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Jarmark Rzeczy Cudnych 2021
W dniach 1 -10.12.2021 w Bibliotece Kampusowej Cukrowa EFZ odbył się Jarmark Rzeczy Cudnych, podczas którego
udało się zebrać na potrzeby Hospicujum Królowej Apostołów kwotę 7 200 zł. I znowu okazało się, że zupełnie jak
w utworze Czesława Niemena “…ludzi dobrej woli jest węcej”. Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w pomoc
potrzebującym - serdecznie dziękujemy.
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Cenne nabytki
Dzięki staraniom prof. Radosława Skryckiego
Biblioteka Główna pozyskała unikalny
księgozbiór, w skład którego wchodzi ponad
150 specjalistycznych pozycji dotyczących
dawnej kartografii i ikonografii.
Księgozbiór należał do dr. Eckhardta Jägera
– jednego z najważniejszych niemieckich
badaczy dawnej kartografii, w tym przede
wszystkim ziem na wschód od Odry.

Kustosz Honorowy BG
Z dniem 1 grudnia 2021 roku na wniosek Dyrektor BG Urszuli
Ganakowskiej profesor Radosław Skrycki został Honorowym
Kustoszem Biblioteki Głównej US.
Do jego zadań należy opieka nad zbiorami kartograficzno ikonograficznymi, wsparcie merytoryczne przy zakupie nowych
obiektów kartograficzno - ikonograficznych oraz popularyzacja
i promocja posiadanych przez BG US kartografików

Ważna
publikacja
Paweł Dziel z Biblioteki
Międzywydziałowej opublikował
w najnowszym numerze "Forum
Poetyki" polemiczne omówienie
książki Adriana Glenia o
pisarstwie Andrzeja Stasiuka ("Andrzej Stasiuk. Istnienie", Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego 2019). Zachęcamy do lektury:
https://t.co/6WyPuCCaYr
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Przedświąteczny bookcrossing
Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci
się trafi" - W. Grooma zacytował 6 grudnia o poranku św.
Mikołaj, zostawiając dla naszych czytelników prezenty
pod choinką. To był nasz bardzo udany przedświąteczny
bookcrossing!

Prawa ekspozycja
Biblioteka przy Wydziale Prawa i Administracji im.
Profesora Stanisława Czepity pozyskała nową, jakże
efektowną gablotę, w której prezentuje dorobek
swojego patrona.

Cebulki, cebulki, zmieńcie
się!
Ponad sto cebulek sześciu gatunków kwiatów
posadzonych na terenie "Czytelni pod chmurką" czeka
z nami na wiosnę
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Konferencje naukowe w Bibliotece
Międzywydziałowej
— Paweł Dziel

