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Lekcja biblioteczna
— Dorota Gill - Tarnowska
16 listopada w Oddziale Udostępniania Zbiorów BG odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z klasy II Szkoły
Podstawowej nr 48, połączona ze zwiedzaniem wypożyczalni, czytelni i przestrzeni magazynowych. Spotkanie upłynęło
we wspaniałej atmosferze. Dzieci były pełne energii do poznawania nowych informacji i umiejętności. Zadawanym
pytaniom nie było końca.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się z jakich oddziałów składa się biblioteka i jaką drogę przebywa książka „z
księgarni na półkę regału” w wypożyczalni lub czytelni oraz pogłębili wiedzę ogólną o bibliotece i jej funkcjonowaniu.
Młodzi goście zostali zaznajomieni z biblioteczną infrastrukturą. Z działaniem skanera zapoznali się w praktyce i właśnie
to urządzenie szczególnie przypadło im do gustu. Ponadto, dzieci poznały różnicę pomiędzy rodzajami katalogów: ten
tradycyjny skrzynkowy mogły zobaczyć wyłącznie na zdjęciach, ale ten obecny, elektroniczny poznały dogłębnie,
empirycznie. Z dumą pragnę zaznaczyć, że nie stanowił on dla dzieci problemów – samodzielnie znalazły tytuł książki, a
następnie zrealizowały zamówienie w magazynie.
Największą atrakcją okazały się regały jezdne w magazynie wypożyczalni. Po dokładnym wyjaśnieniu zasad
przestrzegania bezpieczeństwa, uczniowie mogli przystąpić do bezpośredniego sprawdzenia działania regałów.
Swoich sił spróbował każdy.
Wspaniała i zaraźliwa jest ta dziecięca ciekawość. Zabrakło jednak czasu na wspólne czytanie książki.
Mam nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie z klasą bardzo sympatycznej wychowawczyni, Pani Ewy, i że przy
kolejnej, bibliotecznej wizycie, będzie miejsce na wspólną lekturę.
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Biblioteka Kampusowa Krakowska/Cukrowa
HUM
— Danuta „Iza” Gracz
Biblioteka Humanistyczna to miejsce, gdzie księgozbiór jest ściśle
powiązany z kierunkami studiów oferowanych przez Wydział
Humanistyczny. Do dyspozycji czytelnicy mają salę z możliwością pracy
indywidualnej oraz stoliki pracy grupowej. Większość stanowisk ma
bezpośredni dostęp do gniazdek elektrycznych. Wydzielone są również
stanowiska komputerowe. Wszystkie nowości wydawnicze wpływające do
czytelni można przejrzeć w wolnym dostępie. Staramy się aby atmosfera w
czytelni była przyjazna dla studentów i wychodzimy naprzeciw ich
oczekiwaniom. Podejmujemy różnorodne akcje, aby przybliżyć
użytkownikom specyfikę funkcjonowania czytelni oraz pracy z katalogiem.
Organizujemy szkolenia, a także dostarczamy na bieżąco niezbędnych
wskazówek jak i gdzie szukać aby wiedzieć. Jesteśmy również miejscem
przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Dysponujemy specjalistycznym
sprzętem, jako jedyni posiadamy punkt ksero finansowany przez PFRON w
ramach programu Pitagoras.

Praca biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do udostępniania
zbiorów. Czytelnia często i chętnie uczestniczy w wielu akcjach
pozabibliotecznych. Jest miejscem wielu wystaw książek
międzynarodowych, niejednokrotnie w progach czytelni odbywały
się prelekcje i wykłady w ramach takich spotkań jak Spotkanie z
Książką Akademicką, Szczecin Humanistyczny czy Powszechny
Zjazd Historyków Polskich.
W roku 2014 odbyła się pierwsza akcja charytatywna
zorganizowana przez czytelnię oraz Bibliotekę Główną. Podczas
całodniowej zabawy połączonej z licznymi atrakcjami zebraliśmy
znaczącą kwotę na rzecz uzdolnionej muzycznie niewidomej
dziewczynki. Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Mamy
nadzieję, że charytatywna działalność na stałe zapisze się w
harmonogramie czytelni.
Jesteśmy
miejscem
szeroko
otwartym
dla
wszystkich
użytkowników. Humanistyczny SZUM często gości w naszych
progach w ramach spotkań w ciekawym miejscu oraz „zgadnij jaki
zawód wykonuję?”. Studenckie Koła Naukowe zwracają się do nas
o możliwość spotkań w czytelni, a szczególnie wyróżniany przez
studentów jest kącik studenta.
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Dyrektor Biblioteki Głównej US
Urszula Ganakowska została
wybrana na koordynatora
Zachodniopomorskiego
Porozumienia Bibliotek
W skład ZPB wchodzi 15 bibliotek
naukowych i publicznych Szczecina i
województwa
zachodniopomorskiego. Głównym
celem Porozumienia jest wspólne
działanie stron porozumienia na
rzecz podnoszenia standardu
świadczonych usług bibliotecznych,
poprawy dostępu do informacji o
zbiorach poszczególnych bibliotek
poprzez scalenie rozproszonych
zasobów informacyjnych i
udostępnienie ich czytelnikom za
pośrednictwem jednego interfejsu, wspierania działalności
naukowej szczecińskich bibliotekarzy, aktywnego lobbowania na
rzecz szczecińskich bibliotek na forum krajowym i zagranicznym
oraz integracji szczecińskiego środowiska bibliotekarskiego.

