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AKTUALNOŚCI

Promocja na Krakowskiej
Biblioteka Kampusowa HUM dzięki uprzejmości Pani
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych eksponuje swoje
nowości
wydawnicze
w
powierzonych
gablotach
znajdujących się przy dziekanatach. Pierwsza jest już gotowa.
Oprawą artystyczną gablot zajmuje się nasza studentka
Karolina Zawadzka.

Tłusty czwartek w Bibliotece Kampusowej Krakowska HUM
Biblioteka jak wiadomo jest
“świątynią rozumu i ducha”,
ale nie tylko strawą duchową
człowiek żyje.
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Spotkanie autorskie z
Leszkiem Hermanem

10 marca w Bibliotece Kampusowej
Krakowska HUM w ramach Impresji
Szczecińskich odbyło się spotkanie,
którego gościem był Leszek Herman.

Spotkanie prowadziły Małgosia Dzieciniak “Kultura ze smakiem” oraz kierowniczka
biblioteki Katarzyna Sitek. Obecnych było kilkadziesiąt osób zainteresowanych
twórczością autora, który tradycyjnie podpisywał swoje książki.
Reasumując to było wspaniałe popołudnie z autorem tak bardzo bliskich nam
książek.
Przypominamy, że wszystkie pozycje Leszka Hermana dostępne są w Bibliotece
Kampusowej Krakowska HUM.

NEWSLETTER

4 | Strona

Spotkanie WMB
8 marca 2022 roku w Bibliotece Głównej US odbyło się spotkanie pracowników
bibliotek naukowych Szczecina (biblioteki szkół wyższych i Książnica Pomorska)
zajmujących

się

wypożyczeniami

międzybibliotecznymi

w

macierzystych

jednostkach. Podczas spotkania ustalono zasady współpracy między bibliotekami
Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek. Spotkanie było też okazją do
cennej wymiany doświadczeń.
Regulamin korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej naszej uczelni jest
dostępny na stronie BG US.

The Times na Ekonomii
Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ (Biblioteka Ekonomiczna) zaprasza do
lektury cyfrowego wydania dziennika The Times. Brytyjski dziennik społeczno-polityczny wydawany był od 1785
roku w Londynie, a od 1981 przez News Corporation Ruperta Murdocha. Charakterystyczną cechą dziennika jest
istnienie specjalnego komitetu powierniczego, który czuwa nad merytorycznym poziomem i polityczną niezależnością
pisma.

NEWSLETTER

5 | Strona

New York na Krakowskiej

Biblioteka Kampusowa Krakowska HUM (Biblioteka Humanistyczna) ogłasza konkurs układania puzzle.
Zapraszamy studentów do biblioteki. Osoba, która ułoży ostatniego puzzla otrzyma nagrodę.
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Konferencja „Cyfrowa różnorodność”
Marta Sztark-Żurek
W dniach 24-25 marca 2022 r. w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji „Cyfrowa różnorodność”.

Wydarzenie zorganizowane przez SpołEd, Centrum Cyfrowe oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, przebiegało
w formule hybrydowej, a poruszane zagadnienia dotyczyły przyszłości bibliotek i zawodu bibliotekarza. Konferencja była
także okazją do wymiany doświadczeń związanych z otwartością i poszerzenia swojej wiedzy dzięki warsztatom
(stacjonarnym i online) z kompetencji cyfrowych. Ponadto, podsumowano trzy lata działań w projekcie SpołEd.
Zaprezentowano również efekt rocznej współpracy bibliotekarek – publikację, zawierającą dobre praktyki nauczania
kompetencji cyfrowych w bibliotece – poradnik „Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji. Jak uczyć kompetencji
cyfrowych w bibliotece” https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2022/03/dobre_praktyki_2.pdf
Jedną z form networkingu, zastosowanego podczas dwudniowej konferencji, był Jamboard – każdy z uczestników mógł
podzielić się linkami do zasobów wspierających zwiększanie kompetencji cyfrowych i w rezultacie odnaleźć - na
sukcesywnie zapełnianych informacjami polach odpowiednie dla siebie dobre praktyki i inspiracje.
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Obchody urodzin Joanny Kulmowej
Urszula Ganakowska

25 marca 2022 roku w dniu urodzin Joanny Kulmowej w Sali Joanny i Jana
Kulmów w Bibliotece Głównej US świętowaliśmy urodziny poetki. Był tort,
śpiew i poezja w wykonaniu młodych uczennic Anny Januszewskiej. Anna
Januszewska opowiadała o ciekawych związkach z Joanną i Janem ze
Strumian. Wspomnieniom nie było końca.
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Podstawy informacji naukowej na Ekonomii

Biblioteki
i

Kampusowe

Mickiewicza

EFZ

Cukrowa EFZ zapraszają na Podstawy

informacji naukowej. Zajęcia są jednorazowe,
obowiązkowe z wpisem do indeksu.
W przypadku gdyby podany termin kolidował z
innymi zajęciami możliwe jest uzgodnienie ze
starostą grupy innego terminu, lub odbycie
zajęć z inną grupą podaną w wykazie.

Kampus Mickiewicza

Grupa Data zajęć

Godzina

240

21.04

12:15-14:00

250

26.04

8:15-10:00

290

14.04

12:15-14:00

Kampus Cukrowa

Grupa Data zajęć

Godzina

271

20.04

14:15-16:00

281

28.04

8:15-10:00
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Z POMOCĄ

UKRAINIE

Deklaracja poparcia dla Ukrainy
Barbarzyńska rosyjska agresja na Ukrainę spotkała się ze zdecydowaną reakcją. Wyrazy potępienia agresora oraz
solidarności z broniącą swojej niepodległości Ukrainą płyną także ze środowiska bibliotekarskiego. Pojawiły się liczne
inicjatywy, związane z pomocą Ukrainie i uchodźcom z tego kraju.
Ponad 2500 naukowców z wielu krajów świata wraz z partnerami Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Wernadskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) oraz Litewskiego Instytutu
Kulturoznawstwa, Wilno, Litwa (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, Litwa) wyraziły jednogłośne poparcie dla
Ukrainy, podpisując deklarację.