2 grudnia w bibliotece przy al. Piastów odbyła
się XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa
„Aktywność ruchowa ludzi w różnym
wieku”.
Od
1995
roku
pomysłodawczynią
i organizatorką cyklu konferencji jest prof.
Danuta Umiastowska z Wydziału Kultury
Fizycznej i Zdrowia US. W wydarzeniu udział
wzięło międzynarodowe grono wybitnych
specjalistów z zakresu kultury fizycznej. Podczas
sesji tematycznych przeanalizowane zostały tak
ważne zagadnienia jak aktywność ruchowa
dorosłych i zawodników, a także jej fizjologiczne
oraz anatomiczne podstawy. Nie zabrakło
również wystąpień dotyczących wpływu pandemii na omawianą problematykę. Warsztaty ruchowe oraz kameralny
koncert stanowiły miłe urozmaicenie naukowych obrad. Warto zaznaczyć, ze organizatorzy konferencji zostali docenieni
przez środowisko wielu uczelni w Polsce – świadczą o tym wręczone podczas obrad listy gratulacyjne i dyplomy.
Natomiast 17 grudnia funkcjonujące pod opieką
dr Doroty Orsson Studenckie Koło Naukowe
„Komunikacja
Transgraniczna”
US
zorganizowało w Bibliotece Międzywydziałowej
kolejne
interesujące
wydarzenie
–
międzynarodową konferencję „Studiowanie w
pandemii, pandemia w studiowaniu”. Celem
sesji było przedstawienie alternatywnych metod
hybrydowego prowadzenia zajęć, omówienie
różnorodnych sposobów zdobywania wiedzy w
formie zdalnej. Bardzo istotna była też wymiana
doświadczeń
oraz
integracja
badaczy
z krajowych i międzynarodowych ośrodków
naukowych zajmujących się powyższą dziedziną.
Konferencja
stanowiła
odpowiedź
na
potwierdzoną zarówno badaniami naukowymi,
jak i codziennym doświadczeniem potrzebę
usprawnienia nauczania hybrydowego.
Na zdjęciach: prof. Danuta Umiastowska i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński (fot.
https://kfz.usz.edu.pl) oraz Międzynarodowa konferencja „Studiowanie w pandemii, pandemia w studiowaniu”
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V Pomorska
Konferencja
Open Science
— Anna Nowak
W dniach 1-3.12.2021 w Gmachu
Głównym Politechniki Gdańskiej
odbyła się V Pomorska Konferencja
Open Science „Usługi Oparte na
Współpracy”. Uniwersytet Szczeciński
reprezentowany był przez panią prof.
Annę Cedro, pracownika Instytutu
Nauk o Morzu i Środowisku, Wydziału
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US,
Pełnomocnika Rektora ds. otwartego
dostępu do publikacji naukowych
i danych badawczych. Bibliotekę Główną US reprezentowała Pani Anna Nowak – bibliotekarz Oddziału Monitoringu
Naukowego, odpowiedzialna za Repozytorium. V edycja Pomorskiej
Konferencji Open Science pod hasłem „Usługi oparte na współpracy”
miała za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym
zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także
w rezultacie powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem
organizacji GO-FAIR i projektu MOST danych, skupiającej specjalistów
z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich
jednostek naukowych. Pierwszego dnia konferencji odbyły się warsztaty
dedykowane osobom rozpoczynającym przygodę z otwartymi danymi
badawczymi. Drugiego dnia mieliśmy okazję wysłuchać cyklu wykładów
poświęconych najnowszym trendom w zarządzaniu danymi
badawczymi. W trzecim dniu V Pomorskiej Konferencji Open Science
organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych dołączeniem do
Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers PL (DSCC PL)
na warsztaty wprowadzające w jej tematykę. Grupa Robocza DSCC PL
jest pierwszą krajową inicjatywą kierowaną do data stewardów oraz tych
wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się zarządzaniem danymi
badawczymi. Celem organizatorów jest, aby nowo powstała Grupa była
miejscem współpracy i wymiany myśli oraz przestrzenią do dyskusji na
temat aktualnych i przyszłych zagadnień oraz wyzwań związanych
z zarządzaniem danymi badawczymi w Polsce. Konferencja
organizowana była w ramach projektu „Most Danych –
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open
Research Data” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Zamów skan –
biblioteka w
czasach pandemii
- po roku
— Danuta Stawińska
Czas pandemii okazał się dużym wyzwaniem
dla działów udostępniania wszystkich
bibliotek, nie tylko tych w strukturze
organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dostęp do treści zawartych na papierze stał
się niemożliwy chociażby dla studentów
przebywających na kwarantannie, a przecież
proces dydaktyczny w zakresie uczenia się
nie został przerwany.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników zaproponowaliśmy usługę, która była znana wcześniej, ale ze
względu na wiele czynników ograniczających nie była zbyt popularna. Mowa tu o usłudze „Zamów skan”, która
z perspektywy Biblioteki Kampusowej Mickiewicza EFZ okazała się istotnym elementem wirtualnej obsługi czytelnika.
Początki jej wdrażania były dosyć trudne, wydawało się nam, że każdy może być naszym potencjalnym klientem, lecz
z perspektywy roku wiemy już, że mogą zostać nimi tylko niektórzy. Umiejętność znajdowania tych najbardziej aktywnych
wymagała poznania bliżej społeczności akademickiej, specyfiki dziedzin naukowych, w obrębie których się poruszaliśmy,
ale przede wszystkim zidentyfikowania potrzeb naszego odbiorcy. Pole działań obejmowało zatem kilka kluczowych
z naszego puntu widzenia obszarów. Pierwszym z nich to było określenie celu – czyli zastanowienie się, po co
podejmujemy takie działania, kolejną kwestią było określenie grupy docelowej – kim będą nasi „klienci”.
Udrożnienie kanałów komunikacyjnych takich jak mailing, social - media czy położenie nacisku na marketing personalny
stało się priorytetem. Określenie taktyki – czyli kolejności podejmowanych działań oraz wskazanie zasobów
(bibliotekarze, narzędzia, umiejętności) było zadaniem nieco prostszym w realizacji. Wielokrotnie w ciągu minionego
roku rozważaliśmy kwestię ewaluacji, zastanawialiśmy się czy to ma sens i czy przynosi efekt a najważniejsze, jakie będą
konsekwencje podejmowanych przez nas działań.
Ogromnym wsparciem w realizacji tego zadania stał się zespół social – media, dzięki któremu rozpowszechnienie usługi
stało się faktem. Działając w oparciu o matrycę strategii od dotarcia do użytkownika poprzez zainteresowanie go,
zaangażowanie aż po aktywację, zbudowana została społeczność nie tylko korzystająca z usługi, ale także polecająca ją
swoim znajomym. Zainicjowany stały cykl wciąż generuje wartość obustronną, czyli porozumienie, z którego płynie
konkretna wartość zarówno dla naszych użytkowników jak i dla biblioteki.
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Korzyści natury psychospołecznej płynące z wdrażania usługi odczuwali także bibliotekarze zaangażowani w projekt
poprzez zaspokajanie swoich potrzeb przynależności czy samorealizacji. Osiągnięte wyniki zmotywowały nas jeszcze
bardziej do intensywnego działania. Wierzymy w skuteczność takich technik jak chociażby marketing szeptany,
opierający swoje działania na dotarciu do klienta za pośrednictwem bezpośredniego przekazu ustnego. Dlatego tak
ważną rolę odgrywają bibliotekarze z działów udostępniania, ponieważ o skuteczności przyjętych strategii decydują ich
miękkie kompetencje takie jak empatia, życzliwość chęć niesienia pomocy a przede wszystkim wiara w wytyczony cel
oraz zaangażowanie.
Projekt „Zamów skan” realizowany jest w Bibliotece Głównej oraz wszystkich bibliotekach sieci od ponad roku. Liczba
zeskanowanych stron świadczy o tym, że usługa sprostała oczekiwaniom środowiska nie tylko akademickiego, ale także
lokalnego. Ogółem do użytkowników trafiło ponad 71 000 stron materiałów z różnych dyscyplin naukowych.

