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Wizyta w Bibliotece Akademii Morskiej
Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna Akademii Morskiej z dniem 27 stycznia 2022 r.
pożegnała długoletniego Dyrektora p. Elżbietę Edelman, która po wielu
latach pracy odeszła na emeryturę. W latach 1985-89 była ona
pracownikiem Biblioteki Głównej US. W latach 2012-2014 koordynowała
prace Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.
Nowym Dyrektorem BG AM została p. Agnieszka Komorowska. Pani
Dyrektor Komorowskiej życzymy wielu sukcesów zawodowych i dobrej
współpracy z ZPB.
Od 2021 r. koordynatorem Porozumienia jest BG Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Na zdjęciu:
Stoją: dyrektor BG US Urszula Ganakowska,
zastępca dyrektora BG US Ireneusz Bojanowski
Siedzą: dyrektor biblioteki BG AM Agnieszka Komorowska; Elżbieta Edelman

Zasoby elektroniczne w StatEL
Na witrynie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące
licencjonowanych e-zasobów w bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2021).
•
•
•

zasoby elektroniczne w Polsce – wprowadzenie 2022
Tabela (aktualizacja 25.01.2022)
o Wersja XLS
o Wersja PDF
Dane z baz EBSCO:
o Tytuły unikatowe dla poszczególnych bibliotek
– pakiet podstawowy
o Tytuły unikatowe dla poszczególnych bibliotek
– pakiet podstawowy + bazy dodatkowe
zakupione przez biblioteki
o Bazy z ProQuest – tytuły baz wg pakietów i
liczby e-książek (oprac. StatEl)
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Młody e-lider na Cukrowej
W ramach projektu: Młody e-lider , miała miejsce kolejna wizyta uczniów szkół podstawowych, którzy pod opieką
wykładowców zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami funkcjonującymi w Instytucie Zarządzania. Projekt ten jest
finansowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Instytut Zarządzania realizuje
ten program we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Termin realizacji: do końca 2022 r.
Cele Programu e-lider:
•

Rozwój oferty Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, przyczyniającej się do rozwoju
kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, realizowany
przy współpracy z organizacją pozarządową - Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Wiedzy Think!;

•

Podniesienie kompetencji 3672 osób: dzieci i młodzieży w wieku 7-19
lat z obszarów: cyfrowego, przedsiębiorczego i ekonomicznego;

•

Zainspirowanie grupy docelowej projektu do podejmowania
kształcenia na poziomie akademickim, co skutkuje większymi
możliwościami zawodowymi, a więc zapobiegnie wykluczeniu
społecznemu oraz cyfrowemu..

Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudziły niespotykane w szkolnych
bibliotekach urządzenia techniczne będące na wyposażeniu biblioteki
Proste w obsłudze urządzenie, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem,
umożliwia również sprawdzenie stanu konta czytelnika, terminów zwrotów
książek i wydrukowanie paragonu potwierdzającego transakcję. Ten sposób
wypożyczania jest szczególnie lubiany przez użytkowników. Jest to jedna
z wielu ciekawostek, które przyciągnęły uwagę młodych, być może naszych
przyszłych
studentów
i czytelników.
Równie chętnie dzieci
sprawdzały działanie
zabezpieczeń , wielokrotnie
przenosząc książki przez
bramki wejściowe oraz
działanie wrzutni służącej do
zwrotu wypożyczonych
książek.
Materiał przygotowała:
Danuta Gracz na podstawie
materiałow dostarczonych
przez p. dr hab. Agnieszkę
Budziewicz-Gużlecką, prof.
US
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Szkolenia biblioteczne w wersji angielskiej
Anna Nowak
W dniu 11.02.2022 w auli Geocentrum odbyło się
szkolenie biblioteczne w wersji angielskiej
zorganizowane przez Bibliotekę Główną US.
Szkolenie było zaadresowane do anglojęzycznych
uczestników
Szkoły
Doktorskiej
naszego
uniwersytetu. Uczestnicy zdobyli informacje na
temat bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego, baz
danych i zdalnego dostępu do nich. Omówione
zostały także procedury zapisu do biblioteki,
procedury
elektronicznego
i
tradycyjnego

wypożyczania książek, przeszukiwania w katalogu KOHA, zasady
udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz usługa „Zamów skan”.
Szkolenie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze a jako
ciekawostkę można wspomnieć, iż jeden z uczestników odczytał
poemat własnego autorstwa zaadresowany do biblioteki.

