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AKTUALNOŚCI

Primaaprilisowy żart
autorstwa naszego pracownika Dawida Mocio, opublikowany w mediach społecznościowych Biblioteki Głównej US,
został zauważony przez red. Monikę Gapińską z Kuriera Szczecińskiego.
Przedstawiamy treść postu:
Kapitalna wiadomość
Po raz drugi
będziemy
mogli w Sali Strumiańskiej
spotkać się z Noah Wyle,
wcielającym się we Flynna
Carsena, bohatera znanej
i lubianej
sagi
filmowej
"Bibliotekarz"
Wszyscy pamiętamy jego
barwne
opowieści
o przygotowaniach do roli
czynionych w Bibliotece
Kongresu
Bibliotece
Muzeum Brytyjskiego
oraz
w
Dziale
Zbiorów
Specjalnych BG US
Aktor
przyjął
nasze
zaproszenie
pomimo
napiętego grafiku, niemalże
w przededniu rozpoczęcia
zdjęć do kolejnej części filmu,
pod
roboczym
tytułem,
"Bibliotekarz IV: Ostateczne
skontrum"

Zapraszamy do zapoznania
się z pełną treścią artykułu, nawiązującego do bibliotecznego żartu opublikowanego w Kurierze Szczecińskim w numerze
69 z dnia 8 kwietnia 2022 r.:
https://historiaus.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/KSz-8-10.04.2022-Nr-69-s.6-Primaaprilisowa...1.jpg?fbclid=IwAR2v0O742A-oqp-TVGYCApv7OGBogt9z0ObFj6EuHLlit2nyOIBoCm_kWQ4

NEWSLETTER
Nowe książki na platformie iBUKLibra
Od 15.04.2022 dostępna
jest nowa lista ebooków wybranych przez
studentów, pracowników
naukowych oraz bibliotekarzy
US z oferty iBUKLibra.
„Piny” wydane w ubiegłym roku
zachowują swoją ważność na
kolejny okres trwania umowy
(do 14.04.2023).

Przewodnik po platformie link
Instrukcja aktywacji zdalnego dostępu ibuk_aktywacja_pin
Bezpłatne kody w każdej bibliotece US:
Biblioteka Główna – info@bg.szczecin.pl.
tel. 91 444 24 05;
Biblioteka Międzywydziałowa
– biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl,
tel. 91 444 26 41;
Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ
– biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl, tel. 91
444 20 59;
Biblioteka Kampusowa Krakowska HUM
– human@bg.szczecin.pl, tel. 91 444 33 39;
Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA
– biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl, tel. 91
444 28 16;
Biblioteka Kampusowa Cukrowa EFZ
– biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl, tel. 91
444 32 23;
Biblioteka Wydziału Teologicznego
– teologia@bg.szczecin.pl, tel. 91 444 14 62
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Bibliotekarz na mistrzostwach
Tomasz Zajączkowski
W dniach 1-3 kwietnia w Katowicach odbyły
się
Akademickie
Mistrzostwa
Polski
w szachach.
W
składzie
naszej
uniwersyteckiej reprezentacji był pracownik
Biblioteki Kampusowej EFZ mgr Tomasz
Zajączkowski. W skład drużyny weszli
(kolejność wg numerów szachownic,
w których
występowali
na
turnieju
drużynowym):

1.Gregorz Jan,
2.Lanica Łukasz,
3.Zajączkowski Tomasz,
4.Olenderek Nicolas,
5.Madejak Michał,
6.Patusiak Julita,
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Powiększalnik w Bibliotece Wydziału Teologicznego
dla osób z dysfunkcją wzroku

Daniel Ziarkowski
Miło nam poinformować, że Biblioteka Wydziału Teologicznego
z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku wzbogaciła swoją ofertę
o powiększalnik TOPAZ XL HD, który zapewnia uzyskiwanie
powiększonych ostrych obrazów o żywych kolorach
w rozdzielczości HD i wyraźnych tekstów wysokiej jakości.

To niezwykle użyteczne urządzenie dla osób niedowidzących
i słabo widzących oraz niewidomych może służyć zarówno do
powiększania tekstów fizycznych (książka, czasopismo) jak i treści
internetowych

