie na potrzeby wypożyczeń międzybibliotecznych, wprowadzania w szerokim zakresie techniki komputerowej
i nowoczesnych usług informacyjnych. Dynamiczny rozwój tego typu współpracy nastąpił
w latach 90. XX wieku, w obliczu zmian w dostępie do informacji, poszerzania ofert wydawców o bazy danych on-line, rosnących kosztów ich zakupu oraz ogólnoświatowych trendów
optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów elektronicznych. Realizując swoje podstawowe zadania – wspierania badań naukowych i procesów kształcenia, biblioteki akademickie
zaczęły upatrywać szansy na rozwój swoich usług w działaniu grupowym poprzez zrzeszanie
się w konsorcja i organizowanie wspólnego sieciowego dostępu do cennych zasobów informacyjnych. Takie inicjatywy dawały ponadto możliwość skutecznego zabiegania o środki finansowe, lepsze ich wykorzystanie, korzystne negocjowanie cen i warunków zakupu oraz redukowanie kosztów jednostkowych.
W Polsce, partnerska współpraca bibliotek w ramach konsorcjów, rozpoczęła się na początku lat 90. Zainicjowały ją biblioteki naukowe na etapie wspólnego wdrażania zintegrowanych
systemów bibliotecznych, tworzenia katalogów centralnych, a pod koniec lat 90. organizacji
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dostępu do abstraktowych baz danych i e-czasopism renomowanych wydawców. Utworzone
w 2000 r. Konsorcjum Chemical Abstracts umożliwiło krajowym instytucjom naukowym
sieciowe korzystanie z bazy Chemical Abstracts (CA), zainstalowanej na serwerze bibliotecznym Politechniki Wrocławskiej [1]. Inicjatywa organizacji dostępu do największej bazy danych
literatury chemicznej nie była przypadkowa, biorąc pod uwagę potencjał Politechniki Wrocławskiej w tej dziedzinie. W uczelnianej bazie DOrobku NAukowego (DONA) jest zarejestrowanych
ok. 11 tys. publikacji z zakresu szeroko rozumianej chemii [dane do 30.04.2015], w większości
artykułów opublikowanych w renomowanych światowych czasopismach. Na Wydziale Chemicznym PWr jest rejestrowanych rocznie ok. 300 publikacji ze wskaźnikiem Impact Factor, co stanowi
prawie połowę sumarycznego IF Uczelni. W 2014 r. wynosił on 1658.994 dla PWr i 756.831
(45,6%) dlaWydziału Chemicznego. W rankingu najlepszych prac Uczelni stanowią one zdecydowaną większość, a artykuł z czasopisma Chemical Society Reviews z 2014 r. posiadający
IF=30.425 to czołówka literatury światowej. Spośród innych prac, obok monografii i ich rozdziałów, referatów konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym, warto zwrócić uwagę na prawie
300 patentów, w rejestrowaniu których Wydział Chemiczny jest niekwestionowanym liderem na
Uczelni, a Politechnika Wrocławska ma największy dorobek w tym zakresie spośród wszystkich
uczelni w kraju.
Od środowiskowego systemu obsługi informacyjnej do ogólnopolskiego konsorcjum
Inicjatywa stworzenia konsorcjum wychodziła naprzeciw potrzebie sformalizowanej współpracy bibliotek w zakresie organizowania optymalnego dostępu do elektronicznych źródeł informacji. Realizując ten projekt Biblioteka wykorzystała wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi informacyjnej różnych grup użytkowników reprezentujących zarówno środowisko naukowe,
studenckie, jak i przemysłowe. Należy wymienić tu, zapoczątkowany w latach 70. XX w.,
ogólnokrajowy system SDI – Selektywnej Dystrybucji Informacji oparty o wyszukiwanie literatury z baz danych na taśmach magnetycznych. Kolejnym, ważnym przedsięwzięciem, było nowatorskie wykorzystywanie już w latach 80. XX w. informacyjnych systemów on-line, takich jak
BRIOLIS1 oraz STN International2, a także uruchomienie w 1993 r. pierwszego systemu udostępniającego bazy na CD-ROM-ach w sieci uczelnianej. W 1999 r. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej zorganizowała Środowiskowy System Udostępniania Baz Danych (ŚSUBD) oparty
na nowoczesnej, w ówczesnym czasie, technologii sieciowego dostępu do informacji na CD-ROMach [3]. System ten działał na mocy porozumienia o współfinansowaniu pomiędzy pięcioma
wrocławskimi uczelniami (Akademii Medycznej, Ekonomicznej, Rolniczej, Uniwersytetu
i Politechniki Wrocławskiej) i dawał możliwość korzystania z następujących baz: Chemical Abstracts, Science Citation Index, Inspec oraz Current Contents. Sprawną i szybką obsługę instytucji –
użytkowników ŚSUBD – zapewniała Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa (WASK),
pełniąca równocześnie rolę sieci metropolitalnej (MAN), specjalistyczny serwer posadowiony
Serwis informacyjny uruchomiony w British Council w Warszawie, którego celem było prowadzenie wyszukiwań retrospektywnych w trybie on-line z ponad 100 baz danych zgromadzonych w systemach DIALOG i BLAISE.
2
Multidyscyplinarny serwis informacyjny z siedzibą w Karlsruhe zapewniający dostęp on-line do ponad 100 baz.
1
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w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej, wielofunkcyjny system sieciowy IRIS CD-Ware angielskiej firmy Info Technology Supply, a także zespół informatyków zatrudnionych w Bibliotece.
O sukcesie całego przedsięwzięcia przesądziło w dużej mierze 70% dofinansowanie z Komitetu
Badań Naukowych (KBN) oraz Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, (PFUN).
Te bogate doświadczenia stały się podstawą do utworzenia Ogólnopolskiego Konsorcjum
Chemical Abstracts – unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia realizowanego do chwili obecnej.
Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts w liczbach.
Konsorcjum Chemical Abstracts powstało z inicjatywy Biblioteki Politechniki Wrocławskiej w 2000 r. W jego skład weszło wtedy 17 instytucji3 – głównie uczelni wyższych, a także
Polska Akademia Nauk. Obecnie, w 2015 r., są to 22 instytucje – politechniki, uniwersytety,
instytuty PAN-u, instytuty naukowo-badawcze oraz uniwersytety medyczne (rys.1).
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Uczelnie techniczne
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Instytuty naukowo-badawcze
Uniwersytety medyczne

9;41%

Rys. 1. Instytucje uczestniczące w roku 2015 w Konsorcjum według rodzaju.
Źródło: opracowanie własne.

Na przestrzeni wszystkich lat z opisywanej formy dostępu do informacji chemicznej korzystały w sumie 34 instytucje. Najkrótszy, bo dwuletni staż, posiada Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Rysunek 2 przedstawia liczbę instytucji uczestniczących w Konsorcjum w wybranych latach z przedziału 2000–2015. Liczba ta ulegała zmianie
z roku na rok ze względu na rezygnacje i przystępowanie nowych członków.

3

Dane pochodzą z rocznych raportów dotyczących działalności systemu biblioteczno-informacyjnego PWr.
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Rys. 2. Liczba instytucji uczestniczących w Konsorcjum w latach 2000-2015
Źródło: opracowanie własne.