Powyższy wykres obrazuje skalę zainteresowania usługą, od początku jej wdrożenia, wyrażoną w liczbie wysłanych stron
skanów w poszczególnych bibliotekach. Często czynnikiem wpływającym na osiągane wartości była specyfika biblioteki,
rodzaj gromadzonych zbiorów, charakter studiowania rozumiany jako poziom samodzielności w budowaniu koncepcji
czy teorii. Od studentów ekonomii czy prawa oczekuje się nie tylko przyswojenia podstawowych zagadnień, ale też
umiejętności prognozowania, analizowania w oparciu o zgromadzone dane. Z kolei kształcenie studentów kierunków
filologicznych ma zupełnie inny, głębszy wymiar, oparty na wrażliwości. Dlatego wyciąganie wniosków tylko w oparciu
o liczby byłoby krzywdzące, należy rozpatrywać ten wykres globalnie jako sukces samej idei pogłębienia relacji ze
środowiskiem a także umiejętności przystosowania się do otaczającej nas nowej rzeczywistości.
Podsumowując, udostępnianie rozumiane jako podanie książki, którą wybrał sobie czytelnik, zarejestrowanie akcji
w systemie bibliotecznym, należy do przeszłości. Polityka Open Access wdrażana na wszystkich polskich uczelniach
wyższych, rozpowszechnienie treści cyfrowych i co najważniejsze oczekiwania rynkowe determinują konieczność
wprowadzania zmian. Usługa „Zamów skan” to pierwszy nieśmiały krok w tym kierunku.
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Biblioteka Międzywydziałowa – zaproszenie książką pisane
– Beata Bekasz i Brygida Bożko
Biblioteka Międzywydziałowa jest najmłodszą biblioteką spośród wszystkich filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Szczecińskiego. 30 grudnia 2021 roku obchodziła 6 urodziny. Połączyła księgozbiory pięciu bibliotek działających
w sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu. Obecnie jest macierzystą biblioteką dla studentów i pracowników
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz jednostek filologicznych Wydziału Humanistycznego. Gromadzi na bieżąco
księgozbiór odpowiadający dziedzinom naukowym uprawianym na obu wspomnianych wyżej wydziałach.
Każdy zainteresowany naszymi zbiorami znajdzie wśród nich dla siebie coś inspirującego.
Książki zarówno dla ducha

, jak i dla wszechstronnego rozwoju fizycznego

.