Więcej o ekspozycji
http://muzeum-stargard.pl/pl/wystawy/czasowe/ImagoPomeraniae-w-kartografii-XVIXVIII-w_917?fbclid=IwAR3oz9Oz4t_s6u2CKgGTsZ0gznYyGBuUMGDfz23xVR4g21Ra4DJW92w42o

5 | Strona

Imago Pomeraniae
W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w
Stargardzie od października br. do 6 marca
2022 r. prezentowana jest wystawa czasowa
– „Imago Pomeraniae w kartografii XVI-XVIII
w”. Wystawa ta powstała w związku z 400.
rocznicą śmierci Eilharda Lubinusa (twórcy
Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego)
przypadającą na rok 2021, a także jest
okazją do zaprezentowania mapy Pomorza z
1789 r. (wymiary ok. 100 x 200 cm)
autorstwa związanego ze Stargardem –
Davida Gilly’ego, która została zakupiona do
zbiorów MAH w 2020 r. Warto przy okazji
nadmienić, że na potrzeby wystawy,
Biblioteka Główna US użyczyła część
zbiorów kartograficznych (11 map
Pomorza), pochodzących z kolekcji Tomasza
Niewodniczańskiego.
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Open Access – polityka otwartego dostępu na US
- rozmowa z panią prof. Anną Cedro, pracownikiem Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, Wydziału Nauk Ścisłych i
Przyrodniczych US, Pełnomocnikiem Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.
- Rozmawiały: Marta Sztark-Żurek oraz Justyna Grzeszczuk
Pani Profesor, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Od
progu dało się wyczuć znajomy, owocowy aromat, jednak na
biurku widzimy coś innego... Czy to jakaś egzotyczna odmiana
pomarańczy?
- To owoc żółtnicy pomarańczowej (Maclura pomifera). Jest to
niewielkie drzewo lub krzew introdukowany do nas z Ameryki
Północnej. Z powodu chłodniejszego klimatu w porównaniu z
rodzimym miejscem występowania owoce żółtnicy w Polsce
nie dojrzewają, dlatego są zielone, a nie jak sugeruje nazwa