Po podłączeniu powiększalnika do komputera
I zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania
urządzenie zostaje wzbogacone o dodatkowe
funkcje. Za pośrednictwem programu GEM, obraz
w rozdzielczości HD jest wysyłany z powiększalnika
do zainstalowanego na komputerze programu
OCR – OpenBook. po rozpoznaniu tekstu obraz
zostaje odczytywany głosem.
Z urządzenia mogą korzystać także osoby
z niewielką
wadą
wzroku
dla
wygody
i odczytywania tekstów zapisanych małą czcionką.
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Library Lesson
Dorota Gill-Tarnowska, Marta Sztark-Żurek
W poniedziałkowy poranek, 25 kwietnia
2022 r., Bibliotekę Główną US
odwiedzili
uczniowie
klas
6-8
z prywatnej Szkoły Podstawowej Sail
International
School.
Zajęcia
odbywały się w języku angielskim
i polskim. Dzieci na każdym etapie
bibliotecznego pokazu były bardzo
aktywne i wykazywały zainteresowanie:
chętnie wchodziły w interakcje –
zadawały pytania, związane z pracą
bibliotekarzy i bibliotek, opowiadały
o swoich
gustach
czytelniczych,
poszukiwały książek w katalogu online,
własnoręcznie wypisywały rewersy.
Wiele radości dało im wyszukiwanie
książek na przesuwnych regałach,
umieszczonych w magazynie na terenie
Wypożyczalni.

Druga część zajęć, zainicjowana
bibliotecznym
quizem,
została
przeprowadzona w Czytelni Zbiorów
Specjalnych i Pracy Cichej. Uczniowie –
nagrodzeni
słodkimi,
domowymi
wypiekami w formie zdobionych
średniowiecznych kodeksów – mieli
również okazję do zapoznania się
z prezentacją,
przedstawiająca
w dużym skrócie historię książki od
czasów
starożytnych
do
średniowiecznego kodeksu. Podczas
spotkania młodzież dowiedziała się o
sposobach komunikowania się przed
pojawieniem się książki, o petroglifach,
czyli rysunkach naskalnych (malowidła
z jaskini Pech Merle we Francji,
malowidła naskalne w Bhimbetki stanowisku archeologicznym w stanie
Madhya Pradesch w Indiach).

Uczniowie dowiedzieli się o metodach przekazu informacji wśród plemion indiańskich za pomocą formy
trójwymiarowego zapisu, zwanego quipu, pisma węzełkowego oraz wampumów – pasów wyszywanych muszlami,
służących do utrwalania i potwierdzania ważnych wydarzeń. Wiązanie supełków można było wypróbować w praktyce.
Specjalnie na tę okazję przygotowany został zestaw 40 kolorowych sznurków, na którym młodzież wyplatała sobie tylko
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znane informacje. Podczas prezentacji zostały przedstawione
informacje o innych materiałach do komunikowania się i materiałach
piśmienniczych:
• kawałkach drewna z karbami przeznaczonych do liczbowania
• tabliczkach glinianych z sumeryjskim pismem klinowym i sposobach
ich tworzenia
• pochodzeniu papirusu, od rośliny nad brzegiem Nilu do zwoju
papirusowego

• o piśmie hieroglificznym i demotycznym
Kodeks średniowieczny ze szczególnym uwzględnieniem estetyki wykonania iluminacji w książkach rękopiśmiennych
i inkunabułach był ostatnim elementem prezentacji. Niespodzianką na zakończenie spotkania było rysowanie
hieroglifów przed budynkiem biblioteki.
Przygotowanie i prowadzenie zajęć: Dorota Gill-Tarnowska, Marta Sztark-Żurek

Zajęcia z podstaw informacji naukowej
Tomasz Zajączkowski
W bibliotekach kampusowych na Mickiewicza oraz Cukrowej odbyły się zajęcia dla studentów kierunków ekonomicznych
z podstaw informacji naukowej. Studenci mieli możliwość zapoznania się ze źródłami informacji o literaturze, potrenować
w zasadach wyszukiwania literatury w bazach danych, zaznajomić się z tajnikami opisu bibliograficznego oraz poznać
wymogi pisania prac licencjackich na Wydziale.
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OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ

BIBLIOTEK
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Wystawa w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
Iwona Sagan

2 kwietnia 1997 roku została uchwalona przez Zgromadzenie
Narodowe, a 25 maja tego roku zatwierdzona w ogólnokrajowym
referendum Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
W roku 2022 obchodzimy 25. rocznicę tego politycznego
i historycznego wydarzenia. Prace nad Konstytucją trwały 7 lat, a jej
uchwalenie stało się kamieniem milowym w dziejach naszej
państwowości. Zostało to podkreślone w Uchwale Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie uczczenia
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25.
rocznicę jej uchwalenia.