Szanse na bliższe zapoznanie się z systemem
biblioteczno informacyjnym Biblioteki Głównej US
mają także inni zagraniczni użytkownicy, w tym
studeni
kształcący
się
na
Uniwersytecie
Szczecińskim w ramach wymiany. Na stronie
Biblioteki Głównej dostępne jest specjalnie dla
nich
przygotowane
szkolenie
w
wersji
elektronicznej.
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Przygarnij lekturę, nim trafi na makulaturę!
Daniel Ziarkowski
Biblioteka Wydziału Teologicznego zaprasza miłośników książek, bibliofilów, szperaczy i poszukiwaczy skarbów do
przygarnięcia nielimitowanej liczby książek.
Niemal trzytysięczny zbiór oddajemy w Wasze ręce –
szukaj, kop, myszkuj, a na pewno znajdziesz coś dla
siebie.
Literatura piękna – polska i światowa, od
Kapuścińskiego i Wyspiańskiego po Dostojewskiego
i Manna.
Oferujemy tomiki aforyzmów, albumy, lektury szkolne,
poezje i wiele, wiele innych.
Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie lub po prostu
przyjdź w godz. 9.00 – 14.00.
Zapraszamy!
Biblioteka Wydziału Teologicznego
ul. Papieża Pawła VI nr 2
tel. 91 444-14-62

Nowe czasopismo w zbiorach
W naszej ofercie czasopism pojawił się nowy tytuł. Serdecznie
zapraszamy do lektury „Psychologii w praktyce”. Jest to
zawodowe czasopismo dla psychologów i psychoterapeutów.
Numer 1/2022 (31) jest dostępny na półce w dziale czasopism
Biblioteki
Kampusowej
Krakowskiej
HUM
(Biblioteka
Humanistyczna).
https://bg.szczecin.pl/human/
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BAZY DANYCH I ŹRÓDŁA WIEDZY

CEIC na Uniwersytecie Szczecińskim
Uniwersytet Szczeciński bezustannie rozwija i aktualizuje swoją ofertę baz danych dostępnych poprzez stronę Biblioteki
Głownej US. Nowością w tej ofercie jest baza CEIC, odnowiona została prenumerata bazy EMIS a także uczestnictwo
w programie MDPI Open Access Journal. Oto kilka informacji na temat tych źródeł wiedzy oraz związana z tym oferta
szkoleniowa.
Baza CEIC
Baza CEIC agreguje dane makroekonomiczne uporządkowane w poszczególnych szeregach czasowych.
CEIC to dostęp do danych rynkowych i globalnych. Obecnie mamy dostęp do bazy Global, bazy World Trend Plus i 5
baz Premium (Rosja, Chiny, Indie, Indonezja i Brazylia)
✔ około 22.500 szeregów czasowych
✔ 20 sekcji makroekonomicznych
✔ aktualizacja danych następuje na bieżąco w ciągu dwóch godzin od ich publikacji
✔ rewizje danych historycznych
✔ główne źródła: Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych, Główny Urząd Statystyczny,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NewConnect, Instytut Turystyki, Eurostat,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
✔ główne wskaźniki: https://www.ceicdata.com/en/indicators
Do bazy CEIC możemy zalogować się przez link poniżej bez podawania loginu i hasła, tak jak w przypadku bazy EMIS
https://insights.ceicdata.com
Używając opcji Click here for guest mode, poniżej
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EMIS
Jest to serwis, który dostarcza wrażliwe i trudno dostępne dane o spółkach, sektorach, krajach. Serwis zawiera liczne
analizy branżowe, aktualności, raporty, a także gotowe narzędzia analityczne, które ułatwiają codzienną pracę.
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Program MDPI Open Access Journals
Od 15 lutego 2022 r. Uniwersytet Szczeciński,
reprezentowany
przez
Bibliotekę
Główną,
obowiązuje nowa umowa w programie MDPI
Open Access Journals (Multidisciplinary Digital
Publishing Institute). Rozpoczął się tym samym
czwarty rok członkowski. MDPI to serwis
obejmujący 386 czasopism recenzowanych, który
umożliwia bezpłatny, otwarty dostęp do pełnych
tekstów, m.in. z dziedziny nauk ścisłych, inżynierii,
techniki, fizyki, ekonomii, biochemii, ochrony
zdrowia. Przynależność do programu zapewnia
pracownikom naukowym US, składającym artykuły
w repozytorium 10% zniżkę.
Wykres przedstawia znaczący wzrost liczby
publikacji naszych naukowców w MDPI w okresie 2018-2021.