Z powodu wysokiej ceny bazy podyktowanej przez wydawcę Chemical Abstracts Service
(CAS) – Oddział American Chemical Society4, niezwykle ważne było dofinansowanie przez
MNiSW (wcześniej KBN). Wynosiło ono w 2000 r. 70%, w latach 2001–2008 ok. 50%, a od
2011 r. wzrosło do korzystnego poziomu 80%. Do 2008 r. istniała możliwość dodatkowego
otrzymywania wersji drukowanej CA, po preferencyjnej cenie. Z tej możliwości korzystało 11
instytucji, aż do zaprzestania wydawania tej wersji, zgodnie ze światowymi trendami.
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Rys. 3. Wzrost wykorzystania bazy CA na platformie SciFinder na uczelniach technicznych w latach
2010-2014
Źródło: opracowanie własne.

4

http://cas.org
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Biblioteka PWr w roli lidera Konsorcjum
Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej, a od 2014 r. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej5, jest od 15 lat koordynatorem Ogólnopolskiego Konsorcjum CA. W ramach
jego działalności realizowany jest dostęp do jednego z najcenniejszych, o uniwersalnym charakterze, źródeł informacji bibliograficznej z zakresu szeroko pojętej chemii i nauk pokrewnych.
Udostępnianie sieciowe bazy na dyskach optycznych (12 dysków w roku) związane było
z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym. Zawartość dysku przeładowywana była każdorazowo na serwer biblioteczny i dystrybuowana poprzez sieci rozległe POL-34 i NASK. W ramach
każdej instytucji, z bazy mogło korzystać równocześnie czterech użytkowników, co niestety nie
do końca zabezpieczało komfortowy dostęp. Kontrola adresu IP komputerów oraz identyfikator
instytucji przydzielony przez administratora systemu gwarantowały bezpieczne połączenia internetowe. Rolę narzędzia programowego, zarządzającego i monitorującego bazę CA, przez wiele lat
pełnił wielofunkcyjny system IRIS CD Ware oraz jego późniejsze wersje: IRIS CD Web Ware
(2001) i OneLog IRIS X7 (2005) [4]. W 2009 r. wersję sieciową bazy CA CD zastąpił dostęp online do platformy informacyjnej CAS SciFinder6, która w ramach rocznej prenumeraty zapewnia zintegrowany dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez CAS (CA Plus,
CAS Registry, CAS React, ChemCats, ChemList, Marpat, Medline). Platforma SciFinder daje
naukowcom i studentom nowoczesne narzędzie wspierające ich badania naukowe, o bardzo dużym
zakresie czasowym, z codzienną aktualizacją. W porównaniu z poprzednią wersją na CD - nowa
platforma posiada większe możliwości optymalnego wyszukiwania i wykorzystania informacji,
m.in. równoczesne przeszukiwanie całej zawartości bazy, inteligentną analizę treści oraz nowoczesny interfejs. Możliwy jest wybór trzech graficznych edytorów struktur związków chemicznych, substancji i schematów reakcji, wyszukiwanie informacji wg struktur graficznych oraz
dostęp do pełnych tekstów materiałów źródłowych.
Kluczowe znaczenie dla Konsorcjum, od chwili jego powstania, miało dofinansowanie KBN
a później Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku działalności, zgodnie z przepisami finansowymi obowiązującymi do 2004 r., Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS)7, jako pośrednik, otrzymywało w ramach SPUB środki finansowe, a Biblioteka
zajmowała się eksploatacją. W latach późniejszych, Biblioteka już samodzielnie występowała
o dotację przedmiotową przyznawaną w ramach „Programu rozwoju i utrzymania infrastruktury
informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej”. Obecnie Centrum
Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej pozyskuje środki finansowe w ramach dotacji na
„Działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem Wirtualnej Biblioteki Nauki” i jako
pomysłodawca, założyciel i lider realizuje na różnych poziomach cały szereg zadań, zapewniających funkcjonowanie całego projektu. Do najważniejszych z nich należą:
– Negocjacje z przedstawicielem wydawcy Chemical Abstracts Service, pozyskiwanie niezbędnych do procedury przetargowej dokumentów oraz ich tłumaczenie.

5

http://centrum.pwr.edu.pl/
https://www.cas.org/products/scifinder
7 http://www.wcss.wroc.pl/
6
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–

Obsługa księgowa całego zadania, w tym także kalkulacja ogólna i indywidualna, monitorowanie wpłat członków Konsorcjum (część finansowana przez instytucje)
przygotowywanie faktur i rozliczanie całości.
– Stałe kontakty z przedstawicielami instytucji uczestniczących w Konsorcjum (konsultacje,
szkolenia, opracowywanie statystyk, pośredniczenie w korespondencji z wydawcą, dostarczanie niezbędnych dokumentów.
– Przygotowywanie projektu umowy zawieranej formalnie między PWr – koordynatorem,
a poszczególnymi instytucjami uczestniczącymi. Współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Umów PWr, radcą prawnym, kwestorem, a także Działem Finansowym oraz Działem
Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej.
– Oszacowanie z dwuletnim wyprzedzeniem kosztu dostępu do bazy na dany rok, z uwzględnieniem takich parametrów, jak kurs dolara, liczba przewidywanych członków, wzrost ceny
wydawcy. Następnie określenie kwoty potrzebnej dotacji wraz z uzasadnieniem.
– Przygotowanie wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji oraz szczegółowego raportu z wykorzystania środków finansowych i działalności Konsorcjum w roku poprzedzającym wypełnienie
tego wniosku. Po zatwierdzeniu przez MNiSW dotacji, sporządzenie tzw. harmonogramu płatności.
– Ścisła współpraca z Biurem Zamówień Publicznych podczas trwania postępowania przetargowego oraz przygotowywanie dokumentacji w języku angielskim.
Podsumowanie
Konsorcjum Chemical Abstracts jest szczególną inicjatywą, o bogatej tradycji, usprawniającą
komunikację naukową oraz poszerzającą zakres tematyczny Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Podsumowując jego wieloletnią działalność można podkreślić:
– Piętnastoletnie doświadczenie w organizacji Konsorcjum pokazuje, że jest to udane przedsięwzięcie służące całemu środowisku chemików w Polsce i wspierające polską chemię, której
pozycja w świecie jest wysoka.
– Realizowany jest dostęp on-line do najbardziej kompletnego i źródła informacji chemicznej
o uniwersalnym charakterze.
– Platforma CAS SciFinder jest wysoko oceniana przez użytkowników, o czym świadczą rosnące statystyki wykorzystania (rys. 3) oraz zainteresowanie ze strony wciąż nowych instytucji.
– Fundamentalne znaczenie ma relatywnie wysokie dofinansowanie MNiSW na poziomie
80%, bez którego, ze względu na wysoką cenę samej bazy, wiele instytucji nie byłoby w stanie
pokryć kosztów uczestnictwa.
Wieloletnia działalność Konsorcjum wskazuje na możliwość samodzielnego realizowania
tak dużego projektu o zasięgu krajowym przez instytucję jaką jest biblioteka akademicka, co
znacząco poszerzyło zakres jej zadań, uzupełniło ofertę usług informacyjnych oraz wpisało się
w strategię Uczelni w zakresie podwyższania jakości kształcenia i badań naukowych.
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INFORMACJA NAUKOWA I POTRZEBY KOMUNIKACYJNE
UŻYTKOWNIKÓW W ŚWIETLE
NOWOCZESNYCH USŁUG BIBLIOTECZNYCH
Abstrakt: Artykuł przedstawia rolę informacji naukowej wyrażoną poprzez nowoczesne usługi biblioteczne. W świetle zadań i potrzeb informacyjnych zakres prezentowanych usług ma służyć tworzeniu
warsztatu naukowego i wspierać komunikację naukową. Poruszona została informacyjna rola biblioteki
oraz kwestie problemów i zadań, na które odpowiada biblioteka akademicka organizując narzędzia
i planując usługi. Zaprezentowane zostały przykłady usług stworzonych przez bibliotekę; wdrażanych
rozwiązań zewnętrznych oraz potencjalnie interesujących wdrożeń, które można planować w dalszej
perspektywie. Rozważania poparte są praktyką – współpracą z użytkownikiem oraz analizą typowych
potrzeb informacyjnych. Propozycje biblioteki stanowią często ramy informacyjne dla pracy badawczej
dla całej uczelni. Z jednej strony odbywa się to poprzez dobór dostępnych źródeł informacji, z drugiej
zaś poprzez uwarunkowania techniczne, które ułatwiają komunikację i korzystanie z tychże zasobów.
Słowa kluczowe: usługi biblioteczne, informacja w bibliotece, rola biblioteki, warsztat informacyjny,
rozwój biblioteki.