W związku z tym doniosłym wydarzeniem w gablotach przy Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US im.
Profesora Stanisława Czepity, w których na co dzień prezentujemy nowości wydawnicze, a wśród nich również publikacje
pracowników naukowych naszego Wydziału, można będzie zobaczyć zbiory Biblioteki dotyczące nie tylko Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, ale także ustawy zasadnicze państw świata. Inicjatywą tą pragniemy - jako Biblioteka - wpisać
się w obchody tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek, który odbędzie się w dniach 8 – 15 maja 2022 roku pod hasłem
„Świat w jednym miejscu”.
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BIBLIOTEKARZE

PO

GODZINACH

Hinduskie fascynacje
Dorota Gill-Tarnowska
Z natury jestem bardzo ruchliwa i w miarę możliwości korzystam z różnych form aktywności ruchowej. Do pracy
dojeżdżam na hulajnodze, w wolnych chwilach jeżdżę na rolkach, podczas urlopu konno, a zimą na łyżwach. Przez ponad
15 lat byłam instruktorem jazdy w szkółce łyżwiarskiej dla dzieci w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej.
Specjalizowałam się w grupach dla początkujących i zawsze satysfakcjonowały mnie uzyskane umiejętności u dzieci.
Od ośmiu lat praktykuję jogę, a od czterech lat
prowadzę zajęcia jogi dla dużych i małych.
Chciałabym też pracować z seniorami, za pomocą
ćwiczeń zwiększyć przypływ energii i sił witalnych,
pomóc
w
utrzymaniu
sprawności
fizycznej.
Zachęcałabym do stosowania technik oddechowych
z elementami medytacji. Wyciszenie i medytacja mają
wpływ na lepszą koncentrację i pamięć. Joga byłaby
idealną formą ruchu, nie przeciąża organizmu, nie jest
kontuzjogenna,
wzmacnia organizm, dając daje
lepszą odporność fizyczną i psychiczną.
Joga jest dla mnie stałym elementem, stylem życia.
Dziś dzięki niej jestem pełna energii i witalności.
Podczas praktyki umysł się wycisza, ciało jest mocne
i giętkie, a oddech uspokaja się, wydłuża i pogłębia,
a to sprawia lepsze dotlenienie, odżywienie mózgu
i narządów wewnętrznych. Spokojny oddech oznacza
spokojne ciało i jasny umysł. Pojawia się skupienie
i wewnętrzna harmonia. Joga wzmacnia ciało i dba o
kręgosłup. Praktyka jogi prowadzi do poczucia
wewnętrznego spokoju, jedności z naturą i ogólnego
dobrego samopoczucia. Nabrałam dystansu do
otoczenia i znacznie lepiej radzę sobie ze stresem.
Nauczyłam
się
systematyczności
oraz cierpliwości w
dążeniu do celu.
Joga to dla mnie
relaks i wypoczynek.
Ale
to
nie
ja
odnalazłam drogę
do jogi, to joga odnalazła mnie i wskazała dalszy kierunek działania.
Moją wielką pasją są Indie. To pasja, która pojawiła się u nastolatki dość nagle,
nieoczekiwanie i została do dziś. Zachwyca mnie kultura, sztuka, literatura indyjska
i taniec klasyczny – niezwykły i wspaniały, pełen ekspresji, piękna i treści.
Indie to kraj wielonarodowościowy i wielokulturowy, funkcjonuje tam kilkaset języków.
W kraju obowiązują dwadzieścia trzy języki urzędowe, to trochę mniej niż stanów,
których jest w Indiach dwadzieścia osiem.
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Zafascynował mnie hindi, którego uczę się od pewnego czasu. To dość trudny język, posługuje się alfabetem
sylabicznym, dewanaagaree [czyt.: dewnagri], składającym się z czterdziestu czterech znaków podstawowych i ponad
osiemdziesięciu ligatur. Początkowo nie miałam nauczyciela, jedynie podręcznik i silną determinację. Pierwszym etapem
było nauczenie się alfabetu, rozpoznawanie głosek i umiejętność ich zapisywania. Dewanaagaree ma jedenaście
samogłosek, długich i krótkich. I to one mają wpływ na akcent w języku. Mają też inną formę graficzną, a w zależności od
znaku, z którym sąsiadują w zapisanym słowie występują w tzw. wersji długiej lub skróconej. Jeśli natomiast samogłoski
występują obok siebie to pierwsza z nich ma zawsze formę długą, a druga skróconą.
Poznałam alfabet i od ponad roku uczęszczam na regularny kurs, moja hinduska nauczycielka mieszka w Delhi i poza
samodzielnym przerabianiem materiału, uczestniczę w prowadzonych przez nią webinarach językowych. Język, choć nie
łatwy, jest fascynujący.
Jestem molem książkowym, bo dobrze jest zaszyć się z książką w domowym zaciszu. Zawsze też mam książkę przy sobie
w plecaku, gdziekolwiek jestem. Kocham zwierzęta, naturę, ciepło i słońce. Lubię szum lasu, szelest traw i odgłosy ptaków,
a codzienny kontakt ze zwierzętami daje mi wiele radości. Cenię czas spędzony na lekturze i jednocześnie wierzę
w dobroczynne działanie ruchu i praktyki jogi dla zdrowia, dobrego samopoczucia, dobrego nastroju i wewnętrznej
równowagi.
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BAZY DANYCH I ŹRÓDŁA WIEDZY

Test of Cambridge Core database
Anna Nowak

During the period from 1st of April to 31st of May this year we invite you to benefit from collection of Taylor & Francis
(an access from all US computers and from the so called remote access).

