NEWSLETTER
KRONIKA • Z ŻYCIA BIBLIOTEKI • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

W NUMERZE

Wilczy apetyt na książki
Rozmowa z Moniką
Wilczyńską
__
Biblioteka pod lupą
Biblioteka Kampusowa
Narutowicza PIA
__
Refleksje
Biblioteka podczas pandemii
__
Spotkania
Niespecjalne zbiory specjalne
Październikowe spotkania w
BM
#FunRunUS

Listopad 2021
Numer #2

NEWSLETTER

2 | Strona

Biblioteka
podczas
pandemii

Zachodniopomorskie
Porozumienie Bibliotek
Przy okazji otwarcia nowej pracowni do
digitalizacji zbiorów w Bibliotece Głównej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego odbyło się spotkanie
dyrektorów szczecińskich bibliotek w ramach
Zachodniopomorskiego Porozumienia
Bibliotek.

W ramach panelu
dyskusyjnego pod tytułem
„Biblioteka podczas
pandemii”
organizowanego przez
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich w
restauracji Ricoria przy
Bibliotece Głównej
Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie,
przedstawiciele sieci
bibliotek US uczestniczyli w
spotkaniu z panią dr n.
med. Renatą Elżbietą
Paligą (pracowniczka
naukowo-dydaktyczna
Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego), autorką
książki ”Od powietrza,
głodu, ognia i wojny…”
koncentrującej się na
przypomnieniu dziejów
epidemii, związanych z
historią Polski, z
uwzględnieniem ich
wpływu na rozwój nauki.
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Niespecjalne zbiory specjalne w bibliotece?
— Danuta Stawińska
W ramach IV ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej
przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Sztaszica w
Szczecinie pod tytułem Zbiory specjalne w bibliotekach
polskich – między ochroną a popularyzacją
zaprezentowano zagadnienia związane z szeroko
rozumianą specyfiką tzw. zbiorów specjalnych.
Sieć bibliotek US reprezentowała Danuta Stawińska z
Biblioteki Kampusowej Mickiewicza EFZ z publikacją:
„Niespecjalne zbiory po Akademii Handlowej w Szczecinie!
Czy może już zbiory specjalne?”
Księgozbiór zgromadzony w pierwszych powojennych
latach przez bibliotekę szczecińskiego oddziału Akademii Handlowej jest wyjątkowy pod wieloma względami i niesie
ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Wynika to z faktu, że zanim znalazł się na bibliotecznych półkach często był
własnością nie tylko instytucji publicznych czy organizacji, ale także osób prywatnych. Stanowił czyjś dorobek
naukowy podarowany ważnym dla autorów osobom, noszący osobiste dedykacje: matkom, przełożonym,
współpracownikom. Własnoręczne podpisy naukowców po dziś dzień określają ich styl, osobowość czy mentalność.
Dedykacje te będące przecież formą listu otwartego powstawały w wyniku ekspresyjnych potrzeb, które zrozumiałe
były tylko na tle życia autorów.
Z kolei oryginalne exlibrisy zdobiące strony tytułowe, są dowodem na to, że pierwsi właściciele cenili swój księgozbiór
a poprzez formę znaków pragnęli scharakteryzować swoją bibliotekę lub siebie, pokazać zainteresowania i
upodobania. Poszczycić możemy się posiadaniem książki pochodzącej ze zbiorów znanego polityka, premiera
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1919, Jędrzeja Moraczewskiego i jego żony Zofii. Zdobiący ją exlibris
wyróżnia się nie tylko rozmiarem, ale
także
pięknymi
detalami.
Jego
przeciwieństwem
jest
znak
własnościowy
polskiego
biologa,
psychologa i pedagoga, profesora
Uniwersytetu Poznańskiego Ludwika
Jaxa-Bykowskiego, który z pewnością
nie przyciąga uwagi oraz nie imponuje
formą.
Zachęcamy wszystkich miłośników
książek, zainteresowanych badaniem
proweniencji
tego
niezwykłego
księgozbioru
do
odwiedzenia
Biblioteki Kampusowej Mickiewicza
EFZ.
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Be Eco with US
Na naszej uczelni, w ramach akcji Be
Eco with US ruszył cykl wykładów z
zakresu popularyzacji postaw
proekologicznych. Więcej informacji:
https://usz.edu.pl/cykl-bezplatnychwykladow-z-zakresu-popularyzacjipostaw-proekologicznych/
W Bibliotece Głównej US również
nad tym pracujemy…Tym razem, by
być bliżej natury, w "Czytelni pod
chmurką", wzbogacamy i
kształtujemy teren zielony kolejnymi
nasadzeniami: winorośli "Solaris"
(inspiracja Rokiem Stanisława Lema)
oraz porzeczek krwistych.
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Publikacja naszego
pracownika
5 x Skra. Antologijô tekstóv z lat
2014-2019. W książce, wydanej w
2021 r., zebrano najciekawsze i
najwartościowsze teksty (z obszaru
poezji i prozy kaszubskiej, a także
publicystykę). Ukazywały się one w
latach 2014-2019 na łamach serwisu
internetowego pismiono.com.
Współautorem monografii jest
pracownik Biblioteki Kampusowej
Mickiewicza Cukrowa EFZ, mgr
Dawid Mocio.
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Wilczy apetyt na książki
- rozmowa z Panią Moniką Wilczyńską, autorką książki „Zamkowe opowieści duszka Bogusia”, założycielką
portalu SzczecinCzyta.pl, promującego czytelnictwo w naszym mieście, na co dzień pracującą w Pałacu
Młodzieży, gdzie wspiera działania pałacowej biblioteki, dbając o to, by na półkach nie brakowało nowości
dla dzieci i ich rodziców.
— Rozmawiała: Justyna Grzeszczuk
— Zdjęcie: Joanna Olszowska
Jest Pani autorką książki dla dzieci zatytułowanej „Zamkowe opowieści duszka Bogusia”. Jej bohater, Adaś,
w trakcie zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie poznaje przyjaznego duszka o imieniu Boguś,
który opowiada chłopcu o tajemnicach, jakie kryją zamkowe komnaty. Skąd wzięła się idea napisania takiej
właśnie książki?

