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AKTUALNOŚCI

Test bazy Academic Research Source
Zachęcamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego do skorzystania
z możliwości bezpłatnego testowania bazy Academic Research Source
Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad
200,000 książek elektronicznych oraz 5,000 pełnotekstowych czasopism.
Tematyka bazy obejmuje między innymi: biznes i ekonomię, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki
humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki
i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, chemię, informatykę, inżynierię i wiele
innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu,
rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych.
Baza została dodana na platformę EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i jest dostępna dla użytkowników
w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.
Academic Research Source eJournals – link bezpośredni do bazy czasopism
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Academic Research Source eBooks – link bezpośredni do bazy książek

Lista dostępnych tytułów w plikach XLS:
Książki elektroniczne
Czasopisma

Dostęp testowy do bazy potrwa do 31 lipca 2022 r.
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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Społeczny potencjał
bibliotek
Marta Sztark-Żurek
Gospodarzem wydarzenia, które 8 czerwca 2022 r. zgromadziło liczne grono słuchaczy i prelegentów była Państwowa
Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz
Instytutem Nauk o Zdrowiu.
Biblioteka to miejsce, które na przestrzeni ostatnich dwóch dekad podlegało znacznym przeobrażeniom. Tworzą ją także
ludzie, często społecznie zaangażowani. Nie dziwi więc fakt, że podczas jednodniowej konferencji prowadzonej
w formule online, omawiane zagadnienia dotyczyły problematyki potencjału społecznego. W trzech blokach
tematycznych zawarto kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością organizacji, kulturotwórczą aktywnością
bibliotek oraz ich działalnością w ochronie i promocji zdrowia. W pierwszej części spotkania, na szczególną uwagę
zasłużyły wystąpienia dr hab. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK: „Prosumpcja i crowdsourcing jako nowe
modele angażowania użytkowników bibliotek” oraz dr Magdaleny Paul z Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi
Instytucjami Kultury, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, która wprowadziła
słuchaczy w tajniki „Badania wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych”. W części drugiej
przedstawiono m.in. niezwykle ciekawą historię Galerii Filar Sztuki, która jest po dziś dzień kulturalnym wsparciem
Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (Dorota Janik) oraz omówiono działalność kulturalną Biblioteki Publicznej im.
Zdzisława Arentowicza we Włocławku (Katarzyna Pawlak). W sesji trzeciej, o relacji między słowem a obrazem i osobistym
charakterze odbioru literatury wizualnej (picture book) ciekawie opowiadała dr Elżbieta Wieczór z Instytutu Nauk
Pedagogicznych UMK w
Toruniu, a zagadnienia
arteterapii, czytania jako
formy
odpoczynku
i biblioteki jako miejsca
dla seniora dopełniały
całości,
poświęconej
bibliotece rozumianej jako
miejsce
ochrony
i promocji zdrowia.
Reasumując,
jeśli
wpływem społecznym –
w świetle definicji – nazywa
się
oddziaływanie
biblioteki i jej usług na
populację
lokalnej
społeczności lub na ogół
społeczeństwa,
to
poruszane
podczas
konferencji tematy tylko
potwierdziły, jak istotną
rolę odgrywa współczesna
biblioteka.
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Biblioteczna podróż przez wieki
Dorota Gill-Tarnowska, Marta Sztark-Żurek
W środę, 8 czerwca 2022 r., Bibliotekę Główną US odwiedziły sześciolatki ze Szkoły Podstawowej Nr 48 w Szczecinie. Ze
względu na liczebność dzieci, spotkanie przebiegało w trybie rotacyjnym. Podczas, gdy część uczniów uczestniczyła
w zajęciach w Muzeum Geologicznym US, gdzie dr Robert Woziński zapoznawał ich z tajnikami paleontologii i pracą
paleontologa, druga grupa udała się na spotkanie z historią książki, pisma i materiałów piśmienniczych.
W
trakcie
opowieści
snutych przez Dorotę GillTarnowską w Sali Joanny
i Jana Kulmów, dzieci
nauczyły się kilku trudnych
i nowych dla nich określeń,
jak
petroglify,
pismo
węzełkowe quipu czy
wampumy.
To
była
dwugodzinna nauka przez
zabawę, podczas której
maluchy ćwiczyły pamięć
i koncentrację, przy okazji
zadając wiele pytań.
Oprócz
przekazu
teoretycznego, odbyły się zajęcia praktyczne wyplatania quipu na specjalnie
przygotowanych do tego linkach, co okazało się wielką frajdą. Efekty prac ilustruje
zdjęcie. Moc dziecięcej wyobraźni wyzwoliła liczne opowieści o zakodowanych
w supełkach informacjach. Po zakończeniu zajęć w Muzeum przez obie grupy,
wszyscy uczestnicy spotkali się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, gdzie
kontynuowano warsztaty biblioteczne.
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Dzieci poznały czynności niezbędne do zamówienia książki
oraz funkcjonowanie katalogu. Wizyta w magazynie i sposób
przechowywania
zbiorów
były
ostatnim
etapem
„bibliotecznej podróży”.
Obsługa regałów kompaktowych stanowiła dużą atrakcję.
Wcześniej jednak uczniowie zostali pouczeni o konieczności
zachowania bezpieczeństwa i przy udziale opiekunek udało
się zachować porządek, mimo liczby uczestników spotkania.

