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Jarmark Rzeczy Cudnych 2021 podziękowania
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. Serdecznie dziękujemy za
wyrazy uznania.

Warsztaty dla
doktorantów
21 stycznia odwiedzili nas studenci I i II
roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego. Dwoiliśmy się i troiliśmy,
aby opowiedzieć młodym naukowcom jak
najwięcej o technikach pracy badawczej, bazach danych, repozytoriach, katalogach i bibliotekach cyfrowych.
Zdradziliśmy też kilka sztuczek przyspieszających poszukiwania materiałów do pracy. Kolejne szkolenie, tym razem w
języku angielskim, planujemy na drugą połowę lutego. Serdecznie zapraszamy!
Prowadzenie warsztatów: Paweł Dziel, Katarzyna Pilitowska

“Zamów skan” – zdalna biblioteka w
dobie pandemii
W grudniu 2021 r., w ramach usługi Skanowanie na życzenie przesłaliśmy do
naszycvh czytelników 4275 stron w plikach PDF (od listopada 2020 r. - łącznie
75363).
https://bg.szczecin.pl/blog/2020/11/15/regulamin-uslugi-zamow-skan/
Wszystkie pliki przesyłane do Was, umieszczamy w specjalnym katalogu na
potrzeby rozbudowy Repozytorium publikacji i Biblioteki Cyfrowej US
https://repo.usz.edu.pl/
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Biblioteka 2021 w liczbach:
173003 – książki elektroniczne, do których biblioteka
opłaciła dostęp,
135450 – liczba sesji w tzw. zbiorach elektronicznych
(bazy danych) dostępnych zdalnie,
733318 – książki, stan na 31.12.2021 r.,
144498 – czasopisma, stan na 31.12.2021 r.,
66383 – pobrane dokumenty z baz danych,
64356 – zeskanowane strony w ramach usługi „zamów skan”,
61235 – odwiedziny w poszczególnych bibliotekach,
48626 – wypożyczone książki,
42078 – odsłony strony bg.szczecin.pl,
32403 – opisy bibliograficzne pobrane z Nukat,
19472 – książki udostępnione na miejscu,
14987 – użytkownicy zarejestrowani w bibliotekach,
12938 – nowe opracowania cytowań w bazie Cytowania Bazekon,
11236 – przyjęliśmy do zbiorów – wydawnictw ciągłych i zwartych,
9096 – unikalni użytkownicy strony domowej biblioteki,
8501 – całkowita powierzchnia w m2 wszystkich bibliotek sieci,
8055 – zbiory specjalne, stan na 31.12.2021 r.,
7555 – czasopisma elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp,
7200 – udało się zebrać na potrzeby Hospicjum w ramach akcji Jarmark Rzeczy
Cudnych,
7158 – udostępnione czasopisma w poszczególnych czytelniach,
6551 – nowe opisy bibliograficzne w bazie WinIsis Ekon,
4543 – wydawnictw zwartych otrzymaliśmy w darach,
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3778 – nowych opisów w bazie Bibliografia,
2985 – osoby szkolone on-line,
2912 – nowych opisów w bazie Publi,
2906 – czytelnicy aktywnie wypożyczający,
2511 – wyświetlone publikacje z biblioteki
cyfrowej,
2494 – dokumentów kartograficznych w
zasobach,
2411 – studenci, którzy wypożyczyli przynajmniej jedną książkę,
2352 – nowych opisów bibliograficznych przekazanych do Nukat,
2207 – obiekty zdigitalizowane w bibliotece cyfrowej,
1953 – pliki włączone do biblioteki cyfrowej,
1899 – nowych rekordów w bazie sportowej BazSport,
1740 – zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
1344 – godziny szkoleń zawodowych pracowników biblioteki,