Zawiłości polszczyzny, niejednokrotnie utrudniające pisanie prac zaliczeniowych albo dyplomowych, nie będą
stanowiły problemu, ponieważ rozprawisz się z nimi właśnie u nas
używasz codziennych słów

. Upewnisz się też, czy właściwie

.

Początek roku to zazwyczaj czas, w którym składamy sobie obietnice noworoczne. I właśnie z nami
łatwiej Ci będzie zabrać się do ich realizacji. Może by nauczyć się pływać
język obcy

też

poznać

nowy

?

Nasze zasoby pozwolą Ci również dobrze przygotować się na rekreację wakacyjną

, zaś z limerycznym

na nowo odkryjesz miejsca, które, być może, już znasz.

Warto też pójść za przykładem wybitnych sportowców uniwersyteckich
umiejętności

czy

?

A jak zapatrujesz się na propozycję poznania sztuki oratorskiej

planem Szczecina

,

i spróbować powalczyć o sukcesy.

, rozwijać talenty, doskonalić
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A co, gdybyś tak wyruszył w podróż? Nie zapominaj jednak, że „co kraj, to obyczaj”, więc zawsze lepiej wcześniej
poznać swoich sąsiadów i ich odmienną kulturę

Pamiętaj również o zdrowiu fizycznym

.

i komforcie psychicznym, które są niezwykle istotne, zważywszy na

przytłaczający często ogrom obowiązków na studiach i wartkie tempo życia codziennego. Posiadamy bogaty
dział publikacji o zdrowiu i sztuce relaksacji. Sięgnij zatem po nie

, a nie pożałujesz.

I jeszcze coś dla małych poliglotów i sportowców. Czeka na Was przytulny kącik w naszej Wypożyczalni. Znajdziecie
tu mnóstwo obcojęzycznych, pięknie ilustrowanych książek dla dzieci oraz książki ukazujące fascynujący świat sportu.

Biblioteka Międzywydziałowa jest miejscem wyjątkowym, w którym znajdziecie bogaty księgozbiór i atmosferę
sprzyjającą pracy naukowej. Zapraszamy. Spędzicie u nas czas miło, wygodnie i pożytecznie ☺.
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O przyszłości z perspektywy przeszłości
- rozmowa z panem dr. hab. Radosławem Skryckim, profesorem US, pracownikiem Instytutu Historycznego.
Rozmawiała Justyna Grzeszczuk

Panie Profesorze, dzięki Pana staraniom Zbiory Specjalne Biblioteki Głównej
US wzbogaciły się o unikalny księgozbiór – ponad 150 specjalistycznych
pozycji dotyczących dawnej kartografii i ikonografii. Czy może nam Pan
przybliżyć historię tych wyjątkowych zbiorów?

Zbiór map to najcenniejszy zespół przechowywany w Bibliotece Głównej US.
Chociaż liczebnie może niewielki, to stanowi najbardziej reprezentatywny zbiór
drukowanych kartografików nowożytnych dotyczących Pomorza w kraju. Jego
podstawą są mapy przekazane w darze Uniwersytetowi przez dr. Tomasza
Niewodniczańskiego w 1998 roku, zaś donację poprzedzała wystawa na Zamku
Książąt Pomorskich. Trzeba jednak dodać, że zbiór jest rozbudowywany, a dzięki
aktywności kolejnych dyrektorów i dyrektorek oraz przychylności władz
Uniwersytetu, udało się go powiększyć o wiele cennych nabytków. Jednak to
wciąż nie jest zbiór zamknięty i pełny; liczę, że w przyszłości będzie się powiększał
o kolejne mapy, a być może i atlasy, których, niestety, bardzo w nim brakuje.
Osobnym, bardzo ważnym komponentem zbiorów są przedstawienia ikonograficzne, dotyczące głównie Szczecina,
ale także innych pomorskich miejscowości. To zarówno ryciny z okresu nowożytnego, jak i karty pocztowe i fotografie
XX-wieczne.

Jakie szczególnie ciekawe eksponaty zawiera ów zbiór kartograficzny i ikonograficzny?

Przede wszystkim należy wymienić dwa egzemplarze wielkiej mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa. Jedno,
unikatowe w skali europejskiej, to II wydanie z ok. 1620 roku, a drugi egzemplarz – to III wydanie z 1758 roku. Ponadto
w zbiorach mamy, także wyjątkowe, wydania mapy Pomorza z atlasu Gerarda de Jode, wreszcie – dwa pierwsze
wydania planu widokowego Szczecina, tzw. Brauna / Hogenberga.