Over 1000 journals and 1800 new book titles from various scientific fields will be published in the course of the year.

The collection can be dowloaded from the webpage:
• SSH collection: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/social-science-humanities-library/
• ST collection: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/science-technology-library/
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An access from website:
https://www.cambridge.org/core/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
A list of titles:
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/605b198d3570b60b75e43ac5/2021-JournalPackages.pdf
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EMIS – baza agregująca dane spółkowe, sektorowe i krajowe
(środa, 25 maja 2022 12:00-13:00)
Zapraszamy Państwa na szkolenie z bazy EMIS, która jest bazą agregującą dane spółkowe, sektorowe i krajowe.
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.

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
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CEIC - baza agregująca dane makroekonomiczne oraz statystyczne
(czwartek, 26 maja 2022 12:00-13:00)

Zapraszamy Państwa na szkolenie z bazy CEIC. Baza
CEIC agreguje dane makroekonomiczne
uporządkowane w szeregach czasowych. W bazie CEIC
mamy zarówno dostęp do danych rynkowych i
globalnych, przesyłam poniżej krótki opis bazy CEIC
Poland:

✔ 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

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Obydwa szkolenia poprowadzi Pani Marta Witczak Account Manager ISI Emerging Markets Group EMIS CEIC
Polecamy także:
Analiza danych makroekonomicznych i raportów krajowych w serwisie EMIS oraz CEIC
19.05.2022, wtorek
godz. 13.00-14.00
ZAPISZ SIĘ

Spotkania otwarte są dla wszystkich pracowników uczelni oraz studentów.
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Scite_ - test bazy w okresie 01-31.05.2022
Ireneusz Bojanowski

Scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do
analizy wyników badań naukowych: ponad 1 mld cytowań
wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 29 mln pełnych artykułów.
Co wyróżnia Scite_ ?
Smart Citiations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne,
które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań (w tym wskaźnik
cytowania),
jednocześnie
dostarczając
kompleksowe
informacje kontekstowe takie jak fragment tekstu z cytowanym
elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), kontekst
cytowania (zdania przed i po cytowaniu), lokalizację cytowania
w przytoczonym artykule (wg struktury IMRAD: czy to Wprowadzenie,
Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja itp.), typ cytowania wskazujący na
stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne)
oraz informacje redakcyjne z Crossref i PubMed.
Platforma Scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwość obserwacji
własnych badań i częstotliwości ich cytowania.
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Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy,
użytkownicy
powinni
otworzyć
stronę
https://scite.ai z adresów IP komputerów
uczelnianych. Pojawi się komunikat " Welcome!
your institution subscribes to an organization-wide
license of scite", który informuje, że dostęp działa
i użytkownicy mają możliwość korzystania ze
wszystkich zasobów.
Niemniej jednak strona zasugeruje konieczność
zalogowania, dlatego prosimy o utworzenie konta
przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni. Po
zalogowaniu powinna pojawić się informacja
o dostępie Premium+ w ramach danej instytucji.
Szkolenie dla całej społeczności Uniwersytetu
Szczecińskiego zostanie przeprowadzone 9 maja o godz. 14:00 za pośrednictwem ZOOM:
https://us06web.zoom.us/j/83639187931?pwd=ZDVmVDJlZVFPZXZYT0lsSStSaGY4dz09
What is scite? Meet the future of citations
https://www.youtube.com/watch?v=RAPq3FnXp7k