Ukraina padła dziś ofiarą największej agresji w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Po serii wrogich
działań, w tym aneksji części Ukrainy, Federacja Rosyjska bombarduje cele w całym kraju i wysyła wojska na Ukrainę.
W ten sposób Federacja Rosyjska łamie podstawowe zasady prawa państwowego i prawa międzynarodowego, narusza
budowany od pokoleń pokój i pogrąża Europę w krwawym konflikcie.
Ukraina nie tylko się broni. Ukraina chroni Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Mołdawię, Rumunię i inne kraje
europejskie. Ukraina stoi na straży zasad, na których opiera się pokój w Europie: nienaruszalności granic, praw człowieka,
demokracji, praworządności i dialogu. Jako naukowcy z Polski, Litwy i wielu innych krajów współpracujemy z naszymi
kolegami na Ukrainie. Wiemy, jak bardzo przyczyniają się do rozwoju środowiska akademickiego i naukowego. Chcemy
jeszcze bardziej zacieśnić więzi, które nas z nimi łączą. Wierzymy, że zasady naszej wspólnej pracy naukowej – świadome
i krytyczne myślenie oraz wzajemny szacunek – będą silniejsze niż zwykła siła.
Dziś jesteśmy razem po stronie naszych ukraińskich kolegów, po stronie całej Ukrainy. Prosimy naszych kolegów
na całym świecie, aby do nas dołączyli. Wspólnie potępiamy rosyjską agresję. Razem odrzucamy absurdalną ideologię,
w imię której rosyjski agresor odmawia Ukrainie i jej prawa do istnienia, samorządności i suwerenności. Jesteśmy razem
z Ukrainą!
Kraków, Wilno itp. 26.02.2022
Tekst deklaracji dostępny jest (w wielu wersjach językowych) na stronie Biblioteki Narodowej Ukrainy (nbuv.gov.ua)
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Akcja Biblioteki Wydziału Teologicznego „Książka dla Ukrainy”
Daniel Ziarkowski
Biblioteka WT US zorganizowała 7 – 11 marca 2022 r. akcję charytatywną pt. Książka dla Ukrainy. W pomieszczeniach
Wydziału i Biblioteki oferowano obszerny zbiór książek o szerokim zakresie tematycznym – od religijnych poprzez
krajoznawcze, filozoficzne, historyczne, albumy geograficzne i przyrodnicze, beletrystykę, aż po pamiętniki i bajki dla
dzieci. Za wybrane książki proszono o symboliczny datek wrzucony do skarbonki. Zebane środki zostaną wpłacone na
specjalnie utworzone konto Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie będą przekazane na pomoc Ukrainie.
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Wystawa w Bibliotece Kampusowej Cukrowa EFZ
Izabela Gracz
Biblioteka Kampusowa Kampusowa Cukrowa EFZ (Biblioteka Instytutu Zarządzania) zaprasza serdecznie na wystawę
książek, albumów i przewodników dotyczących Ukrainy, które pomogą zapoznać się bliżej z naszymi gośćmi licznie
przybyłymi do Polski. Chcąc wspomóc dodatkowo przyłączamy się do akcji charytatywnej „KSIĄŻKA ZA ZŁOTÓWKE”.

Wystawa to okazja nie tylko do zapoznania się
literaturą dotyczącą naszych sąsiadów ale kolejna
atrakcja jaką może zaoferować nasza biblioteka
posiadająca liczne Group Roomy, dostęp do
komputerów i skanerów (bezpłatnie) na poziomie
parteru budynku i poziomie -1. Przygotowaliśmy
także dla Waszych pociech miejsce do zabawy
i relaksu abyście kochani rodzice mogli w spokoju
skorzystać z zgromadzonej literatury i urządzeń.
Zapraszamy serdecznie.
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Zbiórka charytatywna w Bibliotece Międzywydziałowej
Paweł Dziel

W Bibliotece Międzywydziałowej
została
zorganizowana
akcja
charytatywna dla uchodźców
z Ukrainy. Do inicjatywy dołączyli
pracownicy i studenci Wydziału
Humanistycznego oraz Wydziału
Kultury Fizycznej i Zdrowia.
W
bibliotece
zbierane
są
wyłącznie naprawdę potrzebne
artykuły:
✔ woda mineralna,
✔
naczynia
jednorazowe
(kubki, talerze, miski),
✔ sztućce jednorazowe.

Zgromadzone dary są regularnie
przekazywane do sąsiadującego z
Biblioteką Międzywydziałową punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy, który mieści się przy al. Piastów 40A.
Zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne. W związku z tym władze uczelni podjęły decyzję, aby w hali sportowej, która
znajduje się na terenie Kampusu Piastów, powstała baza 180 łóżek. W tym miejscu uchodźcy mogą zjeść posiłek
i odpocząć po wyczerpującej podróży.

Miejsce zbiórki:
Biblioteka Międzywydziałowa US
(al. Piastów 40B, budynek nr 3)
Godz. 9:00–19:00
✔ Biuro (parter)
✔ Informatorium (I piętro)

Zachęcamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji charytatywnej!
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BAZY DANYCH I ŹRÓDŁA WIEDZY

World Scientific Publishing - test do 30 kwietnia
Ireneusz Bojanowski
Izabela Gracz
Do 30 kwietnia 2022 roku w naszych
bibliotekach

można

korzystać

z bezpłatnego dostępu do wszystkich
e-booków

i

e-podręczników

na

platformie World Scientific. dostępie
testowym do e-zasobów wydawnictwa
World

Scientific

obejmuje
podręczniki,

Publishing,

wszystkie
a

także

ebooki

który
oraz

czasopisma

wydane w okresie od roku 2017
do 2022.

Dzięki bliskiemu powiązaniu z Fundacją
Nobla i współpracy z wpływowymi
autorami,

kolekcje

World

Scientific

Publishing z dziedziny STM, biznesu,
ekonomii i nauk społecznych są bardzo
poczytnymi zasobami w bibliotekach
akademickich na świecie.