Czy zbiory te mogą być atrakcyjne i przydatne dla naukowców pragnących badać historię naszego regionu i
inspirować nowe kierunki badań w tej dziedzinie?

Zarówno kartografia, jak i ikonografia, to bardzo „atrakcyjne” źródła historyczne, z których korzystać mogą nie tylko
profesjonalni historycy, historycy sztuki czy geografowie ale wszyscy zainteresowani historią regionalną.
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To prawdziwa kopalnia wiedzy; ale jak każde źródło historyczne wymaga umiejętności jego odczytania i krytycznego
spojrzenia. Mam głęboką nadzieję, że zarówno powierzenie mi funkcji kustosza tych zbiorów, jak i powołanie
w Instytucie Historycznym Zespołu Badań nad Dawną Kartografią w jakiś sposób zainspiruje młodych ludzi do
sięgania do tych zasobów, a być może w przyszłości – pochylenia się nad rozprawą doktorską. Wciąż bowiem czekamy
na monografię dotyczącą kartografii pomorskiej w XIX wieku.
1 grudnia br. na wniosek Dyrektor BG Urszuli Ganakowskiej został Pan Honorowym Kustoszem Biblioteki
Głównej US. Jakie działania planuje Pan podjąć w związku z tą funkcją?

Priorytetem będzie opracowanie katalogu zbiorów kartograficznych dotyczącego epoki nowożytnej, poprzedzonego
obszernym wstępem z nowym spojrzeniem na dzieje kartografii pomorskiej. Katalog wydany przy okazji wystawy dr.
Niewodniczańskiego jest już mocno zdezaktualizowany – po pierwsze ze względu na postęp wiedzy, a po drugie –
znaczne powiększenie się naszych zbiorów.
Chciałbym również rozbudować podręczny księgozbiór, który już w tej chwili jest całkiem niezły. Pierwszym krokiem
był zakup przez Uniwersytet biblioteki znanego niemieckiego antykwariusza i historyka kartografii, dr. Eckhardta
Jägera, drugim – dar warszawskiego historyka kartografii, jednocześnie kartografa z Uniwersytetu Warszawskiego –
Jerzego Ostrowskiego. Niestety, wymagane są także dość znaczne nakłady finansowe, bowiem podstawowe dla
naszej dziedziny publikacje ukazujące się poza krajem, są niezwykle drogie.
Chciałbym także podjąć działania promujące uniwersyteckie zbiory dawnych map i widoków, jednak będzie to
zależało od sytuacji pandemicznej w 2022 roku.
Na 2024 rok planuję zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która od połowy lat 70. XX
wieku ma miejsce w różnych ośrodkach naukowych w kraju, a jej głównym organizatorem jest Zespół Historii
Kartografii PAN. Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim, stąd ten, tak zdawałoby się odległy, termin. Integralną
częścią konferencji będzie wystawa oparta na naszych zbiorach.

Pana pasja to dzieje kartografii i ikonografii ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza
Zachodniego i Nowej Marchii. Jakie jest źródło tak ukierunkowanych zainteresowań naukowych?

Po skończeniu studiów historycznych w 1999 roku rozpocząłem pracę w jednym ze szczecińskich antykwariatów. Przez
7 lat współpracowałem z dr. Wojciechem Lizakiem, m.in. opracowując katalogi aukcyjne. Ich najważniejszym
elementem były dawne mapy oraz plany i widoki miast. Analizując szczegóły, starając się wyodrębniać kolejne
warianty, identyfikując nieznane w literaturze wydania dostrzegłem olbrzymi potencjał, jaki w dawnych drukach
drzemie. A poza tym wiele z nich to po prostu wspaniałe dzieła sztuki.
Było zatem dla mnie zupełnie naturalnym, że zacząłem myśleć o naukowym opracowaniu historii kartografii
historycznego regionu, z którego pochodzę, a więc Nowej Marchii. Podjąłem studia doktoranckie i pod kierunkiem
prof. Radosława Gazińskiego napisałem a następnie obroniłem doktorat z historii kartografii. Z czasem
zorganizowałem kolejne konferencje, zostałem zaproszony do Zespołu Historii Kartografii PAN a w 2011 zostałem
jego przewodniczącym.