- Tak naprawdę kiedy pisałam pierwsze zdania, wcale
nie wiedziałam, że będzie z tego książka! W 2009 roku
byłam mamą na urlopie wychowawczym i pisałam
artykuły dla portalu Rozwiń Skrzydła. Teksty o Adasiu i
przyjaznym duszku miały ukazywać się co miesiąc jako
inspiracja dla rodziców, zachęcając do spacerów z
dziećmi i poznawania naszego miasta. Wymyśliłam więc
małego bohatera biorąc na wzór mego starszego syna
Adama i duszka, który w prosty sposób opowiada mu
historie i legendy związane ze Szczecinem. A potem
ktoś powiedział, że warto by wydać te teksty w formie
książki i… po roku, w listopadzie 2010 wzięłam do ręki
„Zamkowe opowieści duszka Bogusia" z ilustracjami
Agnieszki Świejkowskiej. Można więc powiedzieć, że
stałam się autorką przez przypadek, a inspiracją było…
macierzyństwo! Po siedmiu latach książka doczekała się
drugiego wydania, już w warszawskim Wydawnictwie
BIS. Zmieniły się ilustracje (autorką nowych jest Dorota
Wojciechowska) i format.
Książka cieszy się dużą popularnością wśród młodych czytelników, ukazała się również w formie audiobooka,
czytanego przez Artura Barcisia. Czy w związku z tym powstanie kontynuacja przygód duszka Bogusia? A
może ma Pani pomysł na zupełnie inna historię?
- Przyznam, że nie mogę wyjść ze zdumienia, widząc jaką popularnością wśród szczecińskich dzieci cieszy się ta
książka! Chwalą ją również rodzice i nauczyciele. Gdy spotykam młodych czytelników, bardzo często okazuje się, że
znają ją prawie na pamięć i pytają o kolejny tom. A ja cóż… Jestem trochę w innym miejscu mojego życia niż 11 lat
temu… I na razie nie planuję dalszych przygód, ale może powinnam coś napisać? Mam z tym wielki problem, bo tak
naprawdę zdecydowanie bardziej wolę czytać. A jak się dużo czyta, zwłaszcza pięknych książek dla dzieci, to człowiek
zaczyna mieć poczucie, że nic równie dobrego lub lepszego nie napisze, więc po co?? Jak mi przejdzie ten stan, to
postaram się wymyślić jakąś ciekawą historię, ale już chyba nie o duszku Bogusiu…
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Jest Pani również pomysłodawczynią i założycielką portalu internetowego SzczecinCzyta.pl
http://www.szczecinczyta.pl/, publikującego recenzje nowości książkowych oraz informacje o wydarzeniach
literackich w Szczecinie. Portal istnieje już 10 lat. Jak ocenia Pani jego działalność z tej perspektywy czasu?
Jakie są największe wyzwania związane z jego prowadzeniem, a co sprawia największą satysfakcję?
- W kwietniu 2011 roku na portalu SzczecinCzyta.pl opublikowany został pierwszy wpis. Przez 10 lat ukazało się prawie
5 tys. postów, w tym ponad 940 recenzji. Tutaj dziękuję bardzo moim recenzentom! Poleciliśmy prawie 1500 książek
dla dzieci, bo przecież od nich się wszystko zaczyna. Literatura dziecięca JEST WAŻNA! Zorganizowaliśmy ponad 400
konkursów, w których nagrodami były oczywiście książki! „Kiermasz Książki Przeczytanej” to ównież nasza inicjatywa
organizowana wspólnie z blogiem SzczecindlaDzieci.net.pl oraz Teatrem Lalek Pleciuga. Takich kiermaszy odbyło
się już dwadzieścia. W latach 2012-2016 zorganizowaliśmy również wspólnie pięć „Szczecińskich Spotkań z Książką
dla Dzieci”. Ta dwudniowa impreza była świetną okazją do zaopatrzenia się w wakacyjne lektury. Nie zabrakło
ciekawych