Link do bazy: https://www.worldscientific.com
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Central And Eastern European Online Library (CEEOL)
Ireneusz Bojanowski
Zapraszamy do korzystania (ze wszystkich komputerów na US oraz w tzw. dostępie zdalnym) z bazy CEEOL.
CEEOL udostępnia zawartość ponad 2 500 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących
problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych przede wszystkim w Europie.
W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany.
Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki
piękne, historia, studia
judaistyczne,
prawo,
literatura, językoznawstwo,
filozofia, nauki polityczne,
socjologia,
studia
slawistyczne, teatr, film,
teologia, religioznawstwo.

Fakty o bazie:
Treści katalogowane w
CEEOL dostępne są w
następujących wyszukiwarkach: Google Scholar, ProQuest Serial Solutions, Summon, Primo Central, Alma, EBSCO
Discovery Service, Knowledge Base, OCLC.
Liczba użytkowników indywidualnych CEEOL rośnie dynamicznie i obecnie wynosi ponad 100 tysięcy. Co więcej, w 2020
roku zanotowano 2,6 miliona unikalnych użytkowników, generując 7,1 miliona odsłon strony.
Ponad 786 000 indeksowanych art. z czasopism w 30 językach z ponad 2 500 tytułów wydawnictw ciągłych, ponad 5 700
e-booków.
Rozwój treści w CEEOL-u jest poświęcony wszystkim dyscyplinom SSH, nie ma żadnych ograniczeń w pobieraniu, jest to
baza pełnotekstowa stosująca dodatkowo zapisy MARC na poziomie i publikacji i artykułów.
Autoryzacja dostępu poprzez numer IP.
Publikacje zamieszczone w bazie bez mechanizmów DRM, bez limitów w dostępie i pobieraniu plików.
Dostęp do bazy dla urządzeń mobilnych oraz wszystkich obsługujących czytniki PDF.
Publikacje w języku polskim.
W chwili obecnej nasze bazy EBSCO Business Source Ultimate i Academic Search Ultimate nie zawierają 1941 czasopism
z bazy CEEOL, baza Proquest (jej część z czasopismami) nie zawiera 2158 czasopism z CEEOL.
Baza pozytywnie oceniana przez środowisko naukowe.
Lista uczelni subskrybentów: https://www.ceeol.com/for-librarians/partners/subscribing-libraries
Lista wydawców: https://www.ceeol.com/browse/browse-by-publishers
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Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych
Magdalena Czyszkiewicz
Idea otwartego dostępu jest omawiana w kręgach naukowych co najmniej od początku XXI wieku, kiedy
powstały definiujące go deklaracje: Budapest Open Access Initiative (2002), Bethesda Statement on Open Access
Publishing (2003) i Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)1.
Podstawowym założeniem jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do publikacji i danych naukowych każdemu
zainteresowanemu odbiorcy na całym świecie bez konieczności ponoszenia przez niego kosztów. Warunkiem
bezwzględnym jest uznanie autorstwa, natomiast publikacje udostępnione w sposób otwarty powinny być możliwe do
dalszego wykorzystania bez innych ograniczeń. Zasady związane z użytkowaniem materiałów w wolnym dostępnie są
określone poprzez nadane licencje, najczęściej Creative Commons, które wskazują, czy możliwe jest dowolne
wykorzystanie jedynie z uznaniem autorstwa, czy
obowiązują także inne zasady, np. użytek
wyłącznie niekomercyjny. Autorzy publikacji
naukowych na ogół są pracownikami instytucji
publicznych i nie są właścicielami praw
majątkowych, które w tej sytuacji należą do
pracodawcy, zatem publikowanie w open access
nie wiąże się dla nich ze stratą. Dotyczy to również
(co jest postrzegane jako mniej oczywiste) danych
badawczych, w związku z tym coraz większy nacisk
kładzie się nie tylko na udostępnianie wyników
badań, ale także danych zgromadzonych w
ramach pracy finansowanej ze środków
publicznych. Sprzyja to weryfikowalności wyników
oraz zapobiega sytuacji, w której podobne
badania będą finansowane wielokrotnie2.
W celu większego zaangażowania międzynarodowego środowiska naukowego w ideę otwartego dostępu
instytucje finansujące naukę założyły w 2018 roku koalicję, w ramach której wypracowały tzw. Plan S, zawierający
zalecenia dotyczące publikowania w otwartym dostępie. Polska reprezentowana jest w koalicji przez Narodowe Centrum
Nauki. Podstawą jest wymóg, by od 2021 roku wszystkie publikacje dotyczące badań finansowanych z grantów były
publikowane w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach albo zostać udostępnione w otwartym
repozytorium bez embarga czasowego. Założenie to dookreślają szczegółowe zasady, mówiące między innymi
o wsparciu finansowym dla czasopism zmieniających profil na otwarty oraz o konsekwencjach wobec beneficjentów
grantów, którzy nie zastosują się do wymogów3. Obecnie Plan skupia się na artykułach, dla monografii i rozdziałów będą
opracowane osobne regulacje, natomiast kwestia danych badawczych potraktowana jest ogólnikowo. Nie zmienia to
faktu, że coraz więcej czasopism, przyjmując artykuły do publikacji, wymaga, by dane również były dostępne. Niektóre
repozytoria umożliwiają przechowywanie danych do wglądu dla recenzentów, bez powszechnego udostępnienia przed
ukazaniem się artykułu.
Informacje podaję za: Peter Suber, Otwarty dostęp, Warszawa 2014, s. 18.
Maria Pawłowska i Marta Wachowicz w książce Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi (Warszawa 2020)
omawiają to zjawisko na przykładzie nauk biomedycznych: „Okazuje się bowiem, iż badania pokazujące efekt działania
leku bądź korelację między badanymi zjawiskami mają dużo większą szansę na publikację niż te, które pokazują brak
efektu. […] W konsekwencji podatnicy (pośrednio) często wielokrotnie płacą za badanie tych samych (niezmiennie
nieprzynoszących pozytywnych wyników) zjawisk bądź metod leczniczych: ponieważ wynik negatywny nie zostaje
opublikowany, kolejne, nieświadome poprzednich prób grupy badawcze wchodzą do tego samego ślepego zaułka”, s.
17.
3
Szczegółowe omówienie planu: https://otwartanauka.pl/plan-s/tlumaczenie/
1
2
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Publikacje
pracowników
Uniwersytetu Szczecińskiego, które
ukazały się w otwartym dostępie, są
gromadzone i udostępniane przez
Bibliotekę Główną w Repozytorium
Publikacji i Bibliotece Cyfrowej US
(https://repo.usz.edu.pl/).