Dziękuję za rozmowę.
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Dobro jest w nas
Coraz większą popularnością cieszą się w Polsce rozmaite jarmarki świąteczne i kiermasze
organizowane przed Świętami Bożego Narodzenia. Nie trzeba jechać do innego, dużego miasta,
by wziąć udział w tego typu wydarzeniu. „Jarmark Rzeczy Cudnych” zorganizowany po raz
szósty w Bibliotece Kampusowej Cukrowa/Krakowska EFZ przy ul. Cukrowej w Szczecinie cieszy
się nieustającym zainteresowaniem całej społeczności akademickiej, która bierze w nim udział
każdego roku.
Wywiad z mgr Ewą Szoplińską – kierownikiem Biblioteki Kampusowej Cukrowa/Krakowska EFZ.
Rozmawiała: Danuta “Iza” Gracz
Pani Ewo, skąd pomysł na jarmark w Bibliotece?
Jarmark powstał z potrzeby serca. Pewnego dnia odkryłam, iż radość tworzenia połączona z radością dawania, jest
przeogromna. Postanowiłam więc wykorzystać swoje zdolności manualne dla dobra innych.
Jak Pani ocenia wrażliwość kupujących na chęć niesienia pomocy chorującym w tak trudnym czasie pandemii?
Jarmark został przyjęty przez społeczność akademicką z niezwykłym zainteresowaniem. Większość osób pozostaje pod
dużym wrażeniem, że na Uczelni powstała taka inicjatywa. Każdy kupujący na jarmarku „ Cuda – Wianki” docenia to, że
może u nas w Bibliotece nabyć coś niepowtarzalnego na prezent lub ozdobę domu. A przede wszystkim wesprzeć
chorych i potrzebujących. Umocniło mnie to w przekonaniu, że mamy dobre i wrażliwe serca. I to jest piękne.
Co sprawia największą radość w tworzeniu Rzeczy Cudnych i skąd inspiracje?
Pomysły na tworzenie „małych cudeniek” często przychodzą mi same do głowy a czasami inspiracje znajduję
w Internecie, bądź oglądając wystawy w sklepach. Co sprawia radość? Do radości tworzenia i radości dawania doszła
jeszcze radość z radości innych, którą widać po odwiedzających nasz jarmark gościach.
Czy może nam Pani zdradzić sekret, kto wspiera Panią w tej wielomiesięcznej, mozolnej pracy? Kiedy znajduje
Pani na to czas i siły?
Jestem bardzo wdzięczna mojemu mężowi, który cierpliwie od początku trwania jarmarków wspiera tę szlachetną
inicjatywę finansowo, a mnie psychicznie i często fizycznie. Natomiast w tworzeniu wszelkich świątecznych
cudeniek pomaga mi Pani Danuta Gracz, której bardzo za to dziękuję. Mogę powiedzieć, że jest to nasze wspólne
dzieło. Poza tym dziękuję również wszystkim moim pracownikom, którzy dbają o świąteczną oprawę, atmosferę i wystrój
jarmarku. Dziękuję Im również za przygotowywanie pysznych ciast, które nadają temu wydarzeniu domowej atmosfery.
Jeśli chodzi o czas, jaki poświęcam na przygotowania, to trudno go zmierzyć. Przecież wiemy, że jest względny.
Pani Ewo, proszę o podsumowanie poprzednich jarmarków i tegorocznej edycji.
Od 2016 roku odbyło się 6 edycji Jarmarku Rzeczy Cudnych. Podczas poprzednich pięciu udało nam się zebrać na rzecz
Hospicjum prawie 30 tys. W tym roku do tej kwoty możemy dopisać 7200 złotych. Właśnie tyle zostało uzbierane
i wpłacone na konto Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Tanowie.
Jestem bardzo szczęśliwa, że dzięki tej inicjatywie społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego rokrocznie wspiera osoby
chore i potrzebujące.
Na koniec chciałabym zapytać o pomysły i inspiracje na przyszły rok.
Nie mogę ich jeszcze zdradzić. To niespodzianka. Po prostu zapraszam wszystkich do naszej Biblioteki za rok.
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Szukacie polskiego odpowiednika Ebsco czy ProQuest?