żółto-pomarańczowe 😊. Owoce często pozostają na drzewie nawet po opadnięciu liści stanowiąc bardzo ładną i
ciekawą dekorację. Owoce nie nadają się do spożycia przez człowieka (zjadają je z upodobaniem podobno
wiewiórki), natomiast olej wyciśnięty na zimno z nasion ma właściwości prozdrowotne – reguluje pracę serca i dobrze
wpływa na cały układ krążenia. Owoce mają przyjemny jabłkowo-cytrusowy zapach. Roślinę tę można w Szczecinie
spotkać w kilku lokalizacjach, rośnie m. in. na Cmentarzu Centralnym (wejście od ul. Mieszka I), na Placu Tobruckim
oraz w ogrodach prywatnych.
Z racji sąsiedztwa budynków Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US przy ul. Mickiewicza 18 i Biblioteki Głównej
US spotykamy się nie po raz pierwszy, ale należy zaznaczyć, że pierwszy raz będziemy rozmawiać z Panią Profesor na
temat polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Szczecińskim. Od roku pełni Pani bowiem funkcję Pełnomocnika
Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Co przez ten czas udało się zespołowi
wypracować?
- Pracujemy intensywnie od stycznia br. Zaczęliśmy od uczestnictwa w szkoleniu i przeprowadzenia ankiety wśród
pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych dotyczących otwartego dostępu do publikacji i danych
badawczych. Po rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań pracowników sporządziliśmy plan działań i przystąpiliśmy do
rozwiązywania problemów związanych z Open Access (OA). Jeszcze przed wakacjami opracowana została Polityka
Otwartego Dostępu na Uniwersytecie Szczecińskim (POD) oraz Plan wdrażania POD na US (dokumenty czekają na
wdrożenie). Przygotowany został także wzór Planu Zarządzania Danymi (w wersji polsko- i angielskojęzycznej),
wykorzystywany przez pracowników US przygotowujących projekty na czerwcowe konkursy NCNu. Opracowaliśmy
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także projekt Zarządzenia Rektora US w sprawie utworzenia
repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich
dopuszczonych do publicznej obrony w US oraz określenia trybu i
warunków ich gromadzenia i udostępniania przez BG US (obecnie na
etapie finalnych konsultacji). By zapewnić pracownikom miejsce
deponowania publikacji (tych, których licencja na to pozwala) i danych w
otwartym dostępie wraz z BG pracowaliśmy nad Repozytorium
Publikacji i Biblioteką Cyfrową US, która teraz dzięki ogromnej pracy
naszych bibliotekarzy bardzo dynamicznie się rozwija (codziennie
przybywa w niej kilkadziesiąt publikacji w otwartym dostępie!). Ponadto przygotowaliśmy i podpisaliśmy
porozumienie z ICM UW w sprawie założenia kolekcji US w RepODzie, w którym jest już możliwość zamieszczania
danych badawczych w OA w kolekcjach dyscyplinowych. Opracowaliśmy także Zasady Zarządzania Danymi
Badawczymi na US. Obecnie szykujemy stronę www nt. Otwartej Nauki, która - mamy nadzieję - w najbliższych
tygodniach wraz z ww. dokumentami będzie zatwierdzona i aktywna.
Widać, że z pasją podchodzi Pani do tematyki otwartego dostępu. Wcześniej ani Biblioteka, ani Uczelnia nie
posiadała zespołu ds. Open Access. Nie dziwi więc fakt, że wiele jest w tym zakresie do nadrobienia, ale z drugiej
strony – jak na tak krótki okres – całkiem sporo spraw, m. in. dzięki Pani zaangażowaniu, zostało uporządkowanych i
usystematyzowanych…
- To prawda, jako uczelnia mamy spore zaległości w temacie OA. Jednak nie ma co rozpaczać, te zaległości szybko
da się nadrobić, szczególnie, że możemy już korzystać z doświadczenia innych uczelni, ze szkoleń i konferencji. Nie
możemy także zaniechać działań dotyczących Otwartej Nauki, ponieważ otwieranie publikacji i danych badawczych
staje się standardem i wymogiem współczesnej nauki. Zarówno u nas w kraju (np. ustawa z 11 sierpnia br. o otwartych
danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, czy polityka NCN dotycząca otwartego dostępu
do publikacji z października br.), jak w środowisku międzynarodowym (np. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady UE czy rekomendacje UNESCO) zagadnienia te są szeroko omawiane i zwiększają się wymagania otwierania
zarówno publikacji, jak i danych badawczych.
Reprezentuje Pani ludzi nauki. Proszę powiedzieć, jak pracownicy naukowi odnoszą się do idei budowania otwartego
dostępu i czy nie mają nic przeciwko darmowemu „dzieleniu się” efektami swoich badań w naszym uczelnianym
repozytorium?
- Temat jest nowy i potrzeba sporo czasu i wysiłku, by przekonać wszystkich do idei Otwartej Nauki. Jeśli chodzi o
publikacje to nasi pracownicy wręcz domagają się takiej możliwości (aż 89% ankietowanych zadeklarowało, że swoje
publikacje udostępnia). Korzyści dla autora z OA są ogromne, należą do nich m. in.: darmowy, łatwy i szybki dostęp
do wysokiej jakości treści i danych naukowych, ułatwienie badań interdyscyplinarnych, zwiększenie widoczności
dorobku naukowego, potencjalne zwiększenie liczby cytowań i oddziaływania publikacji, rozpoznawalność i
budowanie własnego wizerunku naukowego, możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy, łatwiejsza
komunikacja naukowa oraz łatwiejsze znajdowanie źródeł finansowania. Danymi badawczymi trudniej jest się nam
dzielić – tylko 43% pracowników zadeklarowało udostępnianie danych. 5% ankietowanych uważa, że danych nie
powinno się udostępniać, 19% ma w tej sprawie wątpliwości, a 53% zgadza się na udostępnianie tylko części danych.
Utworzenie wysokiej jakości, certyfikowanego repozytorium danych to olbrzymie koszty, nakład pracy i czas. Dlatego
zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z Repozytorium Otwartych Danych (RepOD) prowadzonego przez ICM
UW, w którym mamy uczelnianą kolekcję (w zakresie 21 kolekcji dyscyplinowych, więcej na:
https://repod.icm.edu.pl/dataverse/usz). W ramach porozumienia każdy pracownik może zamieszczać swoje dane
badawcze w RepODzie na wybranej przez siebie licencji. Kolekcja w chwili obecnej zawiera tylko kilka rekordów, ale
w najbliższych tygodniach chcemy rozpocząć akcję promocyjną zarówno Repozytorium Publikacji i Biblioteki
Cyfrowej US oraz RepODu oraz zachęcić pracowników do otwierania danych.
Dziękujemy za rozmowę.
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W dniach 1.12.2021 – 10.12.2021 zapraszamy na akcję charytatywną
zapoczątkowaną w roku 2016 przez Ewę Szoplińską w Bibliotece
Kampusowej Cukrowa Krakowska EFZ.