By

ułatwić naukowcom
naszej
uczelni
publikowanie
danych badawczych, Uniwersytet
założył kolekcję instytucjonalną
w Repozytorium Otwartych Danych RepOD (https://repod.icm.edu.pl/).

Testowy dostęp do kolekcji Taylor&Francis
Ireneusz Bojanowski
W okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. zapraszamy do korzystania (ze wszystkich komputerów na US oraz w tzw. dostępie
zdalnym) z kolekcji Taylor&Francis
W ciągu roku nakładem wydawnictwa ukazuje się ponad 1000 czasopism oraz 1800 nowych tytułów książkowych
z różnych dziedzin naukowych.
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Zawartość kolekcji można pobrać ze strony:

• Kolekcja SSH: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/social-science-humanities-library/
• Kolekcja ST: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/science-technology-library/

Polecamy także szkolenie na temat instrukcji obsługi korzystania z platformy:
Termin szkolenia: 6 kwietnia 2022, środa; godz. 10:00-10:30
Dostęp przez aplikację Teams: Click here to join the meeting
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Historycznie rzecz ujmując - Baza HISTORIA US
Magdalena Radoń
Latami starannie gromadzone przez pracowników Biblioteki US wycinki prasowe o Uniwersytecie Szczecińskim zaczęto
poddawać sukcesywnej digitalizacji od 2015 r. Początkowo załączaniem do nowo powstałej bazy Historia US zebranych
materiałów oraz tworzeniem opisów bibliograficznych zajmowało się kilkoro pracowników Biblioteki Głównej US: Daniel
Ziarkowski, Urszula Ganakowska, Marta Sztark-Żurek oraz Magdalena Czyszkiewicz. Najdłużej, bo aż 6 lat, bazę tworzył
Daniel Ziarkowski. Z dniem 1 stycznia 2022 r. bazę przejęła Magdalena Radoń.
Baza Historia US zawiera
zeskanowane
materiały
z prasy regionalnej oraz
ogólnopolskiej
(dzienniki,
tygodniki,
miesięczniki,
biuletyny
i
czasopisma
branżowe),
dotyczące
historii
i
aktualnej
działalności
naukowej
i pozanaukowej US, jego
pracowników
(obecnych
i emerytowanych)
oraz
studentów
(także
absolwentów).
Rejestracji w bazie podlegają
opublikowane ogłoszenia,
wywiady, felietony, recenzje,
dyskusje
i
artykuły:
informacyjne, poglądowe,
publicystyczne.
Ponadto,
znajdują się w niej także
biogramy, kroniki wydarzeń,
rankingi uczelni wyższych, w których uwzględniono Uniwersytet Szczeciński oraz nekrologi, kondolencje i wspomnienia.
Baza jest tworzona na bezpłatnej platformie WordPress (aktualnie - wersja: 5.8.1 z motywem Twenty Fifteen). Zaletą tego
motywu jest to, że jest czytelny na urządzeniach o różnych rozdzielczościach ekranów.
Całkowicie darmowa, pełnotekstowa baza jest dostępna online dla wszystkich zainteresowanych. Wyszukiwanie w bazie
może odbywać się za pomocą ogólnej wyszukiwarki, tagów lub (pod)kategorii z menu.
Historia US tworzona jest z autopsji, aktualizowana na bieżąco. Obejmuje publikacje od początku powstania
Uniwersytetu Szczecińskiego (czyli od 1985 r.). Gromadzi zdigitalizowane materiały pochodzące z prasy ogólnokrajowej,
regionalnej i lokalnej. US jest jedną z kilku wyższych uczelni w Polsce, która może pochwalić się zbiorem opisów
bibliograficznych, dotyczących własnej uczelni. Uniwersytet Szczeciński jest prawdopodobnie jedyną uczelnią, która
posiada te materiały w formie zdigitalizowanej, pełnotekstowej. Zbiór taki stanowi ciekawe uzupełnienie zasobów
uniwersyteckiej bazy Publi, która zawiera opisy (a dokładniej: publikacje prac naukowych pracowników US)
o charakterze naukowym.
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Epidemia koronawirusa, trwająca przez ostatnie dwa lata, narzuciła zmianę trybu nauki i pracy studentów oraz
pracowników US. Co za tym idzie - pojawiło się więcej publikacji w temacie COVID-19. To wymusiło stworzenie nowej
kategorii w bazie: Pandemia COVID-19. Dzięki temu łatwiej znaleźć informacje dotyczące, np. ograniczeń czy restrykcji
panujących na US. Twórcy bazy żywią nadzieję, że w przyszłości, ta i wiele innych informacji zgromadzonych w bazie,
przysłużą się kolejnym pokoleniom.
Na dzień 10 marca 2022 roku Baza Historia zgromadziła 3530 wpisów, w większości opatrzonych zdjęciami.
W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa kategorii i podkategorii, aby bardziej usystematyzować opisy i ułatwić
wyszukiwanie informacji. Bazę Historia US znaleźć można pod adresem: http://historiaus.bg.szczecin.pl/
Dostęp do niej możliwy jest również ze strony Biblioteki Głównej US: https://bg.szczecin.pl w menu: E-zasoby
w zakładce: BAZY.

Test bazy Cambridge Core
Ireneusz Bojanowski
W okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. zapraszamy do korzystania (ze wszystkich komputerów na US oraz w tzw.
dostępie zdalnym) z kolekcji Cambridge Core (Cambridge University Press).