Scite Reference Check:
https://www.youtube.com/watch?v=kPUr2v4mtws
scite Citation Statement Search:
https://www.youtube.com/watch?v=ogh6lfVHtlk
scite webinar (2-22-2022):
https://www.youtube.com/watch?v=cLP0TE9myIk
scite Browser Extension:
https://www.youtube.com/watch?v=NL0f1MUevzY
scite Reports:
https://www.youtube.com/watch?v=xgVcB9BI28Q
scite Webinar: A Researchers Perspective:
https://www.youtube.com/watch?v=drUKPvs3ilc
How to use scite to help with your research:
https://www.youtube.com/watch?v=7L2TzSo_VVo
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Seminarium i debata „Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w
kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)” na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Magdalena Czyszkiewicz
1 kwietnia 2022 roku odbyły się
organizowane
przez
Bibliotekę
Uniwersytecką
w Poznaniu
oraz
Pełnomocnika Rektor Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu ds.
Otwartej Nauki seminarium i debata pod
tytułem „Udostępniać czy nie udostępniać?
Rozważania w kontekście Ustawy o
otwartych danych (2021)”. Było to
spotkanie
w
formie
hybrydowej
poświęcone głównie danym badawczym i
kwestii dzielenia się nimi w środowisku
naukowym.
Na
seminarium
zaproszono
ekspertów, którzy omawiali różne aspekty otwartej nauki. Profesor Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum
Nauki, opowiadał o działaniach swojej instytucji, której priorytetami są współpraca międzynarodowa oraz ocena
ekspercka grantów. Ogromne znaczenie mają wypracowane przez społeczność międzynarodową standardy, określone
w projektach takich jak Plan S czy European Open Science Cloud. Otwarta nauka jest podstawą postępu opartego na
współpracy, ale też konkurencji. Wyniki badań finansowanych publicznie powinny być powszechnie dostępne (z
nielicznymi wyjątkami). Powodem nieudostępniania publikacji i danych nie mogą być zyski pazernych wydawnictw
żerujących na pieniądzach publicznych.
Jakub Szprot z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu
Warszawskiego, dyrektor Platformy Otwartej Nauki, mówił o perspektywach rozwoju polityk otwartego dostępu
w Polsce. W ostatnich latach za intensyfikację działań związanych z otwartym dostępem odpowiada m.in. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego, która zaleca stworzenie krajowych polityk otwartych danych. W Polsce przygotowanie do wdrożenia takiej
polityki to jedno z zadań powierzonych zespołowi doradczemu Ministra Edukacji i Nauki, który do kwietnia 2023 ma
opracować odpowiednie regulacje.
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN do spraw Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego dr Cezary Mazurek omawiał kwestię polskiej e-infrastruktury i jej możliwości w zakresie
otwartych danych badawczych. Mówił o zmianie paradygmatu prowadzenia badań naukowych – obecnie gromadzonych
jest mnóstwo danych, które są dla nauki dostępne, zatem należy patrzyć na nie jak na środowisko, które może posłużyć
do tworzenia hipotez. Polska jest w Europie postrzegana jako kraj z zaawansowaną infrastrukturą informatyczną
wspomagającą naukę. Nasz kraj uczestniczy w inicjatywach takich jak Europejska Wspólna Przestrzeń Danych.
Wystąpienie dr hab. Krzysztofa Kurowskiego, Zastępcy Dyrektora IChB PAN ds. PCSS, poświęcone było rozwojowi
European Open Science Cloud w Polsce. Głównym celem EOSC jest stworzenie godnego zaufania wirtualnego
środowiska dla międzynarodowej społeczności naukowej z różnych dyscyplin, które umożliwi obsługę obiektów
cyfrowych używanych w badaniach naukowych zgodnie z zasadami FAIR. W EOSC mówi się nie tylko o otwartości
danych, ale też o otwartości przetwarzania, udostępniania i współdzielenia, czyli całego cyklu życia danych naukowych.
Ważne są nie tylko dane, ale też infrastruktura informatyczna oraz metadane obudowujące obiekt cyfrowy.
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Drugą część spotkania stanowiła moderowana przez prof. Michała Klichowskiego z Pracowni Badań nad
Procesem Uczenia się UAM debata, w której poruszono liczne aspekty udostępniania danych i problemy, w jakimi mierzą
się naukowcy chcący dzielić się wynikami swoich badań. Zwrócono uwagę zwłaszcza na problem udostępniania danych
w naukach społecznych i medycznych w sytuacjach, gdy bardzo trudno byłoby je zanonimizować. Mówiła o tym m.in.
prof. Natalia Walter, wspominając o badaniach jakościowych z udziałem dzieci, które w swoich wypowiedziach często
dzieliły się sprawami na tyle indywidualnymi i osobistymi, że nie byłoby możliwości udostępnić tych danych bez
naruszenia prywatności respondentów. Dyskutowano kwestię granicy udostępniania danych, podkreślając, że istotne
jest nie tylko czy i jak udostępniać, ale też co i do jakiego stopnia można dopuścić do otwartego obiegu. Uczestnicy
zwrócili również uwagę na potrzebę większego wsparcia ze strony instytucji, profesorowie Piotr Rzymski i Emanuel
Kulczycki postulowali położenie nacisku na zagadnienia związane z bezpiecznym i odpowiednio trwałym
przechowywaniem danych, które nie powinno być uzależnione tylko od czuwającego nad nimi naukowca. Debata
pokazała, że udostępnianie danych badawczych wiąże się z licznymi wątpliwościami i trudnościami i że spotkania im
poświęcone są bardzo potrzebne dla wypracowania w tym zakresie skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk.