1342 – nowych rekordów w bazie filologicznej BazFil,
791 – nowych rekordów w BazTech,
688 – osoby przeszkolone w bibliotekach sieci,
674 – miejsca dla czytelników,
658 – rekordów w bazie ekonomicznej,
605 – rękopisów w zasobach,
600 – osób uczestniczących w imprezach stacjonarnych
organizowanych przez biblioteki,
560 – przedmiotów sprzedanych na Jarmarku Rzeczy Cudnych,
460 – postów na Facebooku,
427 – tytuły prenumerowanych czasopism,
418 – pracownicy uczelni, którzy wypożyczyli przynajmniej jedną książkę,
329 – nowe opisy bibliograficzne w bazie BazEkon,
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138 – pozycje poddane konserwacji,
76 – godzin szkoleń stacjonarnych w bibliotekach,
75 – wydawnictw ciągłych otrzymaliśmy w darach,
74 – osoby zatrudnione w poszczególnych bibliotekach,
28 – miejsca dla osób niepełnosprawnych,
13 – dni wyłączenia poszczególnych bibliotek sieci z udostępniania z powodu Covida,
12 – bazy danych, które biblioteka tworzy samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi ośrodkami,
6 – bibliotek w sieci,
4 – publikacje własne pracowników biblioteki,
4 – numery Newslettera BG,
3 – serwisy społecznościowe, w których jesteśmy,
1 – kustosz honorowy w bibliotece,
1 – wydawnictwo własne biblioteki on-line,
1 – Jarmark Rzeczy Cudnych.
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Magia przeszłości zaklęta w grafice
— Danuta Stawińska
W dobie dynamicznego postępu technologicznego stajemy się mniej wrażliwi na estetykę, piękno czy harmonię
kształtów otaczającej nas rzeczywistości. Tempo naszego życia wymusza koncentrację na próbie nadążenia za
zmianami. Nas bibliotekarzy codzienne obcowanie z książkami naukowymi uodparnia na ich treść. Skupiając się
na gromadzeniu najaktualniejszej wiedzy, przestajemy przywiązywać do niej wagę, a minione treści ignorujemy
lub traktujemy z lekceważeniem. Forma z kolei przestaje być dostrzegalna.
Współcześni właściciele prywatnych księgozbiorów być może mają bardziej emocjonalny stosunek do swych kolekcji,
nadając im swoje znaki własności, lecz czy na pewno? W dobie książek elektronicznych (cyfrowych ebooków)
upamiętnianie znaku książkowego w jego tradycyjnej formule nie jest już możliwe, ponieważ zanika relacja przedmiotu
z osobą. Cyfrowemu wydaniu trudno nadać znak własności, poza tym czy miałoby to sens wiedząc, że za kilka lat format
zapisu plików będzie nie do odczytania. A zatem powróćmy na chwilę do przeszłości, do czasów, gdy na książki mogli
sobie pozwolić nieliczni a prawdziwe biblioteki były domeną ludzi zamożnych. Cofnijmy się do czasów, gdy zatrudnienie
artysty grafika, który w formie linii i kształtów charakteryzował zajmowaną pozycję, profesję, zainteresowania,
upodobania, namiętności, zamiłowania, przyzwyczajenia i przymioty, postrzegane było przez większość być może jako
fanaberia czy zbytek. Herb właściciela to najstarszy motyw wykorzystywany w ekslibrisach, i z pewnością powód dumy.
Niewątpliwie na uwagę zasługują zbiory szelejewskie
Stanisława Karłowskiego herbu Prawda - bankowca i
działacza gospodarczego, hodowcy koni i bydła,
prekursora upraw ekologicznych, dyrektora Banku
Handlowego w Warszawie SA (1917–1920). Jego