Dostęp ze
strony:
https://www.cambridge.org/core/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
Lista tytułów:
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/605b198d3570b60b75e43ac5/2021-JournalPackages.pdf
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BIBLIOTECZNE

ROZMA ITOŚCI

Księgozbiory znakomitych językoznawców w Bibliotece Międzywydziałowej.
Kolekcja profesora Stanisława Stachowskiego.
Brygida Bożko
Rok 2022 rozpoczął się dla Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego pod znakiem obfitości, bowiem
już pod koniec stycznia weszła ona w posiadanie nowych książek pochodzących z prywatnych kolekcji dwojga wybitnych
polskich językoznawców – Profesor Kwiryny Handke (1932 – 2021) z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz
Profesora Stanisława Stachowskiego (1930 –2021) z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książki
i czasopisma naukowe, gromadzone przez nich całymi latami z wielką pieczołowitością, zostały podarowane Bibliotece
Międzywydziałowej przez ich bliskich. Wielki to zaszczyt, że prywatne kolekcje znakomitych językoznawców wzbogaciły
właśnie naszą Bibliotekę. Nowe nabytki doskonale wpiszą się w profil gromadzonego księgozbioru, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko rozumianego językoznawstwa, odpowiadając tym samym zainteresowaniom badawczym
naszej społeczności akademickiej, jak i służąc studentom.
Profesor Stanisław Stachowski zapisał się na kartach polskiej nauki jako wybitny turkolog
i slawista. Studia slawistyczne w zakresie serbokratystyki odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim
w latach 1951–1956. Po ich ukończeniu został zatrudniony jako asystent w Instytucie Filologii
Słowiańskiej UJ. W roku 1967 doktoryzował się na podstawie pracy pt. Język górnołużycki w „De
originibus linguae sorabicae Abrahama Frencla”. Jeszcze w czasie studiów zainteresował się
związkami językowymi turecko – słowiańskimi na Bałkanach, czego rezultatem była później praca
habilitacyjna pt. Fonetyka zapożyczeń

osmańsko–tureckich
w
serbochorwackim, ogłoszona

języku

drukiem
w roku 1973. Rok później Stanisław
Stachowski, już jako doktor habilitowany, podjął pracę w Zakładzie
Turkologii Instytutu Filologii Orientalnej UJ. W roku 1983 uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1992 został
mianowany na profesora zwyczajnego. Lata 1981–1984 oraz 1989–
1991 to w karierze zawodowej Profesora okres pełnienia przez
Niego obowiązków wicedyrektora Instytutu Filologii Orientalnej UJ.
W latach 1991-1994 był jego dyrektorem. W roku 1987 zorganizował
na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedrę Filologii Węgierskiej, którą
zarządzał w latach 1989–1991. Profesor przez wiele lat uczestniczył
w pracach komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk. Należy tu
wymienić Komisję Słowianoznawstwa, Komisję Językoznawstwa, Komisję Orientalistyczną Oddziału PAN w Krakowie,
Komitet Nauk Orientalistycznych PAN. Był również członkiem Societas Uralo-Altaica z siedzibą w Hamburgu. Przez wiele
lat pełnił funkcję redaktora naczelnego pism Folia Orientalia oraz Prace Językoznawcze. Zeszyty Naukowe UJ. W roku
1995 z Jego inicjatywy powstała międzynarodowa turkologiczna seria wydawnicza Studia Turcologica Cracoviensia.
Obszary badawcze Profesora dotyczyły językoznawstwa słowiańskiego, tureckiego i bałkańskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem leksykologii. Dorobek Profesora Stanisława Stachowskiego liczy 20 monografii książkowych oraz ponad
90 artykułów.
Zbiór książek i czasopism Profesora, przekazany Bibliotece Międzywydziałowej pod koniec stycznia przez Jego syna
Pana Profesora Marka Stachowskiego i synową Panią Halinę Stachowską, liczy 1623 woluminy.
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„Jestem historykiem słowa” – powiedział o sobie kiedyś Profesor, określając jednocześnie w ten oryginalny sposób
swe naukowe pasje, które wyznaczyły profil gromadzonej latami literatury fachowej. Książki z tym związane zaczęły się
pojawiać wraz z rozpoczęciem przez Niego studiów slawistycznych, czyli na początku lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy
to Stanisław Stachowski, wtedy jeszcze student, odkrywał swoje pierwsze fascynacje naukowe. Pojawiły się zatem
w studenckiej biblioteczce prace znanych krakowskich slawistów, m. in.: Tadeusza Lehra – Spławińskiego, Stanisława
Urbańczyka, Franciszka Sławskiego, Tadeusza Milewskiego. Zainteresowanie językiem tureckim było pokłosiem lektury
i analizy tekstów w języku serbochorwackim, bogatym w słowa pochodzenia tureckiego. Językowa dociekliwość
studenta slawistyki nie pozwoliła Mu pozostawić tego językowego faktu bez wyjaśnienia, stąd też Stanisław Stachowski
zdecydował się na podjęcie również studiów turkologicznych. Tym samym w studenckiej biblioteczce zaczęły przybywać
książki o tejże tematyce, a wśród nich prace znanych krakowskich orientalistów, m. in.: Mariana Lewickiego,
Włodzimierza Zajączkowskiego. Z biegiem lat studencka biblioteczka przekształciła się w bibliotekę uczonego, zasobną
głównie w publikacje zgodne z Jego naukowymi zainteresowaniami ale i inne, odzwierciedlające wszechstronne
humanistyczne pasje Profesora, Jego gusta literackie. A zasobną profesorska biblioteka była, bowiem w trzypokojowym
mieszkaniu Profesorostwa, Stanisława i Zofii, w Krakowie, książki królowały wszędzie, nawet w przedpokoju. Napływały
one do biblioteki Profesora przez całe Jego życie, jeszcze w ostatnich miesiącach przed Jego odejściem, o czym
świadczą daty dedykacji na stronach tytułowych książek.
Kolekcja Profesora, znajdująca się obecnie w posiadaniu Biblioteki Międzywydziałowej, dziedzinowo jest
zdominowana przez publikacje z zakresu językoznawstwa polskiego, slawistycznego i orientalistycznego. Na podstawie
partii książek, przejrzanych i przygotowanych do wyekspediowania ich do Oddziału Gromadzenia i Opracowania
w Bibliotece Głównej US, udało mi się ustalić w poszczególnych grupach tematycznych inne, bardziej szczegółowe
zagadnienia językoznawcze, którym publikacje są poświęcone, z zastrzeżeniem, iż nie wyczerpuje to bogactwa
zagadnieniowego całego zbioru.
Publikacje polonistyczne dotyczą m. in. takich zagadnień jak: leksyka języka polskiego (m.in. słownictwo gwarowe,
specjalistyczne, potoczne, wyrazy obcego pochodzenia), słowotwórstwo części mowy, tendencje słowotwórcze
w dialektach języka polskiego, morfologia wyrazów obcego pochodzenia, historia języka polskiego, składnia, fonologia,
zagadnienia poprawności językowej.
Prace slawistyczne, z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego, dotyczą słowotwórstwa, procesów fonetycznych.
Inne prace poruszają temat wzajemnych wpływów językowych, języka starocerkiewnosłowiańskiego i jego zabytków,
historii poszczególnych języków słowiańskich, nazewnictwa dialektów, słowników gwar słowiańskich.
Wśród publikacji orientalistycznych znajdują się prace będące omówieniem poszczególnych języków i dialektów
turkijskich, ich historii, wzajemnych wpływów językowych w podrodzinie turkijskiej, wzajemnych wpływów językowych
turkijsko-słowiańskich, nazewnictwa. Występują w tej grupie również wydawnictwa dotyczące języka arabskiego,
japońskiego, języków afrykańskich.
W językoznawczej grupie znalazły się też prace na temat języków germańskich, romańskich, bałtyckich, bałtyckofińskich.
Inna tematyka książek w księgozbiorze Profesora to:
- historia nauk, w tym językoznawstwa,
- historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, sylwetki wykładowców,
- historia i kultura Krakowa,
- historia i kultura narodów Europy, krajów Orientu, starożytnych cywilizacji,
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- relacje z podróży,
- beletrystyka, z naciskiem na powieści historyczne.
Przeglądanie książek wiąże się z ciekawymi odkryciami. Ukrył bowiem Profesor między
stronicami stare rewersy z Biblioteki Jagiellońskiej, wycinki prasowe o wydarzeniach
kulturalnych w Krakowie, kartki z wakacji, spisy tytułów do wypożyczenia w „Jagiellonce”,
swoje zapiski zdradzające kulisy warsztatu żmudnej pracy leksykograficznej.