World Scientific Publishing

Od 1 marca do 30 kwietnia 2022 roku w naszych bibliotekach będzie można korzystać z bezpłatnego dostępu do
wszystkich e-booków i e-podręczników na platformie World Scientific https://www.worldscientific.com
Celem World Scientific jest rozpowszechnianie wśród jak najszerszego grona odbiorców wysokiej jakości badań.
Wykorzystując politykę otwartego dostępu WorldScientificOpen zapewnia bezprecedensowy dostęp do najlepszych
czasopism i książek
1 marca 2022 r., o o godzinie 10:00 zapraszamy na bezpłatne warsztaty online dotyczących e-zasobów World Scientific
Publishing.
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Oferta szkoleń online
W marcu planowany jest cykl szkoleń z bazy Emis przeznaczony dla bibliotekarzy, pracowników uczelni oraz studentów
1 marca szkolenie ogólne z obsługi bazy EMIS. Agenda:
a. Analiza danych finansowych spółek, tworzenie zestawienia spółek z danego sektora,
b. Analiza sektora i otoczenia,
c. Analiza danych makroekonomicznych kraju,
d. Prezentacja narzędzi analitycznych, ułatwiających codzienną pracę.
Link do spotkania o bazie EMIS, 12.00-13.30 Click here to join the meeting
Szkolenia dla profesjoanlistów:
Spółka bez tajemnic - jak efektywnie przeanalizować dane spółkowe?
08.03.2022
godz. 13.00-14.00 ZAPISZ SIĘ
EMIS - agregator danych spółkowych, sektorowych i krajowych
12.03.2022
godz. 10.00-11.00 ZAPISZ SIĘ

CEIC. 2 marca w godz. 12.00 – 13.30 zapraszamy na szkolenie z bazy CEIC. Baza CEIC agreguje dane makroekonomiczne
uporządkowane w szeregach czasowych. Aby zapisać się na szkolenie kliknij poniższy link

Click here to join the meeting

Webinaria Elsevier
1/3/2022 11:30
Scopus: kryteria oraz proces oceny czasopism
Celem webinarium jest przedstawienie zarówno kryteriów, jak
i samego procesu oceny czasopism w bazie Scopus. Poznaj
kryteria minimalne i dowiedz się więcej o ocenie merytorycznej
prowadzonej przez niezależnych ekspertów z rady Content
Selection and Advisory Board. Przedstawiona zostanie również
usługa nieodpłatnej oceny wstępnej czasopism, które mają
w planach staranie się o zindeksowanie w bazie Scopus.
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15/3/2022 11:30
Scopus, SciVal i rankingi: co warto wiedzieć?
Jeżeli interesują cię rankingi i ich wskaźniki, a zarazem obszar ten wydaje Ci się skomplikowany, dołącz do nas, aby
poznać funkcjonalności ułatwiające pracę z tą materią.
22/3/2022 11:00 23/3/2022 11:00 24/3/2022 11:00
Scival Camp Polska 2022
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu pn. SciVal Camp 2022. W ramach tego wydarzenia odbędą się 3
dedykowane spotkania online. Spotkania odbędą się w dniach 22 24 marca 2022r. Dla osób zainteresowanych będzie
możliwość uzyskania certyfikatów po zakończeniu pełnego cyklu spotkań. DzieńGodz.Temat przewodni 22 marca 11.0012.30 Analiza wpływu instytucji 23 marca 11.00-12.30 Analiza wpływu społecznego 24 marca 11.00-12.30 Automatyzacja
pracy z narzędziem SciVal Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
29/3/2022 11:30
Dane i co dalej? Wpływ, analiza & zarządzanie
Dołącz do nas i zobacz w jaki sposób rozwiązania Elsevier mogą pomóc w budowaniu pełnego obrazu wpływu instytucji
oraz badaczy
Więcej na https://www.elsevier.com/pl-pl/events/webinars
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BIBLIOTECZNE