System komunikacji naukowej na całym świecie podlega dynamicznym zmianom. Istotą
tych zmian jest nie tylko szerokie wykorzystanie Internetu jako podstawowego kanału wymiany
informacji, umożliwiającego coraz szersze upowszechnianie efektów prac naukowców, ale
także ciągle rosnąca rola bibliotekoznawstwa i informacji naukowej jako metadyscypliny upowszechniającej informację i rozwój usług z nią związanych. Musimy pamiętać, że mimo upływu lat w powszechnej opinii funkcjonuje wiele mitów i nieporozumień na temat wpływu Internetu na komunikację naukową i kierunki jej rozwoju. Częściowo wynikają one z nadmiernego
upraszczania komunikacji naukowej i postrzegania jej w kategoriach jednego uniwersalnego
modelu, utrzymujących się problemów i niejasności terminologicznych czy wreszcie przeceniania wpływu technologii na zachowania naukowców. Jeśli chcemy prognozować kierunki rozwoju i optymalizacji usług informacyjnych i bibliotecznych oferowanych naukowcom musimy
przyjrzeć się szerzej zagadnieniom wyszukiwania informacji utrwalonej w różnego typu dokumentach (drukowanych i elektronicznych), a także zachowaniom użytkowników poszukujących
wielorakich źródeł i informacji. Wyszukiwania prowadzone na potrzeby badań naukowych,
dydaktyki, pisania prac naukowych wszystkich stopni wymuszają obecnie zmiany strategii i technik
wyszukiwania w bibliotekach. Bez zmian aktualizujących ustalenia teoretyczne i odpowiednie
rozwiązania praktyczne w zakresie obsługi informacyjnej środowisk naukowych, biblioteki nie
mogą przyczyniać się do dalszego rozwoju komunikacji naukowej. Ich rola jest tym większa, że
muszą walczyć z powszechnymi opiniami użytkowników uważających, że uniwersalne, standardowe wyszukiwarki typu Google i Google Scholar umożliwią dostęp do wystarczającej ilości
informacji. Jednak pomimo zwiększania zakresu i zasięgu indeksowanych dokumentów, uspraw-
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niania mechanizmów rankingu i wyświetlania wyników nie są one w stanie zastąpić profesjonalnych usług i kwerend wykonywanych przez przygotowanych i wykształconych pracowników biblioteki, a konkretnie E-biblioteki czy OIN. Gromadzenie literatury na potrzeby pisania
prac projektowych, licencjackich, magisterskich nie mówiąc już o poważniejszych badaniach
naukowych, nie może ograniczać się do standardowych wyszukiwarek, które nie indeksują całej
zawartości informacyjnej sieci. Poza tym pozostaje kwestia jakości wyszukiwanej informacji, której
nie są w stanie zagwarantować automatyczne mechanizmy wyszukiwarek, a którą może zagwarantować bibliotekarz np. tworząc subject gatways – tematyczne serwisy WWW o kontrolowanej
jakości. Ogromną rolę w tym zakresie ma do odegrania informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
zarówno w obszarze poznawczym, tj. badając komunikację naukową jak i w dziedzinie kształcenia profesjonalistów informacji, przewodników i nawigatorów odpowiedzialnych za dalszy
rozwój usług wyszukiwawczych. Dla przyszłego kształtu obszaru pośredniczenia w komunikacji
naukowej ważne jest kto i w jakim stopniu przejmie zadania związane z wyszukiwaniem
i kontrolowaną organizacją dostępu do dorobku nauki [1].Badania naukowe potwierdzają, że
60% studentów uważa zasoby oferowane przez biblioteki za bardziej wiarygodne od tych wyszukanych za pomocą wyszukiwarek, a blisko 80% z tych, którzy korzystali z pomocy bibliotekarza w poszukiwaniach informacji, sądzi, że to bibliotekarze wnoszą wartość dodaną do tych
działań.[2]. Komunikacja naukowa jako praktyka realizowana jest na dwóch poziomach indywidualnym i społecznym. Na obu występuje potrzeba popularyzacji dorobku naukowego, przekazania go szerszemu gronu odbiorców. Tu też nieocenioną staje rola usług w bibliotece naukowej dokonującej transferu, przetwarzania danych, informacji i rozpowszechniania ich na
potrzeby rozwoju nauki i oceny własnego dorobku.
Obecnie, w efekcie pozyskiwania grantów i dofinansowań1 większość bibliotek akademickich posiada warunki lokalowe oraz zaplecze sprzętowe, które pozwala spełniać tę komunikacyjną rolę biblioteki. Kolejnym etapem jest "wypełnienie" nowych przestrzeni ofertą usługową.
Wdrażanie usług bibliotecznych jest skomplikowane, ponieważ musimy mieć na względzie
kompetencje użytkownika – zarówno merytoryczne jak i techniczne – oraz prawidłowo ocenić
nasze możliwości i praktyczną przydatność proponowanych rozwiązań. Jeszcze jedna – wydaje
się najtrudniejsza – kwestia to fakt, że nasze propozycje muszą zafunkcjonować w ramach
aktualnego hybrydowego modelu biblioteki. W realiach klasycznych usług (drukowanych zasobów) oraz usług i zbiorów cyfrowych musimy włożyć wielokrotnie więcej wysiłku w planowanie
kolejnych wdrożeń. Cały czas mając na uwadze, że oczekuje się od nas działań na obu tych
polach. Wobec tak zdefiniowanych potrzeb chcielibyśmy przedstawić katalog wybranych usług
informacyjnych przeznaczonych dla naszych użytkowników.
W bieżącym roku wdrożone zostały w Bibliotece Politechniki Poznańskiej kody QR (Quick
Response). Kody te charakteryzują się coraz większą powszechnością – są obecne chociażby jako
element akcji reklamowych w przestrzeni miejskiej np. na plakatach i ulotkach. Technologicznie są
niezwykle dostępne – wygenerowanie kodów nie wymaga licencjonowanego oprogramowania;
Problematyka zapewnienia materialnego zaplecza informacyjnego czyli pozyskiwania środków finansowych
nie może być pomijana. W związku z tym Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaproponowała w marcu br. seminarium zgodne z tą tematyką: Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 20072013 i prognozy na przyszłość – seminarium, 18 marca 2015 r., Biblioteka Politechniki Poznańskiej [on-line], [dostęp
29.04.2015]. Dostępny w Internecie: http://library.put.poznan.pl/pl/dobre-praktyki-seminarium.
1
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można je odczytać na każdym praktycznie telefonie komórkowym za pomocą darmowej aplikacji – jest to technologia otwarta. Kody mogą zawierać w sobie sporą porcję informacji wraz
z dużą dozą tolerancji na ewentualne uszkodzenie kodu2. Wdrożenie miało na celu połączyć
nasze zasoby drukowane i elektroniczne, wpisuje się idealnie w model hybrydowej biblioteki.
Na regałach w wolno dostępnej, samoobsługowej części biblioteki zamieszczone zostały kody
do uzupełniających informacji cyfrowych m.in. do e-czasopism, które prenumerujemy równolegle z drukowanymi lub tytułów udostępnianych za darmo. Również do ebooków, baz artykułów i zasobów Open Access. Dało to możliwość rozszerzenia przestrzeni informacyjnej oraz
lepszego jej dopasowania do potrzeb użytkowników. Kody prowadzące do zasobów anglojęzycznych są prezentowane także w angielskiej wersji językowej – założeniem było zwiększenie
dostępności i wielkości zbiorów dla studentów zagranicznych. W ramach kodów promujemy
polskie bazy abstraktowe (BazTech, BazEkon, AGRO). Praktyka pokazuje, iż nasi użytkownicy
– wbrew trendom wydawniczym i zakupowym - są zdecydowanie bardziej chętni do korzystania z informacji w języku ojczystym i zwykle tylko takiej poszukują. Oczywiście wprowadzenie kodów musiało wpisywać się również w organizację pracy w bibliotece. Posiadamy bieżący
dostęp do statystyk wykorzystania poszczególnych kodów, ewentualna zmiana zasobu nie jest
trudna, zadbaliśmy o sporą elastyczność systemu. Całość jest zdecydowanie bardziej zaawansowana niż ma to miejsce w przypadku plakatu reklamowego z jednym kodem, prowadzącym
wyłącznie do strony producenta. Jest to system informacyjny obejmujący ok. 300 kodów i ok.
80 zasobów naukowych dostosowanych do potrzeb informacyjnych użytkowników, komplementarny z naszymi zbiorami drukowanymi. Oczywiście nie jest to usługa zaplanowana dla
każdego użytkownika. Grupę docelową stanowią studenci, także angielskojęzyczni, posiadający
dostęp do aplikacji odczytującej kody QR.
Oprócz usług uniwersalnych, przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców nie mogą ujść
naszej uwadze propozycje zindywidualizowane, z przeznaczeniem dla pracowników nauki. Od
wielu lat - na przestrzeni zmieniających się wymagań i koncepcji MNiSW – Biblioteka Politechniki Poznańskiej proponuje pomoc w zakresie ustalenia wskaźników bibliometrycznych
i oceny parametrycznej dorobku. Nie jest to jednak tylko poradnictwo, proponujemy stworzenie
gotowego wykazu, który jest kompletny i spójny, można dołączyć go do własnej dokumentacji
i przedstawić w konkursach grantowych czy procedurach awansowych. Ogromne w ostatnich
latach zainteresowanie publikowaniem w bazie Thomson Reuters (w ramach tzw. listy filadelfijskiej) to temat, który z jednej strony budzi ogromne emocje, z drugiej zaś wymaga stworzenia
odpowiedniego zaplecza informacyjnego dla pracowników i władz uczelni. Poza wspomnianymi analizami formalnymi proponujemy szkolenia, jak i bieżącą informację – konieczną w realiach
ciągłych zmian. Dodatkowo omawiamy narzędzia przydatne do prowadzenia efektywnego warsztatu, jak menedżer bibliografii (głównie EndNote Basic) czy profil ResearcherID. W zakresie publikowania alternatywą staje się Open Access. Materia ta również wymaga od nas przygotowania