Książki sygnowane są własnoręcznym podpisem Ich
właściciela, a staranny, wyrobiony charakter pisma cieszy
oko.
Na stronach tytułowych książek można spotkać dedykacje. Ich lektura wciąga. Znajdziemy
tu wyrazy głębokiego szacunku ofiarodawców dla Profesora Stachowskiego, uznania dla Jego
dokonań naukowych. Zamieściły swoje dedykacje znane osoby ze świata polskiej lingwistyki,
m.in.: Wojciech Smoczyński, Władysław Miodunka, Janusz Strutyński, Aleksander Zajda,
Czesław Bartula, Agnieszka Popowska – Taborska, Teresa Zofia Orłoś, Anna Bochnakowa.
Kolekcja Profesora Stanisława Stachowskiego w znaczący sposób wzbogaciła i uatrakcyjniła
zbiory Biblioteki Międzywydziałowej. Pojawiły się nowe tytuły, udało się uzupełnić niepełne
wydawnictwa tomowe, jak i zwiększyć ilość książek szczególnie poczytnych. Mamy nadzieję, że
te cenne zbiory posłużą wszystkim, którzy odkrywają i badają
językowe światy.

Źródła informacji o Profesorze Stanisławie Stachowskim
1. Dziwisz Elżbieta. Łowca słów. W: Uczeni przed lustrem. Teresa Bętkowska, Elżbieta Dziwisz. Kraków 2006, s. 171
– 178.
2. Knüppel Michael. Stanisław Stachowski (21.10.1930 – 2.7.2021) – ein Nachruf. W: Zeitschrift für
Balkanologie, 57 (2021) 1, s. 146 – 151.
3. Siemieniec-Gołaś Ewa. Profesor Stanisław Stachowski. W: Turks and non – Turks: studies on the history of
linguistic and cultural contacts. Red. Ewa Siemieniec – Gołaś, Marzanna Pomorska. Kraków 2005, s. 11 – 13.

Źródło zdjęcia Profesora Stanisława Stachowskiego
Turks and non-Turks: studies on the history of linguistic and cultural contacts. Red. Ewa Siemieniec-Gołaś, Marzanna
Pomorska. Kraków 2005, s. 3.
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Wspierajmy się i bądźmy życzliwi
Danuta Stawińska