warsztatów
i
spotkań
z
Autorami.
Te wszystkie wydarzenia, kontakty, ciekawi ludzie z którymi łączy mnie pasja, książki nadsyłane przez wydawców, to
wszystko daje ogromną satysfakcję i sprawia, że wciąż mam siłę i ochotę by kilka godzin spędzić przy komputerze,
zamiast z książką. Bo największym wyzwaniem jest chyba poświęcenie swojego czasu na zamieszczanie informacji.
Wydarzeń literackich w naszym mieście jest coraz więcej i coraz trudniej dotrzeć do wszystkich i poinformować o nich
czytelników. Ale staramy się.
Prowadzi Pani również bloga poświęconego literaturze dla dzieci „Wilcze lektury”. Dlaczego wybrała Pani
akurat ten rodzaj literatury?
- Od dziecka tkwię z nosem w książkach. Wśród nich dorastałam. Wychowałam się na tych zdobywanych spod lady
(lata 70 i 80-te), z ilustracjami m.in. Jana Marcina Szancera, Bohdana Butenki, Marii Orłowskiej-Gabryś, Olgi Siemaszko.
Jestem miłośniczką pięknych książek dla dzieci. Wciąż z nich nie wyrosłam. Bloga założyłam jeszcze przed portalem
SzczecinCzyta.pl, w roku 2008. Zostałam wtedy po raz drugi mamą. Czytałam synom sporo książek i postanowiłam
stworzyć takie miejsce w sieci, gdzie będę je opisywać i polecać innym rodzicom. Synowie mają już po kilkanaście lat,
czytają zupełnie inne książki a ja wciąż zamieszczam posty o literaturze dziecięcej. Dziś na rynku wydawniczym jest tyle
wspaniałych tytułów! Nie do wszystkich udaje nam się dotrzeć, nie wszystkie zauważymy w księgarni. Może mój blog
choć trochę pomaga wyszukać te „perełki”?
Każdy wywiad w naszym newsletterze kończymy trzema pytaniami: o ulubionych pisarzy, poetów oraz
bohaterów literackich…
- Czytam bardzo różnorodne pozycje – od literatury dziecięcej, po powieści, thrillery, biografie i reportaże, z poezją mi
raczej nie po drodze, choć potrafię zachwycić się oczywiście pojedynczym wierszem.
Co do prozy, to ostatnio zachwyciłam się powieściami Jakuba Małeckiego i obecny rok należy do niego! Ten autor
wspaniale porusza się w przestrzeni uczuć, a jego książki wywołują we mnie dużo emocji. Lubię też styl opowiadania o
życiu i związkach między ludźmi, Elisabeth Strout i Eleny Ferrante. Mocnych wrażeń i dreszczu emocji szukam w
kryminałach m. in. Marka Stelara, u Magdaleny Grzebałkowskiej znajduję ciekawe informacje o ludziach i historii,
Mariusz Szczygieł zawsze zachwyca mnie słowem, formą i opowieścią. A w książkach dla dzieci Roald Dahl bawi mnie
swoją wyobraźnią. To oczywiście tylko kilka nazwisk... Bohaterką literacką wszechczasów jest dla mnie bez dwóch zdań
– Pippi! Dobre serce, dystans do życia, szczerość, optymizm, odwaga i siła. Jest uosobieniem przyjaciółki o jakiej marzy
pewnie każde dziecko. To taka kumpela, z głową pełną fajnych pomysłów. Przy niej nie można się nudzić! Opowieści
o niej to świat nieskrępowanej fantazji, dziecięcych marzeń i beztroski.
Dziękuję za rozmowę.
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Październikowe spotkania w Bibliotece Międzywydziałowej
— Joanna Galewska
W dniach 20-21 października 2021 r. w Bibliotece Międzywydziałowej odbyły się wykłady oraz spotkanie
autorskie zorganizowane przez pracowników Wydziału Humanistycznego.
20 października miało miejsce spotkanie autorskie z
Lilly Axster, mieszkającą w Wiedniu niemiecką pisarką
i