Dziękujemy Pani Beacie Nagay za pomoc w przeprowadzeniu warsztatów.
Fot.: Urszula Ganakowska
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Dzień Dziecka w Bibliotece Humanistycznej - Ratujmy Królestwo Książek
Katarzyna Sitek
1 czerwca br., Biblioteka Humanistyczna zorganizowała w ramach akcji Bibliotekarze Dzieciom, zajęcia pt. #RatujmyKrólestwoKsiążek
Młodzi użytkownicy dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Dudy mieli okazję poznać
szczecińskie legendy. To przeniosło młodzież do czasów rycerskich, zbuntowane książki
zaczarowały króla i królową Królestwa Książek. Współcześni rycerze – podzieleni na dwie
grupy, musieli korzystając z labiryntu magazynów odnaleźć ukryte wskazówki, jak dotrzeć
do skarbu lub zdobyć łupy. Odbyły się turnieje rycerskie oraz wizyta w Bibliotece
Kampusowej EFZ – Cukrowa. Na koniec „rycerze” przeszukując schrony odnaleźli skarb,
a druga drużyna dzięki uprzejmości Pana Profesora Marka Cupryjaka dzielnie strzelała na
strzelnicy. Na zakończenie przy werblach odczarowana Para Królewska (Wychowawczyni
klasy 6 SP nr 16 oraz Pan Łukasz Węzka dokonali pasowania na współczesnego rycerza).
Pomysł i realizacja – mgr Katarzyna Sitek.
Dziękuję za miłe
przyjęcie i gościnę
Pani mgr Ewie
Szoplińskiej –
Kierownik Biblioteki EFZ Cukrowa.
Dziękuję za super zabawę pracownikom Biblioteki
Kampusowej – HUM, na których zawsze można
liczyć

NEWSLETTER

8 | Strona

Projekt „Młody e-lider” w Bibliotece Kampusowej Cukrowa EFZ
Danuta „Iza” Gracz

Celem głównym ogólnopolskiego projektu “Młody e-lider” jest podniesienie kompetencji
dzieci i młodzieży, by w przyszłości stały się cenionymi na rynku pracy e-liderami. E-lider łączy
umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności,
wykorzystując
wiedzę z: ekonomii, zarządzania i finansów, a biorąc pod uwagę specyfikę gospodarki Pomorza Zachodniego - również
z turystyki i logistyki.
Projekt „Młody e-lider” jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w
Warszawie (Instytucja Pośrednicząca), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy
projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Więcej na temat projektu: https://mlodyelider.wzieu.pl/

W ramach projektu
„Młody e-lider”, do
Szczecina przyjechały
dzieci
ze
Szkoły
Podstawowej
im.
Obrońców Tobruku w
Tomicach,
Szkoły
Podstawowej nr 1 im.
Janusza
Korczaka
w Drezdenku,
Szkoły
Podstawowej
w Łuczywnie,
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych w Sompolnie, Szkoły Podstawowej im.
Olimpijczyków Polskich w Kramsku.
Celem wizyty było poszerzenie swoich kompetencji
cyfrowych z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały
się w salach wykładowych oraz salach ćwiczeń Uniwersytetu
Szczecińskiego.
W pierwszym dniu, jak na prawdziwych studentów przystało,
uczniowie otrzymali indeksy. Następnie, w grupach,
przystąpili do pracy. Najpierw poszerzali umiejętności
cyfrowe: projektowali logo „swoich” firm i plakaty nt.
pomocy dla Ukrainy, zwierzętom, itp. Zakładali profile
promujące różnorodne akcje, np. charytatywne. Tworzyli
również
prezentacje
wycieczek
swoich
marzeń,
opracowywali emotikony, pocztówki, itd. Po skończonych zajęciach wykładowcy każdorazowo dokonywali stosownych
wpisów do „studenckich” indeksów. Zajęcia prowadzono w sposób tak ciekawy, że nie było czasu na nudę.
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Według założeń projektu, także biblioteka to miejsce godne polecenia dla przyszłego E-lidera. Największym
zainteresowaniem cieszyły się nowoczesne urządzenia zabezpieczające, wypożyczające i skanujące księgozbiór. Przy
zwiedzaniu biblioteki nie umknęła uwadze przestrzeń dla najmłodszych – „Klubik młodego czytelnika”. Padło wiele pytań
o to, jak i na jakich zasadach można skorzystać z zasobów oferowanych przez Bibliotekę.