BazEkon - nie tylko o
ekonomii
— Danuta „Iza” Gracz, Tomasz Zajączkowski
Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość, coś takiego
istnieje, rozwijane przez konsorcjum bibliotek naukowych
z całego kraju. Tomasz Zajączkowski z Biblioteki
Kampusowej Mickiewicza EFZ we współpracy z innymi
pracownikami m.in. Biblioteki Kampusowej Cukrowa EFZ
dokładają masę pracy, by baza z każdym kolejnym dniem
była lepsza i stanowiła niesamowite źródło informacji nie
tylko dla studentów i pracowników naukowych WEFiZ US.
BazEkon zawiera publikacje z 600 indeksowanych tytułów
naukowych (z całej Europy Środkowo-Wschodniej), w postaci zeskanowych plików PDF, które w znacznej części
można swobodnie pobierać na własny dysk komputera. Poza tym, pomimo nazwy można tam znaleźć publikacje
także o informatyce, polityce społecznej czy innych tematach rzadko kojarzących się z ekonomią.
Ważnym elementem bazy dla autorów publikacji jest moduł Cytowania (nasz odpowiednik Web of Science).
Sami sprawdźcie jak wielkie to ułatwienie w pracy
naukowej:
https://bazekon.uek.krakow.pl
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/
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Wybrane nowości książkowe
— Marta Sztark-Żurek

„Boże Narodzenie. Za kilka dni
skończy się czwarty rok od czasu
naszego wyjazdu z Anglii. Nasze
pierwsze
Boże
Narodzenie
spędziliśmy w Plymouth, drugie
w
Zatoczce
Św.
Marcina
w pobliżu
przylądka
Horn,
trzecie
w
Port
Desire
w Patagonii, czwarte na kotwicy
w dzikim porcie […]”
Podróż na okręcie „Beagle”
(1837 r.) autorstwa Darwina,
zawiera
historyczne
zapiski
wyprawy dookoła świata, w którą
Karol wyruszył, mając zaledwie
22 lata.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x564645AFD74634548DEA0A1F744E3573&mysearchid=7618799&bib=425837
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W listopadzie minęło 121 lat od najsłynniejszego wesela w polskiej kulturze.
Reportaż Moniki Śliwińskiej - "Panny z Wesela" - opowiada o Annie,
Jadwidze i Marii Mikołajczykównach, uwiecznionych w najważniejszym,
polskim dramacie XX w. autorstwa Stanisława Wyspiańskiego.
Wciągający, pięknie skreślony portret sióstr rzuca nowe światło na
młodopolską wieś, zwyczaje, życiowe rozterki i wybory jej mieszkańców.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428279

Cristina Benito – Money Mindfulness: jak zarabiać, wydawać i
oszczędzać?
Bestseller hiszpańskiej ekonomistki to dobry pomysł na poświąteczną
lekturę. Z pewnością wpłynie na noworoczne postanowienia. Dzięki temu
poradnikowi niepomiernie wzrasta świadomość finansowa, tzw. „MM”…

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opacdetail.pl?bib=428654

Obszerna, bardzo szczegółowa biografia legendy
polskiej kinematografii – Zbigniewa Cybulskiego.
Dorota Karaś, publicystka „Gazety Wyborczej”, w swojej
książce: Cybulski. Podwójne salto dokumentuje ją
bogatym archiwum zdjęciowym, dzięki któremu jej
pierwszej udało się zrekonstruowanie przedwojennego
dzieciństwa aktora…
Autorka otrzymała Nagrodę im. Bolesława Michałka za
najlepszą książkę filmową przyznawaną przez Fundację "KINA".
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=309999
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Minęło pół roku od chwili, gdy widzieliśmy się z Filipem Springerem przy
okazji wizyty pisarza w Muzeum Geologicznym US. W tym czasie
uzupełniliśmy nasz księgozbiór o trzy inne książki autora. Po lekturze
Wanny z kolumnadą: reportaży o polskiej przestrzeni spojrzeliśmy –
wg sugestii Springera – na Warszewo z lotu ptaka, jednak
prawdopodobnie nie uchwyciliśmy miejsca, opisanego w „Ucieczce
z ulicy Urbanistów”. Zajrzyjcie do jego książek. Odnajdziecie tam
odpowiedzi na pytania o polskim ładzie przestrzennym…
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=427028

Kajś - znakomite połączenie reportażu z sagą rodzinną. Opowieść
o Śląsku i Ślązakach, w której teraźniejszość splata się z czasem
minionym. Autor, w poszukiwaniu własnej tożsamości, rekonstruuje
przeszłość. Książka napisana tak dobrze, że zainteresuje czytelników
spoza regionu. Emocjonalna, odkrywcza lektura dla mieszkańców Śląska.
Zbigniew Rokita nie bez powodu został laureatem Nagrody Literackiej
Nike 2021.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428783
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Atlas
naturalnego
piękna:
receptury dla twojej urody.