księgozbiór oznaczała akwafortowa odbitka z 1928 roku,
autorstwa Franciszka Siedleckiego polskiego grafika,
malarza, scenografa, krytyka sztuki i teatrologa,
reprezentującego nurt symbolizmu. W centralnej części
znajduje się herb właściciela („Prawdzic – na tarczy
dwudzielnej 5 blankami w pas, w górnym polu błękitnym
połulew wspięty złoty z takąże fajerką (» prawdą «)
w łapach, w dolnym – mur czerwony”). Główny akcent
położony został na klimat i motyw grafiki.
Jędrzej Moraczewski został zapamiętany jako premier
pierwszego rządu II Rzeczypospolitej.
Od 1907 r.
sprawował mandat posła do parlamentu monarchii austrowęgierskiej, był członkiem władz naczelnych galicyjskiej
Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej oraz znanym
działaczem
tamtejszego
ruchu
robotniczego
i
spółdzielczego. Zofia Moraczewska była polską
działaczką społeczną na rzecz kobiet oraz politykiem
lewicy.
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Księgozbiór Moraczewskich również zdobi exlibris. Ponieważ
właściciel kolekcji nie miał korzeni szlacheckich, trudno doszukiwać
się w nim odwołań do historii. Grafika jest formatu 9,2 x 12 cm,
przedstawia imponujące drzewo z księgami u podnóża, jednej z
nich, otwartej przygląda się sowa, w tle dymią fabryczne kominy.
Exlibris działa na zmysły głównie za sprawą swego rozmiaru, ale
także prostotą linii.
Otto von
Schulmann
urodził się w
Tallinie jako
obywatel rosyjski,
jednak należał do
starego
niemieckiego,
rycerskiego rodu z
regionu
bałtyckiego, który
prawdopodobnie
przybył do krajów
bałtyckich jako
krzyżowiec.
Studiował prawo
w Berlinie, jego
największym
hobby było
kolekcjonowanie
skrzypiec
wykonanych przez
starych włoskich
mistrzów. Miał ich siedem, a wykonane były w latach 1691-1775. Po
wojnie ostatecznie osiedlił się w Finlandii. Exlibris Otto von
Schulmanna zawiera w centralnej części herb rodu,
charakterystyczny czarny trójkąt okalany innymi detalami
ozdobnymi. Autor tego wyjątkowego znaku własności pozostaje
nieznany.
Prawnik Richard von Hehn był potomkiem niemiecko-bałtyckiej
rodziny szlacheckiej, która od 1766 osiedliła się w Dorpacie
(Estonia). W 1893 roku ukończył studia prawnicze w Berlinie. Pełnił
wiele ważnych funkcji w Rydze. Exlibris Richarda von Hehn wykonał
w 1920 roku Moritz von Gruenewaldt, niemiecko-bałtycki grafik,
malarz i inżynier chemiczny, jego monogram znajduje się po lewej
stronie znaku. Zgodnie z regułami w centralnej części zawiera
charakterystyczny element herbu, czarno-czerwonego kura.
Biblioteka Richarda von Hehn zaginęła w Kraju Warty, wygląda na to,
że nie w całości.
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Franciszek Budzyński był poznańskim budowniczym
miejskim, podróżnikiem, pierwszym Prezesem Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton. Towarzystwo
urządzało między innymi patriotyczne uroczystości i dbało o
morale polskiej społeczności Poznania. W chwili wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, w szeregi powstańców wstąpiła
większość członków Trytona. Prezes Budzyński osobiście
kierował atakiem na Arsenał na Wielkich Garbarach w
Poznaniu. Jego exlibris, którego twórca pozostaje dla mnie
nieznany, wskazuje na techniczne zainteresowania właściciela.