Transmisja wydarzenia jest dostępna w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PHlWooVQjiQ
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W poszukiwaniu szczęścia
Danuta Stawińska
Zanim rozpoczniemy rozważania nad poszukiwaniem szczęścia,
może zastanówmy się najpierw czym jest samo życie. Dla mnie to
ciąg nieliniowo powiązanych ze sobą zjawisk, które w swej naturze
są nietrwałe, a co do których jednocześnie żywię nadzieję, że będą
źródłem radości a przynajmniej nie będą powodem troski.
Zakładając, że celem naszego życia jest przede wszystkim
poszukiwanie i podążanie za szczęściem, popełniamy błąd
sytuując je gdzieś w odległej przyszłości, po spełnieniu wielu, często nierealnych warunków. Dlatego poczucie jego
braku w tej chwili wywołuje cierpienie, objawiające się pod wieloma postaciami takimi jak chociażby poczucie winy, niska
samoocena czy kompulsywne podążanie za nowymi doznaniami. Z mojej perspektywy pogląd, że emocje, które
odczuwamy w związku z różnymi sytuacjami mogą odpowiadać za cierpienie i w znacznym stopniu oddalają nas od
szczęścia wydaje się być całkiem słuszny. Emocje pojawiają się, gdy dochodzi do zaistnienia konkretnych przyczyn, na
przykład, gdy pochopnie uznajemy, że ktoś nas krytykuje, ignoruje, chwali czy adoruje. Jeśli pozwolimy, aby emocje
nami zawładnęły tracimy spokój wewnętrzny, dlatego warto wyćwiczyć w sobie uważność, bliżej im się przyjrzeć i nauczyć
się nie być ich niewolnikiem. Gdy poświęcimy im swoją uwagę, dostrzeżemy, że ich źródło bije w niewiedzy,
niezrozumieniu, uprzedzeniu i osądach. Prostym przykładem na to jak się mylimy i oddalamy od szczęścia jest chociażby
fakt postrzegania własnego ciała, które uznajemy jako spójną całość. A tymczasem to zbiór poszczególnych elementów:
molekuł, genów, żył, krwi, podlegających ciągłej degeneracji i starzeniu się. Popadamy w obsesję bycia fit, wydajemy
fortunę na diety, medycynę estetyczną czy suplementy, tym samym unieszczęśliwiając się. Doświadczamy skrajnych
emocji związanych z jego wyglądem, emocji, które dają nam określone samopoczucie. Uzyskując chwilowe,
satysfakcjonujące nas efekty, bardzo łatwo możemy pomylić szczęście z odczuwaniem ulotnej przyjemności, która
wyczerpuje się w trakcie doświadczania. Mając świadomość iluzoryczności takiego podejścia otrzymujemy większe
szanse na zrozumienie czym jest szczęście. Uwalniając się od uganiania za akceptacją innych ludzi oraz lękiem przed
odtrąceniem dajemy sobie przyzwolenie na docenienie chwili obecnej.
Pójdźmy trochę dalej, czy zatem dodając do każdego z poniższych wyrazów zaimek dzierżawczy mój/moja: rodzina,
znajomi, praca, miejsce zamieszkania, kraj, wpływamy na subiektywne poczucie szczęścia, czy „posiadanie” wpływa na
jego poziom. Przywiązanie do partnera, dzieci, domu, biurka w pracy czy przedmiotów codziennego użytku nie jest somo
w sobie niczym złym ani dobrym, lecz świadomość, że mają prawo zniknąć z naszego życia w najmniej oczekiwanym
momencie może być dla nas wyzwalająca. Nasze życie jest niczym pensjonat, w którym czasowo meldują się bliscy,
majątek, stanowiska czy podziw otoczenia, a zatem zaakceptowanie tymczasowości wydarzeń oraz prawa innych do
wolności może przynieść ulgę. Szczęście nie może zależeć od okoliczności zewnętrznych czy od innych osób – choć
ważne jest, oczywiście, jaki świat nas otacza i z jakimi ludźmi jesteśmy blisko. A co z miłością, w końcu ktoś mógłby
powiedzieć, że jest źródłem szczęścia, twórczą inspiracją, gotowością do poświęceń, poczuciem jedności i spełnienia.
Jednak sami przed sobą przyznajcie, że jest nieprzewidywalna i w znacznym stopniu zależy od obiektu naszych
westchnień a zatem jest formą uwięzienia. Tak samo podlega prawu tymczasowości, przemijalności oraz prawu do
wolności.
Dlatego w poszukiwaniu szczęścia starajmy się chociaż w małym stopniu zauważać emocje w chwili ich powstawania,
szczególnie te negatywne, wtedy mamy szansę ograniczyć ich oddziaływanie. Kiedy zaczynamy dostrzegać jak niszczące
potrafią być, świadomie podejmujemy decyzję o pełniejszym życiu, pozbawionym iluzji. W zaakceptowaniu faktu, że
szczęście nie jest tylko przyjemnym doznaniem, lecz głębokim poczuciem spokoju i spełnienia może pomóc kierowanie
uwagi na to, co mamy, a nie na to, czego nam brakuje. Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, dobrostan, stałe
zadowolenie można zbudować jedynie w sobie.
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Wybrane nowości książkowe
Marta Sztark-Żurek
Zdaniem Autorki większość
domów na Ziemi nie ma adresu.
Mieszkańcy na ten fakt reagują
różnie – jedni proszą, by ich
domy znalazły się na mapach,
inni bronią się przed tym
zapamiętale. Nadawanie nazw
ulicom, a budynkom
numerów, to często zadanie dla
koordynatora projektów. Jak się
okazuje
–
jest
to
rola
niewdzięczna i wcale nie
„zabawa dla mięczaków”...
Adresy: co mówią nam
o tożsamości,
statusie
i
władzy – reportaż z nową
perspektywą patrzenia na miasto i społeczność, a przy okazji sporą dawka dobrze podanej historii. Książka Deirdre Mask
to pozycja obowiązkowa nie tylko dla urbanistów, ale dla wszystkich, ciekawych świata.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x7E115FEA79933766BA1439F087B32049&mysearchid=955648&bib=433602
Książka Marty Justyny Nowickiej Słowacki: wychodzenie z szafy wnosi
powiew świeżości do zamkniętej w schematach romantycznej epoki.
Autorka (fanka romantyzmu jako teorii) zdecydowała się na queerowe
odczytanie listów Słowackiego, udowadniając jednocześnie, że to jego
dorobek epistolograficzny jest kluczem do zrozumienia życia i twórczości
poety.
Tytułowe „wychodzenie z szafy”, to próba wyjaśnienia pewnych cech
osobowości i weryfikacja psychoseksualnej tożsamości Słowackiego.
Młody Juliusz od lat spogląda w portretowym zamyśleniu na księgozbiór,
zgromadzony w Wypożyczalni Biblioteki Głównej US. Są w nim zarówno
dzieła wieszcza, jak i dwa tomy jego „Korespondecyj do matki i wszystkich
innych”. Dołącza do nich i ta naukowa pozycja, napisana w bardzo
przystępny sposób.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428877
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Cyfrowa mowa ciała: jak
skutecznie komunikować się
w cyfrowym świecie to
poradnik
Erici
Dhawan,
nazywanej „Oprah zarządania”,
ekspertki
w
zakresie
komunikacji i pracy zespołowej
we współczesnych realiach.
Ta książka z pewnością
przyniesie
odpowiedź
na
pytanie: jak dobrze rozwinięty
jest Wasz cyfrowy język oraz
pomoże
w
ocenie
komunikatów niewerbalnych,
przekładających się na ich
cyfrową mowę ciała. Autorka
z autopsji
podaje
wiele
przykładów ludzkich zachowań
i granych przez nich ról, od
czasu do czasu nawiązując
także do świata filmu („Wall
Street”, „Mad Men”, „W
garniturach”).
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=433725