Zespół Biblioteki dziękuje za miłe słowa i zaznaczenie swojej obecności
w nietypowej "Księdze gości".
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BIBLIOTECZNE

ROZMAITOŚCI

Rowerowe pasje Agnieszki Drankowskiej
Danuta „Iza” Gracz
Pani Agnieszka Drankowska jest wieloletnim pracownikiem zatrudnionym początkowo
w Bibliotece Głównej w Gromadzeniu i Opracowaniu Wydawnictw Zwartych, a obecnie
pracuje w Bibliotece Kampusowej Cukrowa EFZ. Na co dzień można spotkać ją za ladą
biblioteczną obsługującą bywalców biblioteki bądź przygotowującą czasopisma oraz
książki dla czytelników.
„Rower - moja pasja”- tak w skrócie można określić przyjemność połączoną z ogromną
pasją do pomagania innym. W tej kobiecie drzemią wielkie możliwości do
pokonywania kilometrów na rowerze. Niestraszny jej ani deszcz, ani słońce, czy też
wzniesienie, które trzeba pokonać na jednośladzie. Lubi rowerowe wyzwania. Wspiera
akcje charytatywne, a podróże to jej kolejna pasja.
Pierwszym rajdem, w którym uczestniczyła, był Rajd wokół Zalewu - ważny punkt
w rowerowym kalendarzu Pomorza Zachodniego. Organizatorzy przyznają, że
każdego roku uczestniczą w nim setki rowerzystów, nie tylko z regionu, a zgłaszają się
na niego zarówno grupy zorganizowane, jak i turyści indywidualni.
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Fundacja “Pomagam Na Medal” jest organizatorem charytatywnych wirtualnych biegów “Virtual Run
Polska” https://virtualrun.com.pl/, rajdów rowerowych “Virtual Bike Polska” https://virtualrun.com.pl/ jak i zawodów
pływackich "Virtual Swim Polska" https://virtualswim.com.pl/ :)
Dochód z imprez przeznaczamy na cele charytatywne

Zadaniem było pokonanie na rowerze co najmniej 754 km - można to było zrobić w dowolnym czasie, pomiędzy
1 czerwca a 30 września 2021 r. Kolejny cel osiągnięty, choć łatwo nie było.

NEWSLETTER

12 | S t r o n a

Fot. Dariusz Gorajski
Na 5-kilometrowy bieg zarejestrowało się 900 pań, na rywalizację Nordic Walking - 500. Do tego 180 dziewczynek, które
zapisały się na zawody dostosowane do ich możliwości. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem "Wybierz swój
kolor!". Bieg Kobiet zorganizowała Ruchowa Akademia Zdrowia
Dla kogo jechali: dla dzieci
z niepełnosprawnościamiPodopiecznych
Tour
de
Fundacji
Z okazji Dnia Bibliotekarza
postanowiliśmy zaprezentować
także dla szerszej publiczności
osiągnięcia
Agnieszki.
Zapraszamy więc na wystawę,
która znajduje się w Bibliotece
Kampusowej
Cukrowa
na
parterze.

1.
2.
3.
4.
5.