Więcej informacji o zastosowaniu kodów QR w komunikacji naukowej można uzyskać w pracach: Jeszke Ł.,
Kod 2D w prezentacji źródeł naukowych [preprint]. E-LIS [on-line]. 2009 [dostęp: 29.04.2015]. Dostępny w Internecie:
http://hdl.handle.net/10760/13910. oraz Jeszke Ł., Jeszke N., Kody QR jako punkty informacyjne w bibliotece. Biuletyn
EBIB. [on-line]. 2014, 7(152), 1-8. [dostęp: 29.04.2015]. Dostępny w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/
/ebib/article/view/264.
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materiałów oraz form pomocy (szkolenia, prawo autorskie, bazy OA). Dalszy rozwój tychże usług
jest w perspektywie nieunikniony.
Od kilku lat obserwujemy niezwykłą lukę informacyjną i ogromną potrzebę praktycznej
wiedzy z zakresu publikowania w ramach listy filadelfijskiej oraz – szczególnie wśród humanistów – zainteresowanie tematyką Open Access. I nie mamy tu na myśli indywidualnych pracowników nauki, ale również członków redakcji. Stwierdzamy z pewnym zdziwieniem, iż redakcje
naukowe nie mają często podstawowej wiedzy na temat istniejących ram prawnych, możliwości
promocyjnych, form wydawniczych dla publikacji elektronicznych oraz wymagań poszczególnych
zarządców baz. Nawet świadomość istnienia takich miejsc jak BazTech, które z powodzeniem
wspierają czasopisma w aspekcie marketingu - czyli de facto dobrego indeksowania w Google
Scholar – jest niezadowalająca. Pomimo faktu, iż my jako biblioteka nie pozycjonujemy siebie
jako specjalistów od procesów wydawniczych okazuje się, że to najczęściej znajomy bibliotekarz jest osobą od której próbuje się uzyskać informacje na ten temat. To biblioteka, a nie np.
wydawnictwo uczelniane, proponuje nierzadko spotkania z przedstawicielami zagranicznych
wydawców. Bazy bibliograficzne – chociażby wspominany BazTech – to też produkty naszego
środowiska. Uważam, że zaplanowane i systemowe wsparcie dla autorów i redakcji to przestrzeń usługowa, która – choć wymagająca – może być z powodzeniem zagospodarowana przez
bibliotekę dysponującą kompetentnym personelem. Obecnie działa to głównie w nie do końca
zorganizowanej sferze indywidualnych porad. Pamiętajmy, że w strukturach redakcji brakuje
zwykle osób biegłych w wyszukiwaniu i codziennej pracy z bazami oraz publikacjami elektronicznymi. Także kwestie techniczne są nie zawsze odpowiednio przeprowadzone. Warto przypomnieć sobie biblioteczną(!) II konferencję naukową Konsorcjum BazTech3, która odbyła się
dwa lata temu, a wśród omówionych kwestii była i promocja publikacji w sieci, właściwe przygotowanie plików z artykułami i książkami czy w końcu zastosowanie OJS (Open Journal
System) – oprogramowania dla e-czasopism. Jako biblioteki posiadamy więc bazę pod usługi
tego typu. Myślę, że z powodzeniem można rozszerzać ofertę w tym kierunku.
Opisane w niniejszym tekście spektrum usług kształtuje formy i sposoby komunikacji w nauce,
czyniąc ją łatwiejszą i bardziej dostępną dla różnych grup użytkowników. Stwarza możliwość
pełniejszego i szybszego upowszechniania efektów i wyników badań naukowych wśród szerszej publiczności – przyczynia się do większego rozwoju edukacji i pokonania kolejnych barier
w komunikacji naukowej. Zarówno kody QR jak i pozostałe propozycje adresowane w sposób
zindywidualizowany dla pracowników naukowych, przyczyniają się do rozwoju potencjalnie
„nowej” komunikacji naukowej – mającej ułatwiać szybki, powszechny dostęp do aktualnych
wyników badań, oraz szeroko pojętego dorobku naukowego. Jako biblioteki naukowe mamy
możliwości pomocy, rozwoju i wspierania warsztatu codziennej pracy badawczej pracowników
nauki. Z powyższych rozważań wynika, że na podstawie analizy potrzeb informacyjnych użytkowników biblioteki nie tylko rozbudowują się i wyposażają, ale także planowany jest rozwój
usług bibliotecznych determinujących dalszy rozwój systemu komunikacji naukowej. Informacja naukowa wyrażana poprzez nowoczesne usługi biblioteczne ma szansę na zajęcie ważnej

Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki - II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech Poznań,
17-19 kwietnia 2013 [on-line], [dostęp 29.04.2015]. Dostępny w Internecie: http://hps.biblos.pk.edu.pl/bbd13/.
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roli w obszarze pośredniczenia pomiędzy twórcami i odbiorcami, dostarczając informacje kompetentne, bezpłatne, a przede wszystkim o gwarantowanej jakości.
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ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
W PROCESACH INFORMACYJNYCH
NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Abstrakt: Nowoczesne rozwiązania technologiczne w procesach informacyjnych są potrzebne zarówno
bibliotekarzom, studentom, jak i całemu społeczeństwu informacyjnemu. Bynajmniej nie chodzi tu tylko
o wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy, ale o nowe spojrzenie na bibliotekarstwo,
a przede wszystkim skierowanie go i podporządkowanie nowoczesnemu stylowi myślenia. Informatyzacja w bibliotece powinna stać się tak samo obecna, jak powszechna jest w otaczającym nas świecie. Na
przełomie ostatnich 10 lat w Bibliotece Uniwersytetu Szczecińskiego zaszło i nadal następuje wiele
zmian w dostępie do informacji. Wszystkie związane z tym aspekty zostały przedstawione w niniejszym
referacie.
Słowa kluczowe: Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, system biblioteczny KOHA, proces
informacyjny