reżyserką

technicznym
prowadzona

teatralną.
sali

Dzięki

konferencyjnej

on-line.

Autorka

możliwościom
rozmowa

była

opowiadała

zgromadzonym studentom filologii germańskiej o
swoim warsztacie pisarskim. Czytała także fragmenty
swoich utworów m.in. Wenn ich gross bin, will ich
fraulenzen.
Lilly Axster studiowała teatrologię, filozofię oraz Studia
Kobiece w Monachium i Wiedniu. Od lat 90. współtworzy teatr Foxfire w Wiedniu, a także pracuje na rzecz
stowarzyszenia Selbst-Laut, które zapobiega wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Axster jest laureatką wielu
nagród, m.in. Nagrody dla Wybitnego Artysty za literaturę dziecięcą i młodzieżową. Podczas rozmowy ze studentami
US poruszana była problematyka jej utworów dla dzieci i młodzieży, omawiano uhonorowaną Nagrodą Książki
Dziecięcej i Młodzieżowej Miasta Wiednia w 2015 roku powieść: Atalanta Läufer_in, a także wyróżnioną w 2018 roku
przez miasto Wiedeń książkę: Die Stadt war nie wach. Spotkanie prowadziły dr hab. prof. US Ewelina KamińskaOssowska oraz dr hab. prof. US Dorota Sośnicka.
21 października w ramach programu Erasmus, prof. Marios Chrissou z
Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach wygłosił dwa
wykłady.

Zainteresowania

badawcze

Profesora

obejmują

frazeologię/frazeodydaktykę oraz technologie cyfrowe w nauczaniu
języka niemieckiego jako języka obcego. Zgromadzeni studenci filologii
germańskiej mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów na temat:
Phraseme im DaF-Unterricht - linguistische Grundlagen und Praxisbezug.
Wydarzenie podsumowano spotkaniem z władzami oraz pracownikami
badawczo-dydaktycznymi

Instytutu

Językoznawstwa

US.

Całość

prowadziły dr hab. Anna Sulikowska oraz dr Małgorzata OsiewiczMaternowska.
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#FunRunUS
— Marta Sztark-Żurek
26 października 2021 r. w Bibliotece Głównej odbyła się gra
miejsko-integracyjna

Akademickiego

Biura

Karier

#FunRunUS.
Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom. Miło było
Was gościć w naszym bibliotecznym punkcie.
Do

rozgrywki

zgłosiło

się

dziesięć

trzyosobowych zespołów, które powinny
odwiedzić 12 punktów uniwersyteckich, w
nich zaś - wykonać mocno absorbujące
zadania. Wymagało to dużo refleksu i
szybkości.
W