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/ruszyly-zapisy-na-x-rajd-rowerowy-dookola-zalewu-szczecinskiego
https://easymove.com.pl/organizator/fundacja-pomagam-na-medal/2479
https://virtualrace.com.pl/zawody/info/754-km-dla-podopiecznych-tour-de-fundacja
Fot.Dariusz Gorajski
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/bieg-sanprobi-jasne-blonia-nalezaly-do-kobiet/
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Międzypokoleniowa łamigłówka
Danuta Stawińska

Pracownicy odmiennych generacji to rzeczywistość
obecnego rynku pracy, w Polsce o etaty walczą aż cztery
pokolenia. Większość pokolenia baby boomers jest
wciąż aktywna zawodowo, żyjąc dłużej w zdrowiu
wstrzymują się przed przejściem na emeryturę. Często
spotyka ich krytyka ze strony młodszych pokoleń, które
dostrzegają ich niechęć do poznawania i stosowania
nowych technologii a bariera językowa w konfrontacji
z obcokrajowcami jest już nie do pokonania. Ponadto
brak otwarcia na pomysły, które czasem wychodzą poza
konwencjonalne ramy, nie sprzyja budowaniu zespołów
i strategii. Pokolenie X często określa się mianem
pokolenia z syndromem środkowego dziecka, ze
względu na mniejszą liczebność w stosunku do pokolenia baby boomers oraz milenialsów. Jest to generacja, która
w dzieciństwie lub w wieku nastoletnim doświadczyła trudnych czasów lat osiemdziesiątych a na rynek pracy weszła, gdy
szalała hiperinflacja a bezrobocie kształtowało się powyżej 20%. Dorastali w rodzinach, gdzie najczęściej oboje rodziców
pracowało lub było rozwiedzionych przez co więcej czasu spędzali z przyjaciółmi lub w samotności. Ich sytuacja na rynku
pracy była o tyle trudna, że wejście na wyższe szczeble kariery stało się niemożliwe ze względu na baby boomersów
nieskorych do przejścia na emeryturę. Pokolenie Y lub jak kto woli milenialsi postrzegane jest jako lepiej wykształcone
i kulturowo bardziej różnorodne, kojarzone jest z mediami społecznościowymi oraz wykorzystywaniem internetowych
technologii do celów prywatnych. Z kolei generacja Z (nasze dzieci) jest bardziej świadoma ekonomicznie, ponieważ
doświadczyła problemów finansowych swoich rodziców, a zatem stabilność ekonomiczna jest dla nich głównym
czynnikiem wpływającym na wybór kariery. Nazywani są pierwszymi cyfrowymi tubylcami, nowe technologie są dla nich
niezbędnym elementem codziennego życia. A jak wygląda międzypokoleniowa różnorodność w bibliotece? Przedstawia
się następująco: aż 27 procent pracowników to pokolenie baby boomers, 56 procent to pokolenie X, tylko 17 procent
bibliotekarzy to milenialsi i ani jednego z pokolenia Zet. Każda z tych grup ma odmienne motywacje i potrzeby, jak
pokazują badania najstarsi najczęściej czują potrzebę budowania autorytetu młodsi cenią sobie bardziej uznanie oraz
poszukują poczucia finansowego bezpieczeństwa, jednak bez wyjątku dla wszystkich praca to tylko źródło dochodu.
Wyniki tego samego badania pokazują preferencje pracowników, niezależnie od wieku większość woli pracować
z rówieśnikami, połowa akceptuje pracę z młodszymi kolegami, natomiast współpraca z osobami starszymi napawa
lękiem. Różnice międzypokoleniowe w podejściu do pracy, do organizacji i uczestnictwa w tworzeniu kultury
organizacyjnej są dostrzegalne gołym okiem. Dla młodych korzystanie z iPadów, smartphonów rzadziej już laptopów
oraz wszelkie nowinki technologiczne są elementarnymi narzędziami pracy. Starsi wciąż trzymają w rękach papierowe
kalendarze książkowe, długopisy i pióra i chociaż jakoś radzą sobie z technologią wolą tradycyjne sposoby pracy
i komunikacji. Sami teraz przyznacie, że korzystanie z nowoczesnych form promocji jak employer branding, ambient
marketing (mający za zadanie szokować), wykorzystywanie takich mediów jak TikTok jeszcze przez długie lata
w naszym środowisku będzie postrzegane jako infantylne, a przecież już za chwilę naszą grupą docelową stanie się
pokolenie alfa.
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Wybrane nowości książkowe
Marta Sztark-Żurek

Krzyk był przejmujący i upiorny. Wezbrał i wyrwał się z czyjejś piersi niepowstrzymaną falą, rozedrganą i głośną, spłoszył
ptaki i drobną zwierzynę, wzniósł się ponad korony drzew i rozlał po bezkresnej przestrzeni.
Skrucha – jedna z najnowszych powieści Marka Stelara. To
dobrze skonstruowany kryminał, z osadzoną w Nowym
Warpnie fabułą, zawieszoną między teraźniejszością
a przeszłością. Książka wymaga od czytelnika logicznego
myślenia i stawiania różnych tez. Zagadkowa, tajemnicza,
trzymająca w napięciu do samego, (zaskakującego!)
zakończenia.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=438135