Nowoczesna funkcja biblioteki naukowej w środowisku to już nie tylko usługi umożliwiające dostęp do literatury ale także aktywne wspieranie procesu naukowego poprzez jego współorganizowanie, administrowanie czy rejestrowanie aktywności. W dobie społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych rozwój procesów informacyjnych stawia
przed biblioteką nowe wyzwania i daje szerokie możliwości uczestniczenia biblioteki w rozwoju
naukowym uczelni. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w procesach informacyjnych
potrzebne są zarówno bibliotekarzom, studentom jak i całemu społeczeństwu informacyjnemu.
Bynajmniej nie chodzi tu tylko o wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy, ale
o nowe spojrzenie na bibliotekarstwo a przede wszystkim skierowanie go i podporządkowanie
nowoczesnemu stylowi myślenia.
Ostatnie 10-lecie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego to czas wielu zmian
w generowaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu a także interpretacji informacji. Pierwszą
i najważniejszą decyzją była kwestia wyboru systemu bibliotecznego. W 2005 roku dotychczasowy system1, opracowany jeszcze w systemie DOS, jednostanowiskowy przebudowany przez
informatyka na system wielostanowiskowy, stał się nie wystarczający dla rosnących potrzeb Biblioteki. Dodatkowo system nie współpracował z powszechnie przyjętym w bibliotekach formatem
MARC21, brak wsparcia dla wypożyczalni, archaiczne gromadzenie i niewydolne przetwarzanie danych powodowało na tym etapie więcej problemów niż korzyści z informatyzacji.
Do 2005 roku biblioteka starała się podążać drogami innych bibliotek szczecińskich, które
wdrażały komercyjny system biblioteczny Aleph zakupiony w 2000 roku ze środków uzyska1
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nych ze wspólnego projektu „Modernizacja, integracja i rozbudowa systemów gromadzenia
i udostępniania informacji w sieciach Intranet i Internet Bibliotek Szczecińskich Szkół Wyższych
tworzących „Szczeciński Zespół Biblioteczny”. Został on przygotowany wspólnie z Politechniką
Szczecińską, Pomorską Akademią Medyczną i Wyższą Szkołą Morską. W 2003 roku Biblioteka
Główna posiadała pięć tzw. licencji FULL przeznaczonych dla pracowników Biblioteki i pięć
licencji OPAC z przeznaczeniem dla użytkowników. Znaczne rozproszenie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego, duża liczba studentów i pracowników naukowych, powodowały, że ilości te były zdecydowanie niewystarczające. Ze względu na wysokie koszty zakupu kolejnych licencji i kosztów utrzymania systemu i pomimo poczynionych
znacznych nakładów finansowych, w kolejnych latach system ALEPH nie był rozwijany.
W 2006 roku z uwagi na powszechność stosowania standardu MARC21 podjęto decyzję
o wyborze systemu o otwartym kodzie o nazwie KOHA. Dzięki temu Biblioteka zyskała nowe
możliwość integracji systemu z ogólnie pojętym zagadnieniem przetwarzania informacji. Wdrożenie w pełni automatycznego wypożyczania książek z wykorzystaniem modułu OPAC, gdzie na
każdym etapie czytelnik jest informowany o statusie swojego zamówienia i terminie zwrotu
wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Udogodnienia te znacznie zwiększyły poziom zadowolenia czytelników i usprawniły działanie całej biblioteki. Czytelnik poprzez zalogowanie się
do swojego konta uzyskuje wszystkie niezbędne dla niego informacje. Mogą być one przekazane za pomocą poczty e-mailowej, wiadomość z komunikatora GG.
W przyjętym systemie dzięki integracji „zdalnego dostępu” z kontem OPAC, czytelnik po instalacji niewielkiego programu i drobnej konfiguracji przeglądarki WWW, po zalogowaniu się
do swojego konta zyskuje dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie do źródeł informacji, zasobów naukowych którymi dysponuje Biblioteka.
Zamówienia na nowe wydawnictwa książkowe zgłaszane są w systemie do oddziału gromadzenia2, gdzie centralnie po analizie następuje zakup. W momencie uruchomienia budżetu na zakup
zbiorów oddziały udostępniania otrzymują informację o przydzielonej kwocie. Za pomocą systemu
mogą śledzić składane przez siebie zamówienia. Maja dostęp do informacji czy dana pozycja
została skierowana do zakupu, za jaką cenę, kiedy dotarła do Biblioteki i na jakim etapie opracowania obecnie się znajduje a także jaka jeszcze kwota pozostaje do dyspozycji danej jednostki. Informacja o stanie realizacji zakupu umożliwia skorzystanie z nowo zakupionej publikacji
jeszcze na etapie jej opracowywania.
Zamówienia elektroniczne oraz wstępna rejestracja czytelników, zmniejszyły zakres obowiązków pracowników udostępniania, którzy w zyskanym czasie uzupełniają opisy książek o spisy
treści i skany okładek.
Połączenie danych uzyskanych z opracowania, z dobudowanym modułem gromadzeniowym,
a także prowadzonym od kilku lat archiwum ubytków (również tych zakupionych przed komputeryzacją), Biblioteka dysponuje obecnie potężnymi możliwościami raportowania i analizowania.
Możliwości te dotyczą nie tylko ruchu księgozbioru, ale też np. aktywności pracowników,
terminowości zwrotów na różnych wydziałach.
2
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System biblioteczny KOHA przynosi korzyści nie tylko czytelnikom ale sprawia również,
że praca bibliotekarza jest znacznie łatwiejsza, wygodniejsza i efektywniejsza. Ponieważ system
posiada wiele usprawnień w przetwarzaniu informacji, pozwala na generowanie pełnych statystyk z funkcjonowania biblioteki poczynając od etapu gromadzenia, kończąc na etapie wypożyczenia. Informacje te są przetwarzane przez system i dostępne w formie wykresów i raportów.
W ramach systemu tworzona jest baza publikacji, która umożliwia uzyskanie informacji
o aktywności naukowej pracowników. Pełni ona inną funkcję niż katalog główny biblioteki. Do
pełnego jej wykorzystania potrzebne są szersze informacje niż formalny opis bibliograficzny. Do
oceny aktywności naukowej wymagane są także od pracowników biblioteki dodatkowe umiejętności szersze niż w dziale opracowania zbiorów. Stosowanie formatu MARC21 w tej bazie wymaga
dużej koncentracji i skrupulatności, aby generowane później statystyki były wiarygodne.
System został zmodyfikowany, tak aby przechowywać dane pozabibliograficzne oraz aby
zapewnić możliwość przesyłania danych. Aktualnie do Polskiej Bibliografii Naukowej dokonywany jest systematycznie eksport danych z Bazy Publikacji. Dodatkowo eksport tych danych dokonany został do testowanego systemu, oceniającego aktywność pracowników naukowych na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Cały czas przygotowywane są modyfikacje bazy służące
usprawnieniu pracy w sekcji Bibliometrii Oddziału Bibliometrii i Bibliografii Naukowej.
W 2016 roku Uczelnia stanie w obliczu kolejnej oceny jednostek – podobnej do tej z roku
2013. Jeżeli odbędzie się ona z użyciem tego samego programu „Ankieta jednostki”, to rola
biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, w przygotowaniu gotowych plików wejściowych,
będzie niezastąpiona. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiednio dopracuje Polską Bibliografię Naukową tak, aby ocena odbyła się na podstawie zgromadzonych tam
danych, to w takim przypadku ocena przejdzie sprawnie i bez komplikacji.
Mówiąc o informacji/komunikacji nie sposób pominąć zagadnienia automatycznej lub półautomatycznej komunikacji między systemami. Zagadnienie to spoczywa na Oddziale ds. Komputeryzacji Biblioteki Głównej. Od lat bazy udostępniane są za pomocą protokołu Z.3950 (np.
KARO). O ile współpraca z tymi systemami, mimo napotykanych trudności, jest dość łatwa, to
integracja z multiwyszukiwarką EDS, OPI, wsparcie automatyzacji punktacji Impact Factor, Index
Copernicus nie jest już tak proste. Wydaje się, że wszelkiego rodzaju integracje będą przez najbliższe lata spędzać sen z oczu informatykom, albo przysparzać sporo pracy pozostałym pracownikom biblioteki.
Oczywiście system biblioteczny to nie wszystko ale to główny szkielet działalności integrujący wszystkie inne usługi przetwarzania informacji. W skład tego ekosystemu informatycznego wchodzi także moduł kadry, w którym rejestrowane są wszystkie wyjścia i wejścia pracownika. Są one rejestrowane i umożliwiają zarówno pracownikowi jak i przełożonym kontrolę
rzeczywistego czasu pracy3.
W ramach ułatwienia komunikacji między pracownikami stworzono wewnętrzne „gadugadu”. Każdy pracownik przy swoim stanowisku może uruchomić klienta PSI i może w każdej
W Bibliotece Uniwersytetu Szczecińskiego czas jest ruchomy. Bilans na koniec miesiąca musi być jednak
zerowy. Rejestracji podlegają wszystkie wyjścia służbowe i prywatne. Pracownik sam kontroluje swój czas pracy
w danym dniu.
3
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chwili skontaktować się z innym pracownikiem. Oprócz aktywnej formy komunikacji każdy pracownik posiada osobiste konto mailowe w domenie bg.szczecin.pl. Tą drogą za pomocą stworzonych list przekazywane zostają informacje przeznaczone dla wszystkich pracowników lub kierowników Biblioteki.
Bezpieczeństwa budynku Biblioteki Głównej „pilnuje” monitoring, który również zintegrowany jest z systemem KOHA i na jego podstawie liczone są statystki odwiedzin.
Do systemu informacji Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzana jest również
informacja o zakupionym na potrzeby biblioteki sprzęcie. Dzięki zarejesrtowanym fakturom
i przypisaniu sprzętu do konkretnego użytkownika odnalezienie go po kilku latach nie stwarza
problemu, a także pozwala przeprowadzać analizy z jego wykorzystania, oraz przewidzieć zapotrzebowanie na przyszłe lata.
Do codziennej działalności przydatny jest również system do przetwarzania zgłoszeń pracowników dotyczących np. różnych problemów sprzętowych czy systemowych. Każde takie zgłoszenie
jest rejestrowane, opisywane i przydzielane do osoby odpowiedzialnej za jego rozwiązanie. Na
każdym etapie pracownik posiada informację o realizacji zgłoszenia. Wszystkie wymienione wyżej
usługi są ze sobą zintegrowane. Każdy pracownik posiada jedno hasło i login do każdej z nich.
Pomimo przygotowanych do tej pory adaptacji w bazie publikacji, Biblioteka nie spoczywa
na laurach. W dalszym ciągu jest jeszcze wiele do zrobienia, dopracowania, zoptymalizowania.
Do najważniejszych zadań do realizacji należy przygotowanie modułu gromadzenia czasopism,
dalsze rozwijanie współpracy z NUKATem oraz integracja z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego4. W najszybszym czasie należałoby także uruchomić kolejne kanały powiadomień o zdarzeniach, o aktualnościach przez Facebook, Google+; udostępnić wsparcie pracowników Oddziału Informacji Naukowej przez te (lub inne) serwisy społecznościowe z archiwizacją
korespondencji w bazie; zintegrować główny katalog z innymi wyszukiwarkami, tak aby prezentować wyniki szukania na jednej, spójnej liście.
Dzięki tym wszystkim zabiegom informatyzacja w bibliotece stała się tak samo obecna, jak
powszechna jest w otaczającym nas świecie. Życie bez dobrego przepływu informacji w działalności bibliotecznej, czy jakiejkolwiek innej instytucji w dzisiejszych czasach, jest niemożliwe
i generujące ogromne straty oraz w ostatecznym rozrachunku powodujące w przypadku firmy,
bankructwo, a w przypadku biblioteka szybszą likwidację lub stagnację.
Tradycyjnie rozumiana funkcja biblioteki w ostatnim czasie ewoluuje w kierunku szeroko
rozumianego gromadzenia i udostępniania informacji. Nie inaczej dzieje się w bibliotece Uniwersytetu Szczecińskiego.
Bibliografia
1. Ganakowska U., Zatorski W. 2008. System biblioteczny KOHA i jego wpływ na funkcjonowanie
biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego. W: Wojciechowska M., red., Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty. Gdańsk: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, s.235-239. ISBN 978-8361079-08-0.
Od 01 lutego 2015 roku Wydawnictwo Naukowe US zostało włączone w strukturę organizacyjną Biblioteki
Głównej US.
4

138

2. Ganakowska U., Zatorski W. 2010. Wykorzystanie oprogramowania Open Source w bibliotece
akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. W: Wojciechowska M.,
red., Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, s.213-224.
ISBN 978-83-61079-01-9.
3. Ganakowska U., Zatorski W. 2008. KOHA – tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej. W: Bibliotekarz
Zachodniopomorski. Szczecin, nr 1-2, s. 15-18. ISSN 0406-1578, http://koha.pl/start.html [dostęp
30 kwietnia 2016]

139

Wiesława Łapuć
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczny w Szczecinie

HISTORIA SZKOLEŃ BIBLIOTECZNYCH
NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ
Abstrakt: W artykule omówiono w ujęciu historycznym, cel szkoleń bibliotecznych, grupy użytkowników szkoleń prowadzonych przez Bibliotekę Główną Politechniki Szczecińskiej, formy zajęć oraz materiały pomocnicze przygotowywane dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników biblioteki.
Słowa kluczowe: szkolenie biblioteczne, przysposobienie biblioteczne, podstawy informacji naukowej