budynku

Badawczego
znajdowały

Centrum
Nauk

się

dwa

Dydaktyczno-

Przyrodniczych
punkty

US

kontrolne

usytuowane

w

BG

oraz

w

Muzeum

Geologicznym US.
Związane ze zdobieniami naściennymi zadanie nie dla wszystkich okazało się łatwe... Dlatego, jeśli ktoś chciałby
dowiedzieć się czegoś więcej o zwierzętach "ukrytych" na elewacji budynku Biblioteki Głównej US, odsyłamy do
polecanej przez nas wcześniej książki Michała Rembasa — "Cuda na fasadach". Szczecińskie kamienice, ze swoją
ornamentyką, są zjawiskowe. Niektórzy zapewne słyszeli lub byli uczestnikami spacerów, którym przewodził
dziennikarz, historyk, miłośnik naszego miasta i autor kilku prac poświęconych jego historii...
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Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego
— Iwona Sagan
Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA stanowi jedną z bibliotek wydziałowych, działających w sieci
biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego. 26 listopada 2020 roku odbyła się uroczystość nadania
Bibliotece imienia Profesora Stanisława Czepity – wybitnego teoretyka i filozofa prawa, dziekana Wydziału Prawa i
Administracji, prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego, a przede wszystkim Nauczyciela, Mistrza i Wychowawcy wielu
pokoleń prawników.
Obecnie Biblioteka obejmuje wypożyczalnię oraz czytelnie: książek, czasopism i multimedialną. Tę ostatnią,
dzięki wsparciu ze strony Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Eweliny
Całej-Wacinkiewicz, prof. US, udało się wyposażyć w 33 nowe, wysokiej klasy komputery. Ponadto czytelnia ta, w
ramach realizowanego na Uniwersytecie Szczecińskiem projektu MAXImUS DOSTĘPNOŚCI, zyskała stanowisko
wyposażone w bezdotykowy skaner, wykorzystywany przez czytelników do samodzielnego skanowania wybranych
fragmentów materiałów bibliotecznych. Również w ramach tego projektu, trzy z pośród wspomnianych wyżej
komputerów otrzymały specjalne klawiatury, ułatwiające pracę osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Sprzęt ten
pozwala w komfortowy sposób korzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki, m.in. z Systemów Informacji Prawnej
Lex Omega oraz Legalis.
Biblioteka posiada bogaty księgozbiór prawniczy (około 37 tys. woluminów), gromadzony pod kątem
potrzeb naukowo-dydaktycznych studentów i pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Jego
najbardziej poczytna część
udostępniana jest w czytelni
książek
i
czasopism
z
wykorzystaniem
wolnego
dostępu
do
zbiorów
bibliotecznych. Księgozbiór
podręczny zgromadzony w
czytelni książek podzielony
jest
na działy
według
głównych dziedzin prawa.
Natomiast
w
czytelni
czasopism, bieżące roczniki
wydawnictw
ciągłych
wyłożone są na specjalnych
regałach, alfabetycznie wg
tytułów. Roczniki archiwalne
ułożone są tematycznie.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki
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Wybrane nowości biblioteczne
— Danuta Gracz

Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce

Logistyka to proces zarządzania sprawnym oraz
efektywnym przepływem materiałów, surowców,
wyrobów gotowych i informacji od miejsca ich
pochodzenia, aż do punktu konsumpcji.
Logistykę definiuje się jako zasadę 7W: właściwy
produkt, właściwy czas, właściwa ilość, właściwe
miejsce, właściwy klient, właściwa cena, właściwy
stan1.
Występuje
w
wielu
obszarach
prowadzonej
działalności
gospodarczej
i
obejmuje między innymi: logistykę zaopatrzenia,
logistykę produkcji, logistykę dystrybucji,
logistykę magazynową, transportu, miejską oraz
ekologistykę.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=311417
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Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem
dostaw
Cecil C. Bozarth
Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw jest złożoną
dziedziną wiedzy. Oprócz znajomości konkretnego procesu
trzeba wiedzieć, w jakim szerszym kontekście jest on
osadzony i jakie warunki musi spełnić, aby przebiegać w
zadowalający sposób. Jeśli płynność łańcucha dostaw
zostanie zachwiana, może dojść do poważnych
konsekwencji dla całej organizacji. Z drugiej strony
stosowanie technik i narzędzi zarządzania operacjami i
łańcuchem dostaw jest warunkiem rozwoju firmy.
Menedżerowie dysponujący tymi umiejętnościami są
cenionymi pracownikami.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=308093