ROZMA ITOŚCI

Zapomniane i odnalezione
Danuta Stawińska
Twierdzenie, że książki są skarbnicą wiedzy czy kopalnią rozmaitych historii jest truizmem. Jak pisał Józef Grycz “książkę
nazywamy zmaterializowaną myślą, wyrażoną pismem”. Jest efektem przeżyć duchowych, utrwalonym i powielonym
w formie fizycznej. Koleje życia książek bywają różne, te nietknięte mogą przetrwać wieki w zapomnieniu i chociaż ich
istota materialna nie ulega zniszczeniu to esencja duchowa i treść pozostają martwe i bezużyteczne. W przeciwnej
sytuacji, przechodząc z rąk do rąk w krótkim czasie mogą być zaczytane i przestać istnieć. Zadajmy sobie, wobec tego
pytanie jaką funkcję pełni biblioteka i czym jest praca w niej. W najprostszym ujęciu to gromadzenie, porządkowanie
I udostępnianie księgozbioru. A kim są bibliotekarze? Dla tych, którzy mają luźną styczność z biblioteką to zapewne mole
książkowi, dziwacy uciekający od życia, bawiący się w grzebanie w „starych szpargałach”. Dla stałych bywalców,
bibliotekarze to „szczęśliwcy” mający do swej dyspozycji „skarby biblioteczne”. Bardzo podoba mi się taki punkt
widzenia, ponieważ dla miłośników książek, czerpiących przyjemność z ich czytania, dociekania ich losów, praca
w bibliotece to prawdziwa przygoda. Przyjrzyjmy się bliżej temu zajęciu, zwracając uwagę nie tylko na jego podstawowy
charakter, ale na to co nieoczywiste, to co przytrafia się sporadycznie, niespodziewanie i sprawia, że uzyskujemy szerszy
kontekst naszej egzystencji. Popatrzmy na książki z innej perspektywy, przyjrzyjmy się ich wnętrzu w sensie dosłownym.
Prawie zawsze znajdziemy tam gęsto zapisane strony, czasem wykresy będące graficzną formą przeprowadzonych
badań, niekiedy mapy, fotografie czy ryciny. Bibliotekarze, obcujący na co dzień z księgozbiorem znajdują jednak coś
więcej, coś co z pozoru nie jest przedmiotem ich pracy czy osobistych zainteresowań. Mimochodem wpadają im w ręce
najrozmaitsze papierki, karteczki, zapiski, bilety, wycinki prasowe, oficjalne pisma czy listy. Dla wielu być może te
przedmioty są nieistotne, ale dla mnie to właśnie one sprawiają, że niepozorne książki w jednej chwili niczym poprzez
tunel czasoprzestrzenny, przenoszą nas do wydarzeń, które były udziałem nieznanych nam przodków. A zatem dajmy się
ponieść choć na moment magii przeszłości. Popatrzmy, dokąd zabiorą nas te „stare szpargały”.
Wycinek prasowy pochodzący prawdopodobnie z jednego
z warszawskich dzienników (świadczą o tym reklamy zamieszczone na
odwrocie strony), z dnia 24.06.1930 roku (jeśli wierzyć notatce osoby
zainteresowanej wydarzeniami) opisuje sprawy sądowe jakie toczyły się
w pierwszej połowie 1930 roku. Dowiadujemy się z niego o wyrokach
jakie sąd wydał w sprawie niemoralnych czynów “arcybiskupa”
Kowalskiego, w sprawie przejęcia majątku obywateli Austrii przez
państwo polskie, w sprawie kary śmierci dla sześciokrotnego mordercy
oraz uchylenia wyroku 12 lat ciężkiego więzienia dla sprawcy strzelaniny
w Samborze. Taka kronika sądowa wywołuje emocje niewątpliwie
w każdym czytelniku. Który fragment przyciągnął uwagę, możemy tylko
zgadywać. Jedno jest w zasadzie pewne czy aż tak bardzo odbiegają te
wydarzenia od czasów
nam współczesnych.

