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Prezentujemy
numer
specjalny
Newslettera
Biblioteki
Głównej
Uniwersytetu Szczecińskiego. Newsletter
będzie się ukazywał raz w miesiącu i ma
na celu przybliżać działalność wszystkich
bibliotek sieci US oraz popularyzować
kulturę czytelniczą. Zapraszamy do
lektury i rozpowszechniania!

NOWA DYREKOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Urszula Ganakowska – bibliotekarz dyplomowany.
Z Biblioteką Główną Uniwersytetu Szczecińskiego
związana od 1999 roku. W latach 2002–2004 była
kierownikiem Oddziału Gromadzenia Druków Zwartych.
W 2004 roku awansowała na stanowisko sekretarza
naukowego BG US, przyczyniając się do powstania Sali
Strumiańskiej, w której przez lata prowadziła działalność
pozabiblioteczną (organizacja konferencji, spotkań,
wykładów, wystaw, promocja książek, działalność
charytatywna). Po reorganizacji BG US w 2016 roku
powierzono
jej
funkcję
kierownika
Oddziału
Udostępniania Zbiorów. W 2017 roku została zastępcą
dyrektora Biblioteki Głównej US; od 1 października 2020
roku – na stanowisku dyrektora tej placówki.
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Urszula Ganakowska podejmowała liczne prace na rzecz społeczności akademickiej i
środowiska bibliotekarskiego (wieloletnie członkostwo w Senacie US oraz w Senackiej
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. W tym
ostatnim przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Koła Bibliotek Naukowych w
Szczecinie).
Od 2005 roku pracuje w zespole redakcyjnym „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”,
a od ponad 15 lat aktywnie uczestniczy w pracach Zachodniopomorskiego Porozumienia
Bibliotek.
Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i informacji
przybliżających różne aspekty działalności bibliotek naukowych oraz redaktorką lub
współredaktorką kilku publikacji pokonferencyjnych.
Za swe dotychczasowe dokonania w 2007 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem
Zasługi. Zainteresowania: podróże, języki obce, działalność charytatywna.
NASZE BIBLIOTEKI
W styczniu 2021 r., godziny otwarcia bibliotek kampusowych uległy ujednoliceniu.
Biblioteka Główna US wraz z pięcioma, afiliowanymi przy niej bibliotekami, w roku
akademickim są otwarte dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00,
w soboty (w przypadku filii - tylko soboty zjazdowe) w godzinach 9.00 – 14.00.

https://bg.szczecin.pl
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W kwietniu 2021 r. została otwarta nowa
pula tytułów na platformie IBUK Libra. W
doborze e-książek uczestniczyli m.in.
pracownicy
naukowi
Uniwersytetu
Szczecińskiego. W bieżącym roku
obowiązują dotychczas używane piny. W
przypadku korzystania z zasobów
wirtualnej czytelni IBUK Libra po raz
pierwszy, warto zwrócić się do
bibliotekarza po indywidualny kod
aktywacyjny, umożliwiający korzystanie z
ponad 800 książek zamieszczonych na
platformie. Piny aktywacyjne są dostępne
w każdej bibliotece sieci US. Każdy
autoryzowany użytkownik biblioteki może
telefonicznie, mailowo lub osobiście
uzyskać kod. Link do strony IBUK Libra oraz
szczegółowy wykaz tytułów z nowej oferty znajduje się na stronie domowej BG:
https://bg.szczecin.pl
HABEMUS DOCTOREM!
10 czerwca 2021 roku, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US, miała
miejsce uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
Bibliotekę
Główną
reprezentowała – zatrudniona
w Oddziale Monitoringu
Naukowego – mgr Justyna
Grzeszczuk, która uzyskała
stopień doktora w dziedzinie
nauk humanistycznych w
dyscyplinie: filozofia.
https://usz.edu.pl/uroczystapromocja-doktorow-idoktorow-habilitowanych/