Rozwój wiedzy i towarzyszący mu ilościowy wzrost piśmiennictwa wymaga posiadania
odpowiednich umiejętności porządkowania i wykorzystania tej wiedzy. Dydaktyka biblioteczna, prowadzona przez pracowników biblioteki, kształtuje umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji. Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej od początku działalności prowadziła szkolenia użytkowników, zarówno studentów, jak i pracowników naukowych.
Biblioteka prowadziła zajęcia w różnej formie, w zależności dla której grupy użytkowników były
przeznaczone. Formy zajęć zmieniały się, np. w pierwszych latach istnienia uczelni były to pogadanki dla studentów I roku, później wykłady i ćwiczenia, prowadzono również zajęcia w formie
„drzwi otwartych”. Eksperymentalną formą szkoleń użytkowników były dyżury informacyjne
w wypożyczalni i holu katalogowym. Komputeryzacja biblioteki spowodowała wprowadzenie
szkoleń odbywanych drogą elektroniczną, w czasie i miejscu dogodnym dla użytkownika.
Szkolenie biblioteczne użytkowników informacji naukowej prowadzone przez biblioteki uczelni wyższych jest jedną z najważniejszych części działalności dydaktycznej bibliotek. Zajęcia dydaktyczne przygotowujące studentów do aktywnego korzystania z informacji naukowej są prowadzone
w różnej formie przez większość uczelni wyższych.
Celem zajęć jest:
– nabycie umiejętności korzystania z dostępnych katalogów, baz dziedzinowych, informatorów,
– zapoznanie użytkowników z rodzajami i formami usług świadczonymi przez biblioteki,
– poznanie źródeł informacji na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych,
– nabycie umiejętności poszukiwań literatury,
– znajomość dróg docierania do niezbędnej literatury,
– umiejętność sporządzania opisów i zestawień bibliograficznych.
W latach 50. i 60. XX wieku uczelnie wyższe dostrzegały konieczność wprowadzenia zajęć
umożliwiających studentom korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i systemów informacyjnych.
Początkowo wprowadzano zajęcia dla studentów I roku. Przysposobienie biblioteczne było pierwszym etapem szkolenia użytkowników. Biblioteki w tym okresie starały się również o poszerzenie
zakresu przysposobienia bibliotecznego o zagadnienia korzystania z wydawnictw informacyj140