O Gerhadzie i Charlotte Koster, trudno znaleźć
jakiekolwiek informacje, niemniej jednak posiadali
swoją bibliotekę a ich exlibris jest niezwykle
interesujący.

Pojedyncze egzemplarze księgozbiorów wyżej opisanych właścicieli znalazły się w posiadaniu Biblioteki Akademii
Handlowej w Szczecinie.
Odkrywanie ich wśród tysięcy nieciekawie wyglądających tomów, jest niczym nagroda za włożony wysiłek, która
zaspokaja drzemiącą, w niemal każdym człowieku, dziecięcą ciekawość świata. Ujawnione historie sprawiają, że czas
chociaż na chwilę zatrzymuje się w miejscu, przywoływana jest pamięć o osobach, o których już dawno zapomniano.
Obcowanie z przedmiotami, które przed ponad stu laty należały do kogoś innego, być może ważnego, daje wytchnienie
w ciągłej pogoni za nowoczesnością.
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Biblioteka Wydziału Teologicznego
— Daniel Ziarkowski

Biblioteka Wydziału Teologicznego zajmuje w sieci bibliotek naukowych Szczecina miejsce szczególne. Składa się
nań zarówno szeroki zakres tematyczny gromadzonych zbiorów, ich wielkość, lokalizacja, jak i umiejscowienie
w strukturze wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
W 2004 roku biblioteka Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego użyczyła księgozbioru nowo
powstałemu Wydziałowi Teologicznemu US. Taka sytuacja miała miejsce do roku 2021, kiedy to biblioteka z różnych
względów powróciła do AWSD, wydział jednak pozostał wśród siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Tak
więc pozyskując pewną autonomię, poprzez swoje zbiory wciąż pozostaje zorientowana na studentów różnych
dyscyplin.
Ściśle z tym związany jest rozległy obszar gromadzonego księgozbioru ogólnie pojętej humanistyki. Niesłusznie
biblioteka kojarzona tylko z teologią, prawdopodobnie z racji lokalizacji budynku, dysponuje znakomitą literaturą
z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki, socjologii, językoznawstwa, sztuki, etnografii, archeologii, medycyny
i wielu innych dziedzin.
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Również czasopisma obejmują szeroki zakres tematyczny, a ilość tytułów i woluminów sytuuje bibliotekę w czołówce
największych bibliotek naukowych na Pomorzu Zachodnim pod względem zbiorów humanistycznych.
Rok 2022 to rok przełomu dla biblioteki, gdyż zaplanowane prace i projekty zapewne uporządkują dużą ilość darów
napływających od darczyńców zaś ich selekcja, jak i selekcja całego zewidencjonowanego księgozbioru, zainicjuje
nową jakość w gromadzeniu.
Również promocja biblioteki wśród kadry naukowej uniwersytetu i studentów będzie ważnym czynnikiem działalności
biblioteki. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Doktorską, przejście na system biblioteczny Koha, zwiększenie obsady
i aktywizacja personelu, zakup nowego sprzętu – to tylko niektóre elementy w dużym projekcie jej unowocześnienia
i popularyzacji.
Biblioteka Wydziału Teologicznego kryje w swoich zasobach wiele pozycji dostępnych tylko w tym miejscu, które
z pewnością przyczynią się do wzbogacenia każdej pracy naukowej, referatu i zwyczajnego pogłębienia wiedzy.
Warto zapoznać się z ofertą i zbiorami tej biblioteki w katalogu elektronicznym lub fizycznie przeglądając książki w
czytelni i wypożyczalni oraz czytelni czasopism.
https://bg.szczecin.pl/teo/katalogi-bwt/

Godziny pracy Biblioteki WT: poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00.
Telefon: 91 444-14-62, 91 444-14-61
Adres: ul. Papieża Pawła VI nr 2
Mail: teologia@bg.szczecin.pl
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Szukacie polskiego odpowiednika Ebsco czy ProQuest?