https://bg.szczecin.pl
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USŁUGA „ZAMÓW SKAN”
Wprowadzona w listopadzie 2020 r. usługa
zamawiania skanów cieszy się dużym
zainteresowaniem
wśród
czytelników
bibliotek sieci US. Do sierpnia 2021 r.
zeskanowano łącznie 58180 stron w plikach
PDF. Pliki, współdzielone z zamawiającymi
je pracownikami naukowymi, słuchaczami
studiów podyplomowych, doktorantami oraz
studentami US, umieszczane są w
dedykowanym katalogu, by sukcesywnie
rozbudowywać Repozytorium wraz z
Biblioteką
Cyfrową
US
https://repo.usz.edu.pl/.
Szczegółowe zasady skanowania zdalnego
znajdują się na stronie: https://bg.szczecin.pl
Z LEMEM POD CHMURKĄ
26 lipca 2021 r. w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Szczecińskiego, z okazji setnej
rocznicy urodzin wybitnego, polskiego pisarza
science-fiction,
Stanisława
Lema
–
literackiego patrona roku 2021 – odbyła się
impreza
pod
nazwą
"Biblioteczna
LEMoniada", mająca na celu popularyzację
jego twórczości.
W „Magnoliowym Zakątku” BG US
uczestnicy akcji mogli zapoznać się z wystawą
poświęconą życiu i twórczości pisarza oraz
wziąć udział w licznych konkursach z
nagrodami, m.in. Kosmicznym Konkursie
Plastycznym, quizie: Stanisław Lem i jego
twórczość, dyktandzie pt. „Przepiórzyce”,
którego autorem jest sam Lem, jak również
dołączyć do akcji „Roboty z recyklingu”, w
ramach której poprzez zabawę uświadamiano
dzieciom konieczność segregacji odpadów.
W programie imprezy, oprócz orzeźwiającej lemoniady i kolorowych, kruchych ciasteczek w
kształcie księżyców, gwiazd i rakiet, zaaranżowano także „Czytelnię pod chmurką”. W cieniu
https://bg.szczecin.pl
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parasola, siedząc w wygodnych leżakach, czytelnicy mogli zagłębić się lekturze
przygotowanych przez bibliotekarzy książek autorstwa Stanisława Lema lub skorzystać z
pozycji dostępnych w ramach akcji „Uwolnij książkę – bookcrossing”.
O „ANTY-ANTYCHRYŚCIE” RAFALE WOJACZKU PRZY FILIŻANCE KAWY
„Spotkanie z Autorem – Rozmowy przy Kawie” to nowy cykl spotkań zainicjowanych przez
Szkołę Doktorską Uniwersytetu Szczecińskiego i organizowanych przy współpracy z Radiem
Szczecin. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 czerwca br. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś jego gościem specjalnym był dr
Konrad Wojtyła, szczeciński poeta, krytyk literacki i dziennikarz, którego książka „ANTYantychryst? Wojaczek religijny” właśnie ukazała się na rynku wydawniczym.
Spotkanie poprowadził dr hab. prof. US Piotr Michałowski, udział w nim wzięli również dr
hab. prof. US, Piotr Krupiński, dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów oraz ks. dr hab.
prof. US. Grzegorz Chojnacki, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Książka poświęcona jest twórczości Rafała Wojaczka. W recenzji publikacji prof. Andrzej
Skrendo wskazuje, że książka ta „nie chce być przyczynkiem do rozumienia autora „Sezonu”,
ale ma ambicję dokonać przewrotu” poprzez zwrócenie uwagi na te konteksty twórczości
Wojaczka, które dotąd były pomijane: filozoficzny i religijny.
Po
zakończeniu
oficjalnej
części
spotkania
jego
uczestnicy
mogli
kontynuować rozmowy o
literaturze przy filiżance
pysznej kawy.

Na zdjęciu od lewej: dr Konrad Wojtyła, dr hab. prof. US Piotr Krupiński, dr hab.
prof. US Piotr Michałowski, ks. dr hab. prof. US. Grzegorz Chojnacki

https://bg.szczecin.pl

Spotkanie
zostało
zarejestrowane i można
je obejrzeć na kanale
YouTube Radia Szczecin
pod
adresem:
https://www.youtube.co
m/watch?v=XcQGM2P
W6_k, natomiast książka
dostępna jest w Czytelni
Głównej
Książnicy
Pomorskiej.
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BIBLIOTEKA POD LUPĄ: KAMPUSOWA CUKROWA/KRAKOWSKA EFZ

biblioteka ma charakter ogólnodostępny i jest jedną z bibliotek wydziałowych, działających w
sieci biblioteczno-informacyjnej US.
Biblioteka jako Centrum Informacji Menedżerskiej znajduje się na 2 poziomach (łącznie ok,
2 tys. m2), posiada 60 stanowisk komputerowych dla czytelników oraz kilkanaście pokoi
pracy grupowej (GroupRoom System), z których korzystać mogą na równych prawach
przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesowego.
To w pełni nowoczesna biblioteka, z bogatym księgozbiorem ekonomicznym (polsko- i
obcojęzycznym) – wyposażona w system obsługi RFiD, pozwalającym na efektywne
wypożyczenia i zwroty, posiadająca kiosk multimedialny i wrzutnię do zwrotów książek.
Warto wiedzieć: wrzutnia książek