Sfatygowany bilet komunikacji miejskiej w Szczecinie z pewnością
przywoła w pamięci lata młodości wielu szczecinian.
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Potwierdzenie dla mieszkańca Włodawy lub okolic (trudno to
jednoznacznie stwierdzić) wpłacającego 5 zł na rzecz Księgarni K.
Neumillera w Łodzi za zakup publikacji Józefa Litwina “ Imię

i nazwisko. Zbiór przepisów polskiego prawa cywilnego
i administracyjnego” oraz katalogu wydawnictw własnych
I komisowych wraz z cennikiem, jest jednym z ciekawszych
znalezisk. Kwit podstemplowany datą 18.01.1932 r. zachował się
całkiem nieźle i jest wypełniony pięknym kaligraficznym pismem.
Dowodzi, że sprzedaż wysyłkowa była zjawiskiem popularnym
przed wojną a transakcje gotówkowe na odległość nie były
niczym niezwykłym. Być może tożsamość klienta Pocztowej Kasy
Oszczędności o numerze konta 65724 byłaby do ustalenia dla bardziej dociekliwych. Mimo braków w wiedzy możemy
popuścić wodze fantazji wyobrażając sobie zaistniałą sytuację pomiędzy nabywcą a urzędnikiem pocztowym. Może ktoś
ma pomysł co oznacza notatka „otrzymano [nieczytelne] 21.01.1932 r.”?

Kartki z kalendarza z datą 2 stycznia oraz 8
kwietnia 1938 roku w języku niemieckim to
kolejna
ciekawostka,
prowokująca
do
odszukania wydarzeń poprzedzających wybuch
II wojny światowej. Kartka zerwana 2 stycznia
1938 r. pokrywa się z memoriałem przesłanym
z Londynu przez ówczesnego ambasadora
niemieckiego w Wielkiej Brytanii Joachima von
Ribbentropa do Hitlera, w którym mowa
o tworzeniu przez Niemcy koalicji przeciwko
Wielkiej Brytanii „przez zacieśnienie przyjaźni
z Włochami i Japonią”. Kolejna kartka została zerwana na dwa dni przed plebiscytem dotyczącym „zjednoczenia” Austrii
z Rzeszą. Ludność Niemiec i Austrii odpowiadała w nim na pytania: „Czy zgadzasz się z połączeniem Rzeszy Niemieckiej
z Austrią?” i „Czy zgadzasz się z listą przedstawioną przez naszego führera Adolfa Hitlera?”. Według oficjalnego
komunikatu ogłoszonego 11 kwietnia 1938 na „tak” oddano w Niemczech 99% głosów, zaś w Austrii – 99,7%.

Rewersy profesorów Alfreda Wielopolskiego oraz Władysława
Górskiego sprzed pięćdziesięciu lat, to ciekawa pamiątka po
znanych naukowcach. Oryginalne podpisy z pewnością
zachowały się na wielu dokumentach, ale biblioteka także
może pochwalić się swoją małą kolekcją.
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Opatrzone datą 19 września 1938 roku oficjalne pismo Zrzeszenia
Kupców Chrześcijan w Poznaniu, zachwala dokonania organizacji
i jednocześnie zachęca do większego zaangażowania jej członków
chociażby poprzez regularne płacenie składek.