A skoro o okrucieństwach
ludzkiej natury mowa… Trudny,
ale bardzo rzetelny reportaż
Jacka Hołuba Beze mnie
jesteś nikim. Książka, która
zostaje w pamięci na długo.
Ukazuje
wielowymiarowość
przemocy,
a
przez
to
przemawia
do
odbiorcy
bardziej,
niż
kampania
społeczna. Wszystkim, żyjącym
w błogiej nieświadomości,
powyższy dokument otworzy
na
rozgrywające
się
za
zamkniętymi drzwiami dramaty
dzieci, kobiet, także mężczyzn.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=427395
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Kissinger – jedna z najbardziej prominentnych postaci
w dyplomatycznym świecie. Niebywały intelekt, dyscyplina,
wnikliwość, precyzyjność i „Fingerspitzenefühl” – intuicja
w odniesieniu do tworzenia globalnej polityki…
Niezwykła biografia Kissinger Waltera Isaacsona, wydana
w oryginale dokładnie trzydzieści lat temu, zachwyciła wielu, poza
Kissingerem. Warto zgłębić szczegóły z życia tego polityka, by
dowiedzieć się, co go ukształtowało, jakie były jego zalety i słabości
oraz co sprawiło, że wpłynął na wyobraźnię ludzi na całym świecie.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x88120A55C8173A9A8982D41B6B5BFD10&mysearchid=1050716&bib=434200