https://bg.szczecin.pl
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Urządzenie umożliwia przyjmowanie książek o każdej porze, również poza godzinami pracy
biblioteki. Rozpoznaje zwracane pozycje na podstawie danych zapisanych w etykiecie
bibliotecznej RFID wklejonej w książkę i po identyfikacji użytkownika umożliwia przesyłanie
tych informacji do systemu bibliotecznego. Aktualizacja informacji na koncie użytkownika
przebiega bezzwłocznie. Zwracane pozycje
są umieszczane bezpośrednio w wózku z
opadającym dnem.
Selfcheck: W bibliotece z wolnym dostępem
czytelnik sam lub z pomocą bibliotekarza
znajduje poszukiwaną książkę. Wybrane i
wyszukane pozycje można wypożyczyć
samodzielnie
korzystając
z
samoobsługowego stanowiska ARFIDO,
które pozwala na wypożyczenie kilku
woluminów jednocześnie. Proste w obsłudze
urządzenie, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, umożliwia również sprawdzenie stanu
konta czytelnika, terminów zwrotów książek i wydrukowanie paragonu potwierdzającego
transakcję. ARFIDO wdraża również rozwiązania do samodzielnych wypożyczeń, które są
przyjazne użytkownikom niepełnosprawnym. Regulowana wysokość półki i monitora
umożliwia im samodzielne wypożyczenia. Możliwe jest także przełączenie interfejsu
użytkownika na tryb wysoko kontrastowy, ułatwiający samoobsługę osobom z wadami
wzroku.

ODESZLI
prof. dr hab. Edward Włodarczyk (1946-2021) – Rektor Senior Uniwersytetu
Szczecińskiego
mgr Ewa Gos (1936-2021) – wieloletnia Dyrektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz
Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bg.szczecin.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Pasjonująca i mroczna opowieść o tym wszystkim, o czym warto
jedynie czytać. Czy możemy wniknąć w umysł przestępcy i
zrozumieć motywy, jakimi się kieruje? Czy na podstawie śladów na
miejscu przestępstwa można stworzyć profil osobowościowy
podejrzanego? Czy istnieją jakiekolwiek prawidłowości w
działaniu sprawców?
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=307938

Świat wokół nas w aspekcie genezy
ludzkiej życzliwości. Czy w świecie naczelnych odnajdziemy
współczucie, empatię, uczciwość? Książka napisana w przystępny
sposób, z polotem o ewolucji odczuwania.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=307941

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=305767
Latem mam chłodny las,
Zimą pustyni brzask.
Przed sobą marzeń głos,
Królowa szos!"
- fragment piosenki, zwanej "hymnem nomadów", napisanej przez
jedną z bohaterek reportażu Jessiki Bruder.
Film inspirowany tą książką otrzymał trzy statuetki na 93. gali
Oscarów. Ciekawa pozycja reprezentująca literaturę faktu,
dodatkowo w bardzo dobrym przekładzie.

https://bg.szczecin.pl
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"Klara i słońce" - piękna, wzruszająca historia, autorstwa
noblisty Kazuo Ishiguro. Książka, która na długo
zapadnie w pamięć, obok której - jak w przypadku
tytułowego modelu "B dwa" z niedoścignionej, czwartej
serii
nie
można
przejść
obojętnie...
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x7303FB12C5F5397CB367891067C34909&mysearchid=3848232&bib
=308738

Nowości nakładem
Wydawnictwa
Naukowego
Uniwersytetu
Szczecińskiego. Warto
przeczytać
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x69EBA20357E4376683EA63AE632A4BC7&mysearchid=3846517&bi
b=303740
https://bg.szczecin.pl
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https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=303746
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=303751
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=303696
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x64F49D45266530EAB3F5CB9338EFE82D&mysearchid=3848169&bi
b=303683
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=303687
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=303689
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=303756

Dane teleadresowe:
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, tel. 91 444 2405,
www.bg.szczecin.plinfo@bg.szczecin.pl
Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ, ul. Mickiewicza 64; tel. 91 444 1816,
www.bg.szczecin.pl/wneizbiblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl
Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska HUM, ul. Krakowska 71-79; tel. 91 444 3339,
www.bg.szczecin.pl/humanhuman@bg.szczecin.pl
Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA, ul Narutowicza 17; tel. 91 444 2816,
www.bg.szczecin.pl/prawobiblioteka.narutowicza@usz.edu.pl
Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska EFZ, ul. Cukrowa 8; tel. 91 444 3223,
www.bg.szczecin.pl/wzieubiblioteka.cukrowa@usz.edu.pl
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40, budynek 3, tel. 91 444 3019,
www.bg.szczecin.pl/bmbm@bg.szczecin.pl
Na US funkcjonuje także Biblioteka Wydziału Teologicznego, ul. Papieża Pawła VI 2, tel. 91
444 1462, www.bg.szczecin.pl/teoteologia@bg.szczecin.pl

https://bg.szczecin.pl
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

https://www.instagram.com/biblioteka_us/

https://twitter.com/bibliotekaUS

https://www.facebook.com/Biblioteka.Glowna.Uniwersytetu.Szczecinskiego

https://bg.szczecin.pl
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