Jarmark Rzeczy Cudnych
— Ireneusz Bojanowski

Jarmark to okazja do nabycia rękodzieła na święta oraz dar serca na
rzecz potrzebujących. Podczas tych dni, czekać będą jak zawsze
wszelkiego rodzaju własnoręcznie wykonane (przez pracowników z
biblioteki) ozdoby bożonarodzeniowe – choinki, zawieszki na
choinkę, bombki, woreczki na prezenty, gnomy i skrzaty, wianki oraz
lalki, misie i przytulanki dla dzieci.
Rękodzieło będzie można nabyć po bardzo okazyjnych cenach,
jednocześnie z myślą o tym, że wspieramy naszymi środkami
potrzeby Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Tanowie, (oficjalna
nazwa – Hospicjum Królowej Apostołów w Policach).
100% zebranych środków zostanie przekazane na potrzeby
Hospicjum. W roku 2019 było to 7700 zł, od początku akcji wpłaty
sięgnęły kwoty 28 920 zł.
Zapewniamy, iż wszystkie nasze ozdoby zostały wykonane z
najlepszych, wyszukanych materiałów, z dużą starannością i
dbałością o szczegóły. Wiele serca włożono w ich wykonanie, a efekt
jest zachwycający.
Zapraszamy
wszystkich chętnych
do biblioteki przy ul
Cukrowej 8 (Wydział
Ekonomii, Finansów i
Zarządzania US),
okażmy trochę serca najbardziej potrzebującym w tym jakże
wyjątkowym okresie przedświątecznym…
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Wybrane nowości książkowe
— Marta Sztark-Żurek

W wymarzonych dżinsach z pierwszego w mieście sklepu Levi`sa,
żując gumę Turbo i z walkmanem przy pasku, z własną składanką
`the best of`, jechało się na deskorolce (lub szło) oddać kasety
video do wypożyczalni... Reportaż Wojciecha Przylipiaka to
pozycja obowiązkowa zarówno dla tych, którzy żyli w latach 90.
w Polsce i klimat tych czasów pamiętają, jak i kolejnego
pokolenia, dla którego to tylko opowiedziana historia.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=310792

9 | Strona

„Weźmy czegoś parę kropel/ A na
drzwiach wywieśmy o tem/ Że
ruszyliśmy
w
sobotę/
Bo
powzięliśmy ochotę”… Piosenka z
„Kabaretu Starszych Panów” z
pewnością zachęciłaby do każdej,
chociażby
weekendowej,
podróży. Koniecznie z tą książką w
plecaku. Katarzyna Węgrzyn –
blogerka i podróżniczka, dzięki
specjalnie opracowanym mapom
poglądowym, przybliża w swojej
książce
atrakcje
każdego
województwa.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opacdetail.pl?bib=427903

Gratka dla fanów Stephena Kinga. Ale nie tylko. Skondensowany i
poparty użytecznymi wskazówkami poradnik dla przyszłych pisarzy, w
którym nie brak wątków biograficznych i szczegółów dotyczących
pomysłów powstawania powieści. Książka napisana z humorem, wciąga
niczym dobra powieść...
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=428238

Tym razem, behawiorysta Thomas Erikson oprowadza czytelnika
po meandrach umysłu osób cierpiących na zaburzenia ze
spektrum narcyzmu. Tłumaczy fenomen ich wpływu, opisuje
destrukcyjny charakter relacji zawieranych z narcyzem.
Skandynawski poradnik psychologiczny radzi, jak postępować z
ludźmi, którzy nie widzą świata poza sobą.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=428697
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Książka – zdaniem Roberta Makłowicza – wybitna. Miał o niej napisać: „Wielu jest
winiarzy na świecie, lecz tylko niektórzy wytwarzają naprawdę dobre wina. Wielu
ludzi pisze książki, lecz niewiele z nich zasługuje na przeczytanie. Krzysztof
Fedorowicz od lat wytwarza świetne wina, a teraz napisał wybitną książkę. Takie
rzeczy się niemal nie zdarzają”.
Nominowana do nagrody literackiej Nike 2021 książka to opowieść o Zielonej
Górze, o winie i przemijaniu. Bohaterem powieści jest August Grempler historyczna postać Grunbergu, która odcisnęła swoje piętno na życiu miasta. W XIX
wieku założył on pierwszą w Niemczech wytwórnię wina musującego.
Wkrótce do wypożyczenia.