Zwolennicy tezy o wyjątkowości człowieka muszą się zmierzyć z ewentualnością,
że albo dramatycznie przecenili możliwości człowieka, albo równie dramatycznie
nie doceniają możliwości innych gatunków (Frans de Waal)
W ubiegłym roku, proponowaliśmy „Wiek empatii” Fransa de Waala. Tym razem,
ten znakomity biolog i prymatolog, uznany przez magazyn „Time” za jedną
z grona stu osób, które kształtują nasz świat, przedstawia Bystre zwierzę: czy
jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? To pełna pasji
książka, w której autor sięga po opisy oficjalnych naukowych eksperymentów
w celu udowodnienia zdolności poznawczych zwierząt i ich inteligencji. Dzięki
de Waalowi czytelnik dowiaduje się, jak zwierzęta planują, zapamiętują,
odczuwają lub zawiązują sojusze polityczne.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x7B7BCF69FD873CAC8D798EFDE72DF3F2&mysearchid=1050857&bib=433611
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„Zielono mi”, piosenka do słów Agnieszki Osieckiej, wyśpiewana przez Andrzeja
Dąbrowskiego, towarzyszyła mi tuż po lekturze książki Rutgera Bregmana Homo
Sapiens: ludzie są lepsi, niż myślisz. Doskonale komponuje się zarówno z
kolorem muralu: W poszukiwaniu królestwa Lailonii na szczecińskim Niebuszewie
oraz treścią prezentowanej, popularnonaukowej pozycji.
Jej autor dość skutecznie przekonuje, że mimo całej masy okrucieństw, Ludzkie
szczenię nie jest gatunkiem dzikim, chciwym, gwałtownym ani brutalnym.
Udokumentowane rozważania są bliskie poglądom Jeana Jacquesa Rousseau.
Bardziej, niż kiedykolwiek, potrzeba dziś książek takich, jak ta.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?myhash=0x90E9114B6D973CB9B972209003E593AD&mysearchid=955685&bib=434267
wyd. wcześniejsze:
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x68144F9AF852384CADCE97AC42BF9B0B&mysearchid=1229883&bib=293327
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Szerokość twarzy równa jest odległości między ustami a linią włosów i wynosi jedną dwunastą wzrostu człowieka (…)
Wgłębienie kości policzkowej znajduje się w pół drogi między czubkiem nosa a końcem kości żuchwy (...)
Arcyciekawa biografia Leonardo da Vinci, napisana przez autora wyżej wspomnianej biografii Henry’ego Kissingera –
Waltera Isaacsona, to wspaniała lektura na zbliżający się, długi weekend majowy. Isaacson kolejny raz udowadnia swoje
mistrzostwo w pisarstwie biograficznym. Znakomicie przedstawia życie jednego z największych umysłów minionego
milenium, drobiazgowo opisując realia epoki Leonarda. Issacson miał korzystać ze wszystkich dostępnych mu źródeł, nic
więc dziwnego, że ta opowieść-rzeka, osiągnęła 795 stron, w tym 150 ilustracji, na których podziwiać można reprodukcje
dzieł geniusza, zapiski, notatki i szkice.
Lektura da między innymi odpowiedź na to, w jakich okolicznościach da Vinci wpadł na pomysł skonstruowania fletu
glissandowego i innych wynalazków, czy studiowanie łaciny przyniosło efekty, jaki księgozbiór zgromadził w swojej
prywatnej bibliotece i czy „Zbawiciel świata” jest jego dziełem?
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?myhash=0x721125F23B4B351D9BFB9E8631E3C763&mysearchid=1273512&bib=435328

Straszliwe młode damy i inne osobliwe historie Kelly
Barnhill, wielokrotnie nagradzanej autorki bestsellerów „New York
Timesa”, to zbiór ośmiu opowiadań i jednej noweli, do których –
przez wzgląd na piękną, liryczną narrację – można wielokrotnie
wracać.

Opowiadania, traktujące o miłości, stracie, tęsknocie, przekazują
w nieco odmienny – dziwaczny i działający na zmysły sposób,
uniwersalne
prawdy. Historie
o
sasquatchu,
duchach,
zantropomorfizowanym
owadzie,
szalonych
naukowcach,
magikach, zapadają w pamięć nie tylko dzięki poetyckiemu
językowi, a panującej w nich atmosferze z pogranicza baśni, snu, z
elementami fantastyki, horroru i surrealizmu. Książka na pogodę i
niepogodę.

https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=434973
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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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