Dla starszego pokolenia bibliotekarzy z pewnością miłe wspomnienia
wywoła konto użytkownika w postaci prowizorycznie wypełnionej
karty. Świat był wtedy prostszy a ewidencja wypożyczeń banalnie
prosta i nie wymagała kompetencji cyfrowych. Wzajemne relacje
bibliotekarza
i czytelnika
miały
szanse się rozwinąć
w czasie wypełniania
obowiązkowych pól.
Z jakich czasów
pochodzi ten obiekt
trudno ocenić, być
może są to lata
powojenne
i początki
funkcjonowania
Biblioteki Akademii Handlowej w Szczecinie.
Zaprezentowane materiały to tylko niewielki ułamek gromadzonych
równolegle z księgozbiorem dokumentów. Opierając wiedzę o te znaleziska i przy odrobinie fantazji można opowiedzieć
swoją własną alternatywną historię, do czego zachęcam każdego miłośnika wydarzeń z przeszłości.

Kreatywność studentów
W Bibliotece Kampusowej Krakowska
kreatywność studentów nie zna granic…

HUM

(Biblioteka

Humianistyczna)
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POLECAMY

Wybrane nowości książkowe
Marta Sztark-Żurek
„Kto zjadł pierwszą ostrygę? Niezwykli
prekursorzy, odkrywcy i pionierzy” Cody Cassidy,
to książka, po przeczytaniu której inaczej spojrzymy
na otaczający nas świat. Humor autora, jego lekki styl
sprawiają, że czytelnik dobrze się bawi, nie zdając
sobie sprawy, że przyswoił tak wiele informacji. Po
lekturze będziemy wiedzieć m.in. kto wypił pierwsze
piwo? Kto naprawdę odkrył Amerykę? Kto pierwszy
zaraził się ospą? Kto był najstarszym człowiekiem,
którego znamy z prawdziwego imienia? Kto wynalazł
mydło? I wreszcie (bo my już wiemy): kto zjadł
pierwszą ostrygę?
Książka ta będzie także doskonałym wsparciem
dydaktycznym.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=429725

„Jak nie ranić własnego dziecka: o wychowaniu bez awantur” Nicoli
Schmidt to poradnik, który pokazuje, jak zrozumieć dziecko, dając konkretne
wskazówki rodzicom, jednocześnie nie oceniając ich postępowania. Książka,
napisana przez autorkę bestsellerów o rozwoju dziecka, umocni rodzinne
więzi i pozwoli odzyskać spokój.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=429723
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Anna Kaszuba-Dębska – Bruno: epoka
genialna.
Materiały do tej znakomitej, kompletnej
biografii, autorka gromadziła ponad
dekadę. Na kartach książki Bruno Schulz
jawi się jako artysta totalny, inspirujący
cały artystyczny świat, wykraczający poza
polskie realia.
Kaszuba-Dębska,
absolwentka
krakowskiej ASP, niezwykle malarsko
oddała charakter epoki.
W trwającym Roku Brunona Schulza –
pozycja obowiązkowa.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?myhash=0x31CDB5A3321B3A7CAF5E02E83CF6EE6B&mysearchid=274759&bib=292903

„Jest głęboką i bezsporną prawdą, że osiągamy wielkie rzeczy
w nauce nie dlatego, że są potrzebne; osiągamy je, ponieważ
można je osiągnąć” (Robert Oppenheimer)
Jak powstała bomba atomowa - to uhonorowana Nagrodą
Pulitzera obszerna pozycja, zawierająca opis dziejów broni
jądrowej. Richard Rhodes, amerykański dziennikarz, historyk
i publicysta, zapewnił sobie tą książką, traktującą o historii fizyki
i chemii jądrowej, trwałe miejsce w literaturze faktu. Wciągająca,
niczym dobra powieść sensacyjna, doskonała dla miłośników
historii nauki.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428276
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Czy wiecie, że najnowsze odkrycia neurobiologii mają praktyczne zastosowanie w pracy coacha? Nowe wydanie
bestsellera Coaching Jenny Rogers przyda się każdemu przyszłemu, jak i doskonalącemu swój warsztat coachowi,
zawiera scenariusze pomocne w jego codziennej praktyce.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x642F1BAAA03E3A97B60C7F867576F66D&mysearchid=557519&bib=425796