BAZujemy na TECHnice i nie tylko
— Grażyna Zygmunt, Danuta „Iza” Gracz
Przedstawiamy kolejną bazę współtworzoną przez Bibliotekę
Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. BazTech to „Baza danych
o zawartości polskich czasopism technicznych” tworzona w
ramach Konsorcjum. BazTech jest bibliograficzno-abstraktową
bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich
czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony
środowiska. Zakres tematyczny bazy to także nowoczesne
systemy zarządzania, transport, ekonomika transportu,
problemy jakości, logistyka, BHP, oceanologia, ekologia,
geologia. Baza rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy
cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie
załącznikowe (od 2005 r.), oraz pełne teksty publikacji. Tymi
działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki, zawiera
ponad 500 tys. opisów artykułów, indeksuje 752
czasopisma w tym 69 % czasopism pełnotekstowych.
Za pomocą dostępu do bazy naukowej (http://baztech.icm.edu.pl/) możesz zapoznać się z autorskimi
lub cytowanymi pracami.
W celu pełniejszej identyfikacji autora publikacji i jego
dorobku, do opisów artykułów opublikowanych od 2021 r.
dodajemy numery ORCID.
W bazie zaktualizowano wskaźniki Impact Factor za 2019 r. (na
podstawie Journal Citation Reports). Mamy w bazie 49 tytułów
z IF, z czego w 2019 r. 33 czasopisma otrzymało wyższy wskaźnik, a 16 – niższy.
BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki. Metadane są indeksowane przez
Google Scholar, Google i WorldWideScience.org. (opracowany i utrzymywany przez Department of Energy Office
of Scientific and Technical Information we współpracy z The British Library, jest globalną bramą naukową
umożliwiającą federacyjne przeszukiwanie krajowych i międzynarodowych naukowych baz danych..
Od 2021 r. zasoby bazy są indeksowane w metawyszukiwarce Primo.
Znajdziesz nas też na facebooku: https://www.facebook.com/bazabaztech
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

Roman Husarski – Kraj niespokojnego poranka: pamięć i bunt w Korei Południowej.
Fan k-popu, k-dram czy k-beauty może być nieco rozczarowany, bo to książka o czym innym, chociaż po lekturze całości
śmiało można stwierdzić, że dzięki niej z większą świadomością ogląda się sageuki (koreańskie dramaty historyczne).
Autor prezentuje czytelnikowi Koreę dynamiczną i kontrastową, przygląda się jej pod każdym kątem i ją smakuje. W
dziewięciu rozdziałach reportaży, traktujących m.in. o religii, wojskowości, polityce, Husarski doskonale maluje słowem
fascynujący obraz Korei. Własne przemyślenia przeplata rozmowami z ciekawymi i niejednokrotnie znanymi
Koreańczykami.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=427239
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Pańszczyzna Kamila Janickiego przedstawia historię polskiego niewolnictwa.
Nazwa zjawiska jest tu w pełni uzasadniona - Konwencja Genewska z 1956 r.
zaliczała pańszczyznę do praktyk zbliżonych do niewolnictwa.
Bogata bibliografia dowodzi, jak wnikliwie autor pochylił się nad problemem
wielopokoleniowego ucisku doświadczanego przez naszych przodków. Janicki
przybliża rozwój folwarków i realia kmiecego żywota, obalając mity – otwiera
on tym samym oczy czytelnikowi na fragmentaryczną momentami wiedzę o
historii Polski i Polaków.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=426983

Książka Radosława Młynarczyka „Hłasko – proletariacki książę” wnosi wiele
o życiu i twórczości jednego ze zdolniejszych pisarzy młodego pokolenia lat
pięćdziesiątych, buntownika, mistrza autokreacji, przegranego emigranta, ale
też człowieka wrażliwego, samotnego i zagubionego.
Warto po nią sięgnąć chociażby po to, by dowiedzieć się (lub przypomnieć
sobie), w jakich realiach przyszło Hłasce szukać swojej drogi i by poddać
refleksji wymowne słowa umieszczone na jego nagrobku: ‹ŻYŁ KRÓTKO „A
WSZYSCY BYLI ODWRÓCENI”›.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x159208A2902E3D6F80ED5BB7C53FFCE0&mysearchid=8685732&bib=299777
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„Kochaj ludzi, używaj rzeczy” to poradnik napisany przez duet „The Minimalists” – Joshuę Fields Millburna i Ryana
Nicodemusa. Są oni jednocześnie bohaterami filmu „Minimalism: a documentary about the important things”.
Autorzy promują minimalistyczny styl życia, zachęcając
wszystkich do zadania sobie zasadniczego pytania: „Czy życie
mogłoby być lepsze, gdybyś miał mniej?”. The Minimalists
dzielą się doświadczeniem, swoją historią, by nieść pomoc w
ograniczaniu apetytu na więcej, co w dzisiejszym świecie
stanowi nie lada wyzwanie…
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=428646