Aleksandra Łapko
Logistyka dystrybucji:
przykłady

trendy

-

wyzwania

-

Niniejsza monografia uzupełnia i aktualizuje znane i
popularne opracowania z zakresu logistyki dystrybucji.
Omówiono w niej zarówno podstawowe pojęcia, jak i
bardziej złożone zagadnienia z tego obszaru. Porusza
problematykę związaną z zadaniami logistyki
dystrybucji, klasyfikacją kanałów dystrybucji i ich
projektowaniem oraz logistyczną obsługą klienta.
Podejmuje także bardzo aktualne kwestie, m.in. takie
jak: wykorzystanie Internetu w dystrybucji towarów,
społeczna odpowiedzialność w logistyce czy obsługa
logistyczna przedsiębiorstw z branży FMCG. Nie
zabrakło
także
przeglądu
nowych
trendów
zmieniających kształt logistyki dystrybucji, takich jak np.
omnikanałowość bądź ekonomia współdzielenia.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=310165
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Jak napisać biznesplan: zyskaj wsparcie i pieniądze
na realizację swoich przedsięwzięć

Bitcoin: płatnicze i inwestycyjne zastosowania krypto
waluty

Brian Finch

Anna l Piotrowska
Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na
skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się
zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego.
W książce w przystępny i wyczerpujący sposób
przedstawiono płatnicze i inwestycyjne zastosowania
kryptowaluty bitcoin. Starannie przemyślany układ pracy
prowadzi Czytelnika od zagadnień teoretycznych,
rozprawiających się z kluczowymi wątpliwościami w
zakresie klasyfikowania bitcoina, poprzez prezentację
zasad funkcjonowania systemu tej kryptowaluty, aż do
stopniowego odsłaniania jej zastosowań praktycznych.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x0A6B330483BF3FE0909F925F6385
9DE3&mysearchid=5771275&bib=310654

Bez względu na to, czy dopiero rozkręcasz biznes,
czy zamierzasz sprzedać swoją firmę,
prawdopodobnie będziesz potrzebować
biznesplanu. Wywrzesz nim odpowiednie wrażenie
na odbiorcy, jeśli rzetelnie prześwietlisz
konkurencję, przekonująco zaprezentujesz swoje
umiejętności i jasno zakomunikujesz swoją wizję.
Ten poradnik powie ci, jak to osiągnąć. W książce
nie zabrakło także odniesień do nowych zjawisk,

takich jak finansowanie społecznościowe, sprzedaż
internetowa czy marketing cyfrowy.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=424769
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Transport lotniczy w rozwoju globalnej mobilności
Dariusz Tłoczyński
W wyniku rozwoju sektora lotniczego ważną rolę odgrywają potrzeby przewozowe pasażerów. Przewoźnicy, porty
lotnicze, instytucje publiczne, władze samorządowe i rządowe reagują na oczekiwania strony popytowej. Mimo że co
roku wzrasta współczynnik mobilności, cały czas trwa proces dostosowania podaży usług transportu lotniczego. W
monografii omówiono, w jaki sposób kształtować dostępność, wskazano na wskaźniki, którymi można ją zwymiarować,
a następnie oceniono niektóre elementy związane z dostępnością usług transportu lotniczego. Takie działania mogą
poprawić rozwój całego systemu transportu lotniczego.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=425440
Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych
Sebastian Gnat
Masowa wycena jest trudnym, złożonym procesem, co autor wykazał, przytaczając bogatą literaturę przedmiotu,
samodzielnie rozstrzygając istotne kwestie zalgorytmizowanej wyceny nieruchomości (...). Autor podjął badania i
zaprezentował (...) problem masowej wyceny nieruchomości gruntowych na rynkach słabo rozwiniętych. Przedstawione badania wykazują kompetencję ich autora i umiejętność analizy rynków z wykorzystaniem metod
statystycznych. Prezentowana monografia ma również charakter aplikacyjny i należy przyjąć, że przedstawione
rozwiązania są dopuszczalne w wycenie nieruchomości.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=310685