„Sekretne życie pszczół” Sue Monk Kidd – zachęcające do lektury,
nowe wydanie powieści z 2002 roku, która jest chyba najsłynniejszą
w dorobku autorki.
Z sukcesem zekranizowana, przetłumaczona na 36 języków, słodkogorzka, pachnąca miodem opowieść, osadzona w dobrze oddanym
klimacie Ameryki lat 60. XX wieku, ukazująca podziały na tle rasowym,
samotność dziecka, poszukiwanie miłości, życie i śmierć.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=310731
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„Prawdziwym szczytem doskonałości jest
pokonanie armii wroga bez podejmowania
walki” — Sun Tzu
Niewiarygodne, że „Sztuka Wojny” (Sun Tzu)
autorstwa Sun Zi, należąca do kanonu literatury
militarystycznej, jest tak uniwersalna, że jej
spisane przed wiekami strategie,
również
kobiety mogą z powodzeniem stosować dla
własnej korzyści.
Nie
każde
wyzwanie
wiąże się z latającymi kulami, ale praktycznie
wszystkie wiążą się z pokonywaniem stresu
i rozwiązywaniem problemów. O tym, jak
znaleźć się na szczycie, stosując koncepcję Sun
Tzu, dowiecie się, sięgając po Sztukę wojny dla
kobiet: jak wygrywać bez walki - Catherine
Huang i A. D. Rosenberg.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=429653

Ścieżka prostej obfitości Sarah Ban Breathnach to książka „do kawy”.
Obszerna (720 stron!), bo na każdy rozdział przypada jeden dzień
w kalendarzu.
Ten światowy bestseller pozwala odkrywać siebie, podnosi na duchu,
motywuje i inspiruje. Warto po niego sięgnąć, by przez cały rok pamiętać
o harmonii i żyć bardziej świadomie.
A czerwcowe propozycje na przyrządzenie schłodzonej lemoniady lub
chłodnego arbuza przywołają letnie wspomnienia i pozwolą przetrwać
końcówkę zimy.

Pozycja wkrótce dostępna w Bibliotece Głównej US.
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27 kroków – gratka dla miłośników piłki
nożnej, w szczególności – fanów Pogoni
Szczecin. Książka jest zapisem sportowej drogi
Zbigniewa Długosza - bramkarza kolejno: WKS
Śląska Wrocław, MKS Pogoń Szczecin, trenera
bramkarzy Pogoń Szczecin.
Bogata dokumentacja zdjęciowa, nieznane
anegdoty z piłkarskiego świata, a w tle
zmagania
Autora
z
ciężką
chorobą,
w pokonywaniu której wspierało go wielu.
Wkrótce w Bibliotece Głównej US.

Książka nie tylko dla paleoantropologów!
Każdy głodny wiedzy o naszych krewniakach
znajdzie tu smakowite kąski. Jeśli chcemy
podważyć
czyjąś
inteligencję,
często
używamy epitetu „Ty Neandertalczyku”. Ale
czy słusznie? Ta książka nie rozwiewa
wszystkich innych wątpliwości, ale oparta jest
na najnowszej wiedzy o Neandertalczykach.
Nasi kuzyni żyli od około 400 tysięcy do ok.
40 tysięcy lat temu. Byli oni doskonałymi
myśliwymi, znakomitymi rzemieślnikami,
produkowali kosmetyki oraz biżuterię,
nanosili na ściany jaskiń znaki i malowidła
i mimo, że w Skandynawii nie było jeszcze Ikei
- „meblowali” swoje skalne siedziby. Byli
również niestrudzonymi wędrowcami – „Ich
światem był ląd, a życiem wędrówka” i choć
fizycznie wyginęli, nadal „wędrują” w naszych krwiobiegach i komórkach, bowiem każdy z nas posiada od 1,8
do 2,6% neandertalskiego DNA. Szczerze polecam lekturę, autorstwa Rebecci Wragg Sykes
„Krewniacy. Życie, miłość, śmierć i sztuka Neandertalczyków".
Tekst oraz zdjęcie: dr Robert Woziński.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x55ECDAA80C343F2A9F292C07C17EDEA7&mysearchid=337040&bib=425834
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NASZE

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 2055,
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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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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