Ostatnie lata okazały się dla nas szczególnie trudne.
Niestabilność i niepewność sytuacji życiowej
generowały
lęk,
dodatkowo
potęgowany
dynamicznymi zmianami w naszym otoczeniu. Skutki
pandemii te społeczne jak i emocjonalne wpłynęły
destrukcyjnie na stan zdrowia wielu osób, a teraz nie
mając szans na podreperowanie kondycji psychicznej
zmagamy się z kolejną traumatyczną sytuacją związaną
z wojną.
Problem stresu wywołanego wieloma
czynnikami jednocześnie, obecnie dotyczy każdego
z nas.
Stres w najprostszych słowach można określić jako
reakcję na wszystko to, o czym myślimy, że jest trudne.
Paradoksalnie kluczowym w tej konstatacji jest słowo
„myślimy” oraz świadomość, że to co przeraża jednych
dla innych może być banałem. Większość z nas mówiąc o stresie ma na myśli „zły” stres, doświadczany często
jednocześnie zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Wywoływany długotrwałym napięciem, problemami osobistymi,
rodzinnymi konfliktami, niespłaconymi kredytami, polityką, natłokiem złych wiadomości czy wręcz fakenewsów
bazujących na wierze w tzw. transferowany autorytet.
Ten katastroficzny obraz rzeczywistości przesłania nam dostęp do innego rodzaju stresu, tego pozytywnego, który
dodaje energii i motywuje do wysiłku. Spróbujmy wywołać w pamięci to podekscytowanie towarzyszące
przygotowaniom do podróży, interesującemu spotkaniu czy przeprowadzce. Korzyści płynące z pozytywnej energii jaką
daje eustres są niewspółmierne do poniesionego wysiłku. Doświadczanie jasnego myślenia, wyjątkowego skupienia czy
kreatywnego wglądu może być nam dane zmieniając jedynie sposób myślenia. Oczywiście nie chcę bagatelizować tego
procesu zmiany w postrzeganiu bodźców jakimi jesteśmy bombardowani. Zdecydowanie najtrudniejsza jest
konfrontacja z wyzwaniem oraz walka z barierami, które stanęły na naszej drodze do celu jakim może być odzyskanie
równowagi psychicznej czy tak bardzo potrzebny „święty spokój”. Kolejnym krokiem w procesie przełamywania jest
zrobienie czegoś przeciwnego na przykład wykonanie ćwiczeń oddechowych czy wyobrażeniowych, drzemka lub
słuchanie uspokajającej muzyki. Metody stosowane w relaksacji powodują zmianę mentalną, która jest podstawą nowych
spostrzeżeń. Kolejny etap to uzyskanie nagłego wglądu określane często jako „doświadczenie szczytowe”. Większość
z nas doświadczyła przełomowych chwil będących swego rodzaju „oświeceniem” w najmniej oczekiwanych sytuacjach.
Ostatnim etapem zmiany jest powrót do normalnego, ale mimo wszystko nowego stanu, w którym utrzymuje się
poczucie pewności siebie, która jest czynnikiem wpływającym na samopostrzeganie czy subiektywne poczucie sukcesu
osobistego. Pewności, że jesteśmy w stanie udźwignąć otaczającą nas rzeczywistość.
Zachęcam wszystkich do przełamania lenistwa naszych umysłów, niechętnych do pracy nad sobą, stosujących
mechanizmy obronne takie jak intuicyjny upór czy zacietrzewienie. Zdaję sobie sprawę, że sama motywacja wewnętrzna
to za mało, dlatego bądźmy otwarci na motywację zewnętrzną pomimo tak powszechnemu w naszym życiu społecznym
przekonaniu o braku zaufania do ludzi i do instytucji. Mówiąc o motywacji zewnętrznej, nie mam na myśli sytuacji znanych
w psychologii jako „gry władzy”, będących wykorzystywaniem swojej przewagi w organizacji do wymuszania określonych
zachowań, lecz o zwykłej życzliwości, wspieraniu i pokazywaniu innego punktu widzenia oraz dostępnych możliwości.
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Wybrane nowości książkowe
Marta Sztark-Żurek
Kłamstwo jest w modzie od zawsze: w mediach,
w pracy akademickiej, w wojsku i polityce.
Udowodnił to amerykański pisarz – Ralph Keys,
wydaną prawie dwadzieścia lat temu książką:
Czas postprawdy: nieszczerość i oszustwa
w codziennym życiu, która – w obliczu
obecnych wydarzeń – zyskuje na aktualności.
Termin
„postprawda”
(ang.
post-truth),
wykracza poza ramy słownikowej definicji, to nie
jest tylko pseudointeligenckie określenie na
kłamstwo, oszustwo, plotkę, nieszczerość.
Dzisiejsza
akceptacja
dla
kłamstwa
I niezweryfikowanych informacji, przekłada się
na zafałszowany wizerunek świata…
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?myhash=0x1ED73197BCD93465B08F309667228656&mysearchid=1636402&bib=310603
wydanie wcześniejsze: https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0xB8655B4BAD0837E3BFD54287117E90BF&mysearchid=1893832&bib=229721

John Dickie – Masoni. Architekci nowoczesnego świata. To pięknie wydana,
intrygująca książka. Autor prezentuje w niej różne teorie, dotyczące Masonerii,
zabierając czytelnika w podróż po historii założonego w 1717 r. w Londynie
tajnego, tajemniczego i wpływowego bractwa, którego ruch pomógł
ukształtować nowoczesne społeczeństwo.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x5E488689CA3732AB848F366B178419C4&mysearchid=1635555&bib=433366
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Joanna Gellner i Mateusz Boczar w bardzo ciekawy sposób uświadamiają czytelnikowi, że to ON swoimi betonowymi
pomysłami wkroczył w naturę i zaaranżował przestrzeń dla siebie, dostosowując ją do własnych potrzeb. Zapomniał przy
tym, że oba światy: ludzki i zwierzęcy, powinny współistnieć dla dobra stron. Po lekturze książki Architektura i zwierzęta,
spacer po mieście może stać się dla nas nie lada
wyzwaniem.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=433605

Czerwony głód Anny Applebaum, laureatki Nagrody
Pulitzera w 2004 r. to książka, poruszająca temat wielkiego
głodu (Hołodomoru) na Ukrainie, który w latach 1931-33
pochłonął kilka milionów istnień ludzkich. Zdaniem autorki
było to celowe działanie i zbrodnia, zaplanowana przez
Stalina.
To głęboko poruszający reportaż, zarówno poprzez swą
treść, jak i bogaty materiał zdjęciowy. Są w nim także
fragmenty relacji świadków, którzy ów głód przetrwali.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=310244
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„Jeśli naprawdę chcecie przydybać Diabła, powiem
wam, gdzie najpewniej go znajdziecie: w fotelu,
w którym właśnie siedzicie” (Denis de Rougemont)
Aldous Huxley, wizjonerski autor „Nowego wspaniałego
świata”, napisał Diabły z Loudun w 1952 r. To
wielowątkowa powieść historyczna, mocno osadzona
w realiach Francji XVII w. W 1634 r. katolickiemu księdzu
Urbanowi Grandier, zarzucono praktyki czarnoksięskie
i doprowadzenie
do
opętania
przez
diabła
zgromadzenia mniszek wraz z przeoryszą, siostrą
Jeanne… Huxley zaprezentował tu głębokie studium
ludzkiej psychiki i niezmiennej od wieków kondycji
człowieka.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=433729