Marcelina Szumer – Wielkie Pomorze: Gryfici oraz ich dziedzictwo –
wieloautorska praca monograficzna, przestawiająca kilku bardziej
wyrazistych władców z rodu Gryfitów, nadających ton stylowi myślenia na
Pomorzu i dworach Europy – widziane z polskiej perspektywy.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x7A9E1469FE0F39F68626C01FE0E08A13&mysearchid=8704270&bib=428054
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Milion ostryg na szczycie góry fascynująca podróż z geologiem (Alex
Nogués) i jednocześnie doskonałe
wprowadzenie młodego czytelnika w
świat liczącej miliardy lat historii Ziemi,
której punkt wyjścia stanowi tytułowa
ostryga na szczycie góry. Książka
obrazkowa w cudownej szacie
graficznej, stworzonej przez Miren
Asiain Lorę.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=428380

O czym jest Daleko od Rueil? Trudno odpowiedzieć
jednoznacznie, jak to z Raymondem Queneau bywa.
Jest to filmowy montaż scen z życia młodego
człowieka – Jacquesa L’Aumône, zamieszkującego
podparyskie
Rueil-Malmaison.
To
powieść
zaszyfrowana,
niebanalna,
choć
pełna
„zaciekawiających banałów”. Napisana w 1944 r.,
reprezentuje nurt literatury poważnej. Queneau
wierzył w numerologię oraz w moc przypadku. Jeśli
się nad tym zastanowić, jednym z nich może być fakt,
że w 2002 r. wydany został „Pierrot mon ami” (w
przekładzie Anny Wasilewskiej), a w 2022 r. nasz
Czytelnik otrzymuje do rąk kolejny przekład
Wasilewskiej. Piszę o tej książce w niedzielę, a
„Niedziela życia” to tytuł jednej z powieści Queneau...
Przypadek?

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=429653
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„Nastał mroźny styczeń […] W te
styczniowe dni małe otwory
okienne w skryptorium pozostają
zakryte, by lodowaty wiatr nie
wnikał do wnętrza. Panuje w nim
półmrok. Od czasu do czasu mnisi
z jękiem prostują zesztywniałe
ciała i rozluźniają dłonie […] warto
poszukać cieplejszego miejsca,
gdzie można bez przeszkód
czytać, a w razie potrzeby także
pisać”.
Obok tak pięknego wydania w twardej
oprawie nie sposób przejść obojętnie.
Przeżyj
rok
w
średniowieczu
autorstwa Tillmanna Bendikowskiego –
niemieckiego dziennikarza i historyka,
to podróż do przeszłości, (ca 800 lat),
do epoki średniowiecza, ukazanej z
perspektywy zwykłych ludzi, nie tylko
koronowanych głów.
Książka zawiera niezwykle precyzyjne
opisy trybu życia w średniowiecznych
niemieckich miastach i wioskach, przy
czym napisana jest w bardzo
przystępny sposób.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opacdetail.pl?bib=426958

„Znalazłem się w wodzie, a potem wiedziony przez swoją tańczącą matkę spadałem ku światłu, aż ogarnęło mnie ono ze
wszystkich stron”.
Wodny tancerz – Ta-Nehisi Coatesa – wszechstronnego współczesnego prozaika, to wyjątkowa powieść drogi, która
pielęgnuje pamięć o ofiarach niewolnictwa. To książka o wyzwoleniu, pełna rewolucyjnych myśli, bliska idei mesjanizmu,
z nutą fantastyki i magii, bowiem główny bohater obdarzony jest mocą Kondukcji…

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=429205
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Nasze 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
Krakowska/Cukrowa 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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