nych. Jednak najczęściej ograniczenia kadrowe, lokalowe i organizacyjne powodowały trudności w upowszechnianiu tego rodzaju zajęć.
Propozycje wprowadzenia zajęć z podstaw informacji naukowej pojawiły się w 1960 roku,
niektóre biblioteki opracowały programy szkolenia studentów jako użytkowników informacji
naukowej, niestety inicjatywy te nie doczekały się realizacji. Ministerstwo skierowało do rektorów szkół wyższych pismo z sugestią wprowadzenia przedmiotu podstawy informacji naukowej. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło analizę kształcenia studentów jako użytkowników informacji. Analiza opracowania na podstawie sprawozdań rektorów,
wykazała, że w roku akademickim 1968/1969, zajęcia z podstaw informacji naukowej prowadziło 25 uczelni wyższych, obejmując nimi ok. 3000 studentów. Dyskusje i próby wprowadzenia
w niektórych uczelniach realizacji postanowień Uchwały nr 35 Rady Ministrów spowodowały
wydanie przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego pisma do rektorów szkół wyższych
z prośbą wprowadzenia zajęć z podstaw informacji naukowej. Do pisma dołączono ramowy program 12-godzinnych zajęć na III roku studiów. Zaletą programu był dwu etapowy cykl szkolenia, na który składało się przysposobienie biblioteczne i podstawy nauki o informacji.
Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej aktywnie uczestniczyła w dyskusjach i pracach
nad programami szkoleń bibliotecznych i zajęć z podstaw informacji naukowej. Szkolenie biblioteczne dla I roku początkowo prowadzono w formie pogadanek w których udział był dobrowolny. Jednak efekty były niezadowalające. Rok akademicki 1960/1961 był początkiem systematycznych szkoleń bibliotecznych. Inicjatywa biblioteki spotkała się z dużym poparciem władz
uczelni, dziekanaty pilnowały terminów i rozkładów zajęć, przestrzegały rygoru zaliczenia
szkolenia bibliotecznego w I semestrze.
Biblioteka Główna opracowała program zajęć:
– wykład – jedna godzina – poświęcony organizacji nauki i związanej z nią organizacji bibliotek
naukowych oraz organizacji działalności Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej,
– ćwiczenie 1 – jedna godzina – organizacja Oddziału Udostępniania Zbiorów, zasady udostępniania zbiorów,
– ćwiczenie 2 – pisemne sprawdzenie wiadomości nabytych.
Opracowano formularz ćwiczeń sprawdzających, studenci musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania w katalogu alfabetycznym i prawidłowo wypełnić rewers na określone dzieło.
Kolejne zadanie wymagało odszukania właściwego symbolu UKD w indeksie tablic klasyfikacji dziesiętnej, odszukanie właściwego miejsca w katalogu rzeczowym, wypełnienie rewersu.
Następne zadanie wymagało odszukania w katalogu alfabetycznym czasopism odpowiedniego
rocznika czasopisma i wypełnienie rewersu czytelnianego. Ostatnie zadanie polegało na odszukaniu normy z określonej dziedziny w katalogu norm i wypełnienie rewersu czytelnianego.
Wykłady odbywały się w siedzibach wydziałów, ćwiczenia według grup organizowanych przez
dziekanaty w Bibliotece Głównej. Taka forma zajęć z przysposobienia bibliotecznego przetrwała do lat dziewięćdziesiątych. Szkolenie biblioteczne w tradycyjnej formie wykładu i ćwiczeń
było prowadzone do czasu wprowadzenia elektronicznych katalogów bibliotecznych.
Wraz z wkroczeniem komputeryzacji biblioteki, pojawiła się potrzeba zmiany formy zajęć
z przysposobienia bibliotecznego. Zrezygnowano z ćwiczeń wykonywanych przez studentów,
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wprowadzono nowe formy prezentowania zasobów biblioteki. Wykorzystywano komputery,
rzutniki, ekrany, dzięki którym ilustrowano treść wykładu informacyjnego. Na podstawie Zarządzenia nr 19 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 3 kwietnia 1997 odstąpiono od wpisu zaliczenia szkolenia bibliotecznego do indeksu dla studentów I roku. Wynikało to ze zmiany wymuszonej nowymi sposobami informacji o zbiorach i zasadami ich udostępniania. W październiku
Biblioteka Główna organizowała wielką akcję informacyjną dla studentów I roku. Organizowano stanowiska informacyjne – ogólne, gdzie student dowiadywał się jak korzystać z usług biblioteki, stanowiska w holu katalogowym – informacja o zasadach poszukiwań katalogu tradycyjnym
i elektronicznym. Biblioteki wydziałowe prowadziły zajęcia w formie tradycyjnej (Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury i Biblioteka Wydziału Mechanicznego – wykład, ćwiczenia
z wykorzystaniem nowych pomocy, czyli rzutników, ekranów, plansz) i w formie „drzwi otwartych”. Oddział Informacji Naukowej przygotowywał specjalne informatory o bibliotece, zbiorach
i zasadach korzystania. Biblioteki wydziałowe przygotowywały stanowiska informacyjne, wykorzystując komputery, materiały prezentujące zbiory. Pierwszą biblioteka wydziałową, która wprowadziła szkolenie biblioteczne w formie „otwartych drzwi” była Biblioteka Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej.
W 2009 roku Politechnika Szczecińska i Akademia Rolnicza utworzyły Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Połączenie wymusiło opracowanie nowego
i ujednoliconego modelu kształcenia użytkowników biblioteki. W roku 2011 opracowano szkolenie biblioteczne w formie testu wypełnianego drogą elektroniczną. Test jest dostępny na
stronie internetowej Biblioteki Głównej. Pytania w teście dotyczą Biblioteki Głównej i bibliotek
wydziałowych, zasobów bibliotecznych i zasad korzystania, bibliotecznego katalogu on-line,
źródeł informacji naukowej. Opracowano i umieszczono na stronie domowej biblioteki specjalną zakładkę pozwalającą prawidłowo wypełnić test. Było to odpowiedzią na ogólne tendencje
w szkoleniu bibliotecznym, jak i oczekiwania studentów.
Kolejnym etapem szkolenia studentów były zajęcia z podstaw informacji naukowej dla studentów starszych lat studiów. W latach 1961–1965 na Wydziale Elektrycznym dla studentów
III roku prowadzono zajęcia w wymiarze 1 godziny, bez wpisu do indeksu. Od 1974 roku zainicjowano obligatoryjne przysposobienie informacyjne dla studentów III roku w wymiarze 3 godzin.
W 1977 roku opracowano jednolity program zajęć informacyjnych dla studentów III i IV roku
studiów. Zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji naukowej dostosowano do specjalizacji
studentów IV i V roku. Podstawy informacji naukowej były podzielone na dwie części. Część
pierwsza – wykład była prowadzona przez Oddział Informacji Naukowej. Prezentowano zasoby
biblioteczne i sposoby poszukiwania informacji. Część ćwiczeniowa odbywała się w bibliotece
wydziałowej, obejmowała prezentację materiałów charakterystycznych dla danej biblioteki. Ćwiczenia kończyły się sporządzeniem spisu bibliograficznego, najczęściej tematem takiego zestawienia był temat pracy dyplomowej.
Zajęcia z podstaw informacji naukowej były prowadzone przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej i bibliotek wydziałowych. Zajęcia nie były ujmowane w programach studiów, rozkładach zajęć, były prowadzone dzięki inicjatywie bibliotekarzy na zasadzie nieformalnych porozumień wydziałów i biblioteki. Wchodzące od 1 października 2011 roku nowe Prawo
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o szkolnictwie wyższym nakładało na wydziały obowiązek przygotowania planów studiów
zgodnych z ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. W rozporządzeniu MNiSW z dnia
2.11.2011r. w opisie efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych
znalazł się zapis „potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz źródeł”. Biblioteka uznała, że jest to dobry moment aby wprowadzić w całej uczelni jednolity sposób kształcenia
studentów jako użytkowników biblioteki. Propozycja wprowadzenia przysposobienia bibliotecznego w I semestrze studiów pierwszego stopnia w formie testu i postaw informacji naukowej w VI
semestrze w formie wykładu nie uzyskały poparcia tylko Wydziału Elektrycznego i Wydziału
Techniki Morskiej i Transportu. Część wydziałów – Wydział Ekonomiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydział Informatyki – umieściły zajęcia „podstawy informacji naukowej” w planach studiów. Studenci wydziałów: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa,
Technologii i Inżynierii Chemicznej mają obowiązek odbycia zajęć „postawy informacji naukowej’. Stanowiska władz wydziałów są niejednoznaczne, doceniają znaczenie kompetencji uzyskiwanych dzięki szkoleniom, jednak przerzucają organizację (np. terminy) na Bibliotekę. Problem
wynagrodzenia pracowników Biblioteki, którzy nie mają w zakresie obowiązków prowadzenia
zajęć jest ciągle nierozwiązany. Bibliotekarze mimo wszystkich trudności prowadzili i prowadzą
szkolenia studentów, organizują spotkania dla pracowników naukowych i doktorantów informujące
o nowych bazach dostępnych w Bibliotece.
Biblioteka Główna prowadziła również szkolenia dla młodej kadry naukowej, odbywały się
nieregularnie, najczęściej na prośbę określonej grupy. Przykładem mogą być zajęcia z informacji
naukowej prowadzone w latach 1980–1985 w wymiarze 6 godzin na kursie pedagogicznym dla
młodej kadry naukowej. Biblioteki Wydziału Budowy Maszyn i Wydziału Budownictwa i Architektury organizowały okazjonalne spotkania panelowe, na których omawiano z pracownikami
naukowymi zagadnienia związane ze sposobami kształtowania umiejętności pozyskiwania informacji naukowej.
Pomocą w utrwalaniu nabytych umiejętności służyły materiały wydawane przez bibliotekę.
Opracowywano ulotki z aktualnymi informacjami, wyciągi z regulaminu udostępniania, przewodniki po dziedzinowych źródłach informacji, poradniki. Bibliotekarze Biblioteki Głównej PS
opracowali m.in. publikacje:
– 1973; Teresa Jasińska, Alicja Gniewoszewska: Przysposobienie biblioteczne i informacyjne
studentów.
– 1977; Teresa Jasińska, Alicja Gniewoszewska: Przysposobienie biblioteczne i informacyjne
studentów.
– 1979; Sylwia Wróblewska: Poradnik studenta-elektryka: adnotowany wybór źródeł informacji dziedzinowych.
– 1979; Sylwia Wróblewska: Przewodnik po dziedzinowych źródłach informacji w Bibliotece
Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej.
– 1980; Lidia Gabrielewicz: Przewodnik po wydawnictwach informacyjnych gromadzonych
w Bibliotece Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.
– 1987; Jadwiga Zabłocka, Elżbieta Polakowska: Przewodnik po dziedzinowych źródłach
informacji w Bibliotece Instytutu Okrętowego Politechniki Szczecińskiej.
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–
–

1989; Teresa Jasińska: Przysposobienie biblioteczne i informacyjne studentów.
1991; Jadwiga Zabłocka, Elżbieta Polakowska: Politechnika Szczecińska. Instytut Okrętowy.
Biblioteka: przewodnik po dziedzinowych źródłach informacji w Bibliotece Instytutu Okrętowego Politechniki Szczecińskiej.
– 1991; Teresa Jasińska, Bożena Miączyńska: Informator dla użytkowników.
– 2000; Małgorzata Zygmunt, Jerzy Honczarenko: Poradnik dyplomanta. 2000.
– 2007; Anna Gryta, Agnieszka Bajda: Czytelnicze ABC czyli (prawie) wszystko co powinieneś
wiedzieć o bibliotece.
Biblioteka Gówna PS organizowała również praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzono
szkolenia z informacji naukowej dla bibliotekarzy bibliotek fachowych Szczecina, szczególnie
ściśle współpracowała z Zakładami Chemicznymi Police Biblioteka Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej. Biblioteki Wydziałowe organizowały lekcje biblioteczne dla uczniów szkół
średnich (Biblioteka Wydziału Elektrycznego, Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury).
Szkolenia biblioteczne użytkowników były prowadzone od początku istnienia uczelni, ulegały modyfikacjom, zmieniały formę, zakres tematyczny był dostosowywany do potrzeb użytkowników, obejmowały różne grupy studentów. Bibliotekarze z wielkim poświęceniem propagują różne formy kształcenia informacyjnego użytkowników, dostosowując formy i treści szkoleń
do aktualnych możliwości, oczekiwań studentów i pracowników uczelni.
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