“Można to zrobić tak: wziąć kawałek literatury, skierować go
w stronę niepokojącego fragmentu rzeczywistości i utworzyć
między nimi połączenie alarmowe. Jeśli nam się powiedzie,
w świadomości czytającego współobywatela rozlegnie się
ostrzegawczy dźwięk rozpoznania, że oto nasza współczesność
została przewidziana przez pisarza z przeszłości” (Ryszard
Koziołek)
Wiele tytułów Ryszarda Koziołka – literaturoznawcy, eseisty,
profesora i rektora UŚ, to fenomenalny zbiór esejów
o literaturze, kulturze, historii i sztuce. Prawdziwa literacka,
erudycyjna uczta. Książka, która doskonale tłumaczy, jak czytać,
by zrozumieć świat. Wybrana nieprzypadkowo do niniejszego
numeru…Jaki „kawałek literatury” wzięlibyśmy dzisiaj?
Z pewnością nie skończyłoby się na jednym tytule. Stąd wiele…
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=433371
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Książka Jakuba Zająca Halt: zapiski z domu trzeźwienia to
autobiograficzna powieść o człowieku, który dotyka dna, będąc w szponach
nałogu. Punkt odniesienia dla rozważań głównego bohatera stanowi pobyt
w ośrodku terapeutycznym. Książka ta jednak ostatecznie napawa czytelnika
(szczególnie zmagającego się z różnymi rodzajami uzależnień) optymizmem,
który daje nadzieję na pokonanie wszelkich trudności. Do tego trzeba –
zdaniem autora – „tylko trzech rzeczy: ciężkiej pracy, cierpliwości
i umiejętności wytrzymywania z samym sobą. Reszta to małe piwo.
Bezalkoholowe”.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=432858

A może by tak
sięgnąć
do
współczesnej
literatury japońskiej? Zaledwie 150 stron i pozornie zwyczajna
historia. Krótka opowieść, która okazuje się być dobrze
skonstruowanym thrillerem psychologicznym. Jest w niej
niepewność, niejednoznaczność i tajemniczość. Ponadto, autorka
kreśli obraz japońskiego społeczeństwa, jego stosunku do pracy,
kobiet i pieniędzy. Kobieta w Fioletowej Spódnicy Imamury to
japoński bestseller, wyróżniony prestiżową Nagrodą im.
Akutagawy.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=433646
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Wegerodzina.
Dieta
roślinna
w praktyce Iwony Kibil – specjalistki
z zakresu diet roślinnych, pod red. nauk.
Danuty Gajewskiej, to poradnik i książka
kucharska w jednym. Któż z nas,
mięsożerców, z powodów zdrowotnych
lub innych, nie zastanawiał się, czy nie
zmienić czegoś w swoim jadłospisie?
Powyższa książka skierowana jest
szczególnie do kobiet w ciąży (ze
względu na udowodnione korzyści
spożywania
pokarmów
roślinnych
i przedstawioną zbilansowaną dietę
w okresie karmienia), jednak skorzystają
z niej całe rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem najmłodszych.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=433292

Fot. oryg.: Renata Lis
Czy kiedykolwiek zadałaś
(eś) sobie pytanie: „Z kim
ja muszę pracować?!”
Jeśli
tak,
ta
książka
psychologiczna,
z wdzięczną grafiką na
okładce, jest właśnie dla
Ciebie.
Per
Henrik
Stentstrøm, otwiera przed
czytelnikiem
galerię
(delikatnie
mówiąc)
irytujących
osobowości,
często
spotykanych
w pracy (włączając także tę
zdalną), pogrupowanych
na kilka kategorii. Każdy
typ jest nakreślony z dwóch perspektyw – osoby, która jest denerwująca i jego rozdrażnionej ofiary. Jak na poradnik
przystało, autor przedstawia gotowe rozwiązania problemu, pozostawia też miejsce na autorefleksję. Spora dawka
dobrego humoru, a po lekturze gwarantowana poprawa relacji.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=434462
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„W życiu nie widziałem krajobrazów
takich jak te, które roztaczają się
między Gangi a Enną. (…) Wciąż
ośnieżony
szczyt
Etny,
który
z odległości dziesiątek kilometrów co
rusz wynurza się spomiędzy gór.
I królująca nad wszystkim czerwona
bryła skały Alburchia”.
Kto był na Sycylii i chciałby ją „poczuć”
na nowo – tym razem w słowie
pisanym pięknym, poetyckim stylem,
koniecznie musi zajrzeć do reportażu
Jarosława Mikołajewskiego i Pawła
Smoleńskiego Czerwony śnieg na
Etnie. Każdy z autorów prezentuje
swój punkt widzenia na Sycylię, bo –
jak sami twierdzą – „dwie pary oczu
więcej widzą niż jedna”. Skrzyżowane
ujęcia: reporterskie i literackie,
sprawiają, że dzięki tej książce, można
udać się na tę wyspę, zwiedzić ją bardzo dokładnie, siedząc w ulubionym fotelu.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=433727

Pochodzenie i położenie geograficzne mają
znaczenie. Udowadnia to Tim Marshall –
autorytet w dziedzinie spraw zagranicznych
i publicysta. Jeśli ciekawi Was przyszłość, jaką
przewiduje autor przy pomocy swojego
narzędzia, którym jest mapa, koniecznie
zajrzyjcie do Potęgi geografii, czyli jak będzie
wyglądał w przyszłości nasz świat. Książka
napisana w przystępny sposób. Przedstawia
analizę państw i wiele możliwych scenariuszy
wydarzeń,
z uwzględnieniem
ekspansyjnej
działalności człowieka.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=426489
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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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