francuskie

„Nie ma nic prostszego, przyjemniejszego
i cenniejszego, niż dbanie o siebie w naturalny
sposób” – oto filozofia luksusowej drogerii
kosmetycznej l’Officine Universelle Buly (Paris),
zarządzanej przez parę w życiu prywatnym
i zawodowym.
Victoire de Taillac i Ramdane Touhami stworzyli
piękny album, który wprowadza w świat
naturalnej i roślinnej pielęgnacji. Atlas, zdobiony
ilustracjami vintage, zawiera wiele przepisów do
własnoręcznego wykonania.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=427895

Marcelina Szumer – Brysz: Izmir. Miasto giaurów
Czy Izmir to miasto bezbożników, a tamtejsze kobiety są
najpiękniejsze? Dlaczego w Izmirze kochają Atatürka? Gdzie
powstało pierwsze w Turcji Muzeum Kobiet?
Izmir (dawniej Smyrna) – najbardziej egalitarne i wolne tureckie
miasto. Z uniwersytetami, walczącymi o swoje prawa kobietami
i równościowym klimatem. Mimo to, nie przestano tam wróżyć z
fusów. Ciekawy reportaż.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=427893
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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 2641,
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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Godziny otwarcia bibliotek sieci BG w okresie świątecznym:

23.12.2021 r. (czwartek)

900 – 1500

24.12.2021 r. (piątek)

NIECZYNNE

25.12.2021 r. (Boże Narodzenie)

NIECZYNNE

26.12.2021 r. (niedziela)

NIECZYNNE

27.12.2021 r. (poniedziałek)

900 – 1500

28.12.2021 r. (wtorek)

900 – 1500

29.12.2021 r. (środa)

900 – 1500

30.12.2021 r. (czwartek)

900 – 1500

31.12.2021 r. (piątek)

NIECZYNNE

01.01.2022 r. (Nowy Rok)

NIECZYNNE

02.01.2022 r. (niedziela)

NIECZYNNE

03.01.2022 r. (poniedziałek)

900 – 1500

04.01.2022 r. (wtorek)

900 – 1500

05.01.2022 r. (środa)

900 – 1500

06.01.2022 r. (Trzech Króli)

NIECZYNNE

07.01.2022 r. (piątek)

900 – 1500

08.01.2022 r. (sobota)

NIECZYNNE

09.01.2022 r. (niedziela)

NIECZYNNE

Od 10.01.2022 r. (poniedziałek)

900 – 1900

Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ (Biblioteka Ekonomiczna) będzie nieczynna w dniach 27–30.12.2021 r.

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy pogodnych i szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Zapraszamy do skorzystania z naszych baz danych oraz do zamawiania materiałów w ramach usługi Zamów Skan
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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/

W tekście Biblioteka Międzywydziałowa – zaproszenie książką pisane wykorzystano okładki książek: U. Chęcińskiej
„Poetka i paidia”; I. Iwasiów „39/41”; J. Eidera „Ćwiczenia kształtujące wolne”; M. Nowak „Gimnastyka”; E. Kołodziejek
„E-porady językowe” oraz „Nowe, nowsze, najnowsze”; S. Iwasiowa i J. Madejskiego (red.) „Interpretatywny słownik
terminów kulturowych 2.0”; L. Kalczyńskiego, W. Łubkowskiej, J. Troszczyńskiego i T. Zalewskiego „Nauczanie
pływania”; J. G. Fernandeza „Methodology for the Natural Acquisition of Second Languages”; M. Skwary (red.)
„Retoryka”; J. Eidera (red.) „Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce”; P. Michałowskiego „Li(me)ryczny plan Szczecina”;
D. Dziadosz i A. Krzanowskiej (red.) „Słowianie, kultura, język”; E. Kamińskiej i K. Nerlickiego (red. nauk.) „Fremd- und
Selbstwahrnehmung in Sprache, Literatur und Kultur”; K. Krupeckiego „Wioślarstwo“; M. Stępińskiego i K. Paluszka
„Trening pozycyjny w piłce nożnej”; W. Łubkowskiej i M. Szark-Eckardt „Korygowanie postawy ciała poprzez pływanie
i ćwiczenia w wodzie”.
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