Książka podpowiada, w jaki sposób
pożegnać się z listą niezałatwionych spraw
z przeszłości i optymistycznie zacząć
spoglądać w przyszłość. Dzięki autorkom
M. Szubrycht - neurologopedce i
dziennikarce oraz M. Wasilewskiejpsycholożce i psychoterapeutce, osoby z
niskim poczuciem własnej wartości, skłonnością do wycofywania się, zrobią krok
ku samoakceptacji, dzięki czemu łatwiej im będzie przejść przez życie.
Wkrótce do wypożyczenia.

Olga Kamińska,
doktor psychologii i autorka popularnego podcastu:
· pomaga czytelnikom zrozumieć chemię i biologię
miłości na podstawie przykładów z ich ulubionych seriali
z Netflixa,
· wyjaśnia, dlaczego uzależniamy się od drugiej osoby,
· udowadnia, że nie zakochujemy się od pierwszego
wejrzenia, tylko od pierwszego zapachu,
· radzi, jak wyleczyć złamane serce,
· a co najważniejsze: daje poparte badaniami wskazówki,
jak budować trwały i namiętny związek w XXI wieku.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=427894
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Fuerteventura – należąca do Hiszpanii wietrzna wyspa na Oceanie Atlantyckim, będąca częścią archipelagu Wysp
Kanaryjskich, kolebka kitesurfingu, gdzie nietrudno można na swej drodze spotkać wiewiórkę ziemną…
„Mieszkańcy, otoczeni przez wodę, która jest równocześnie gwarantem przetrwania i źródłem zagrożeń, żyją w
wiecznym rozdarciu między tym, co trwałe, a tym, co ulotne. Kasper Bajon wybrał Fuerteventurę na swój dom.
Poznał jej historię, zmierzył się z duchami przeszłości, doświadczył udręk teraźniejszości. Jego książka to nie
kompendium wiedzy o wyspie, raczej zaproszenie do wspólnego snucia opowieści o zamierzchłym świecie”.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428237
Adam Zbyryt, znakomity biolog, jak nikt inny potrafi o ptakach opowiadać, a
Adam Wajrak, mieszkający na skraju Puszczy, ma niepowtarzalną okazję, by
Puszczę Białowieską fotografować. Dzięki temu albumowi, można jeszcze lepiej
odkryć niezwykły świat ptaków zamieszkujących Puszczę, bowiem Opowieści o
mieszkańcach niezwykłego lasu to książka zarówno do czytania, oglądania, a
także do… słuchania! Po zeskanowaniu za pomocą smartfona (z dostępem do
Internetu) zamieszczonych w książce na początku każdego rozdziału QR kodów,
będzie można usłyszeć głos danego ptaka (prawie wszystkie zostały
zarejestrowane w Puszczy), a po zeskanowaniu QR kodów zamieszczonych na
końcu niektórych rozdziałów – obejrzeć przyrodnicze filmy edukacyjne (nagrane
w Puszczy).
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428280

Książka Hanny Stolińskiej pełni funkcję drogowskazu i oprowadza czytelnika po świecie kulinariów. Autorka służy
wiedzą i doświadczeniem, obala utarte schematy myślenia o odżywianiu oraz unaocznia triki producentów żywności,
którzy często nie mówią konsumentom całej prawdy.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=297926

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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"Masz Misz Masz" - to tytuł wystawy prezentowanej w
bibliotecznej "Galerii Libra"
— Marta Sztark-Żurek

Autorami zdjęć są członkowie Fotoklub Szczecin: Karol Bogusławski, Robert Chmara, Danuta Kotula-Krajewska,
Marek Grum, Artur Magdziarz, Jan Monkiewicz, Paweł Myśliński, Sławomir Stępień, Magda Stróżewska, Jolanta
Szabłowska.
Fotografie będą eksponowane do wiosny 2022 r. w gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Tarczyńskiego 1 (parter).
Zapraszamy
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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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