Skanowanie na życzenie – nasze usługi w statystyce
Do tej pory, w ramach usługi „zamów skan” przesłaliśmy naszym czytelnikom w plikach PDF łącznie 67 297 stron.
W bieżącym roku akademickim ta ciesząca się zainteresowaniem usługa będzie kontynuowana. Więcej szczegółów
dotyczących jej regulaminu:
https://bg.szczecin.pl/blog/2020/11/15/regulamin-uslugi-zamow-skan/
Wszystkie pliki przesyłane użytkownikom z bibliotek sieci US, umieszczamy w specjalnym katalogu na potrzeby
rozbudowy Repozytorium publikacji i Biblioteki Cyfrowej US https://repo.usz.edu.pl/, o którym szerzej w kolejnym
numerze Newslettera. Informujemy jednocześnie, że w poszczególnych bibliotekach sieci dysponujemy także
nowoczesnymi skanery samoobsługowymi, do skorzystania z których oczywiście zachęcamy.
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Odeszli od nas:
•

27 października - prof. dr hab. Kazimierz Sawicki - wieloletni kierownik Katedry Rachunkowości
Uniwersytetu Szczecińskiego, wybitny nauczyciel akademicki, jeden z twórców szczecińskiego
ośrodka nauki rachunkowości,

•

10 września - Agnieszka Słoń - wieloletni pracownik Biblioteki Kampusowej Cukrowa/Krakowska
EFZ,

•

06 września - prof. dr hab. Jan Karwowski - wieloletni kierownik Katedry Marketingu Uniwersytetu
Szczecińskiego

•

24 sierpnia - prof. Helena Łaś - wybitna specjalistka, zaangażowana w rozwój pedagogiki specjalnej na terenie Pomorza
Zachodniego i w kraju, twórczyni i wieloletnia Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Szczecińskiego,

•

3 sierpnia – Ewa Gos – długoletnia dyrektor Biblioteki WSP i Biblioteki Głównej US,

•

26 maja - dr Roman Kulgawczuk - polski siatkarz, trener siatkówki, mistrz i reprezentant Polski, wieloletni pracownik Instytutu
Kultury Fizycznej,

•

26 kwietnia - Jolanta Waszkiewicz - wieloletni pracownik Uczelni, kierownik Działu Kadr Uniwersytetu Szczecińskiego,

•

7 kwietnia - prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Rektor Senior Uniwersytetu Szczecińskiego, od 1969 związany ze Szczecinem,
kierownik szczecińskiej pracowni Instytutu Historii PAN, dziekan Wydziału Humanistycznego, dyrektor Instytutu Historii i
Stosunków Międzynarodowych, prorektor US ds. kształcenia. W latach 2012-2020 dwukrotnie wybrany na stanowisko rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego,

•

23 lutego - Lech Jerzy Barylski - wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego,

•

11 lutego - prof. Andrzej Piskozub - wybitny specjalista w dziedzinie historii i geografii cywilizacji oraz doktor honoris causa
Uniwersytetu Szczecińskiego,

•

3 lutego - dr Marek Czajkowski - wieloletni pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
były pracownik Katedry Mikroekonomii, oddany pracy dydaktycznej znakomity wykładowca i wychowawca,

•

27 stycznia - dr Bożena Prajs - wieloletni pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego,

•

21 stycznia - dr hab. Kazimierz Długosz - profesor US, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dane teleadresowe:
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, tel. 91 444 2405, www.bg.szczecin.pl/ info@bg.szczecin.pl
Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ, ul. Mickiewicza 64; tel. 91 444 1816, www.bg.szczecin.pl/wneiz/
biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl
Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska HUM, ul. Krakowska 71-79; tel. 91 444 3339,
www.bg.szczecin.pl/human/ human@bg.szczecin.pl
Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA, ul Narutowicza 17; tel. 91 444 2816, www.bg.szczecin.pl/prawo/
biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl
Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska EFZ, ul. Cukrowa 8; tel. 91 444 3223, www.bg.szczecin.pl/wzieu/
biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40, budynek 3, tel. 91 444 3019, www.bg.szczecin.pl/bm/
bm@bg.szczecin.pl
Na US funkcjonuje także Biblioteka Wydziału Teologicznego, ul. Papieża Pawła VI 2, tel. 91 444 1462,
www.bg.szczecin.pl/teo/ teologia@bg.szczecin.pl
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego w mediach
społecznościowych:

www.bg.szczecin.pl

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

https://twitter.com/bibliotekaUS

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