Jan Nowak-Jeziorański powiedział o Marianie Rejewskim, że
ten bardziej przyczynił się do zwycięstwa nad Hitlerem aniżeli
wszystkie armie. Pięknie wydana i ciekawie skonstruowana
zakodowanymi i rozszyfrowanymi rozdziałami książka Roberta
Gawłowskiego Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę.
Nieznana historia Mariana Rejewskiego stanowi wyjątkowe
kompendium wiedzy o „pogromcy Enigmy” – prekursorze
nowoczesnych systemów łamania szyfrów. Pozycja ta jest
jednocześnie debiutem Autora w gatunku non-fiction.

Ne gaspille pas ton temps, car il est l’essence de la vie – nie trać
twojego czasu, ponieważ on stanowi istotę życia – zwykł mawiać Rejewski… Nie będziecie jednak stratni po tej lekturze.
Dzięki niej zyska się o wiele więcej.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=438303
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Jest i powieść na wakacje dla miłośników Francji i nie tylko. Oto, najnowsze
wydanie Madame pióra Antoniego Libery. Pierwsze czytałam jeszcze będąc
licealistką i mogę śmiało powiedzieć, że w pewnym sensie mnie ona
ukształtowała i „romańsko” ukierunkowała. Na długo została w pamięci. Jest to
książka, którą można się delektować. Uhonorowany wieloma nagrodami
i wyróżnieniami, przetłumaczony na 20 języków romans edukacyjny, utrzymany
w warszawskim klimacie lat 60., o którym Stanisław Barańczak napisał: Sensacja

w Polsce... rzecz znakomicie napisana i zmuszająca do myślenia. Można ją
czytać naraz jako thriller, fascynującą historię miłosną, a także jako komiczną
powieść polityczną i społeczną satyrę. Spełniając bardzo wysokie standardy
artystyczne, daje głęboki wgląd w rozmaite dziedziny i sprawy - od psychologii
wieku młodzieńczego po ideologiczną klęskę komunizmu .
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=428758

Sekretne życie drzew – Petera Wohllebena, doświadczonego
leśnika, to książka dla małych i dużych pasjonatów przyrody. O tym,
jak zdumiewająca jest leśna społeczność Autor opowiada z taką
pasją, że ten międzynarodowy bestseller czyta się jednym tchem.
Najciekawszy jest fakt, że Wohlleben nie ustaje w pobieraniu leśnych
nauk, nic więc dziwnego, że wszystko, czego do tej pory się od lasu
nauczył, pragnął przekazać – bardziej lub mniej świadomemu –
czytelnikowi.
Drzewa czują, pamiętają, mają własny savoir-vivre oraz swój język
(Autor wspomina o komunikacji Wood – Wide – Web). Dlatego
miejcie się na baczności, bo gdy podczas wakacyjnego spaceru po
lesie usłyszycie ciche trzaski, może nie będzie to tylko wiatr?…
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?myhash=0x53D60788473837A4B74C385C80393FAF&mysearchid=3700215&bib=438132
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=436482
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Z pewnością napotkaliście w sieci memy z serii
„Jeśli to pamiętasz, to znaczy, że jesteś stary”.
W Na fali nostalgii każda strona mi o tym
przypomina. Ale jest to ten szczególny rodzaj
tęsknoty za czymś utraconym bezpowrotnie.
I nie mam tu na myśli utraconego dzieciństwa
czy młodości, tylko to wszystko, co je
budowało: czym się żyło, czego słuchało, co się
oglądało lub co jadło. Autor nazywa to
„tęsknotą za dawnymi artefaktami”, za
materialnością tamtych przedmiotów, które
obecnie uległy „upłynnieniu”. Każda strona
zawiera tyle informacji, że trzeba ten przekaz z
retromanią dawkować, by usystematyzować
liczne kontynuacje i nawiązania. Podczas
lektury objawia się ogromna wiedza
kulturoznawcza i literaturoznawcza Dariusza
Piechoty, a także łatwość, z jaką opisuje
popkulturowe zjawiska. Fani „Stranger Things”
nie będą zawiedzeni. Piechota szczegółowo
analizuje 3 sezony serialu, który jest hołdem dla dawnego stylu życia, ale i „przepisywaniem historii” z lat 80. ubiegłego
stulecia. Dodatkowo, bogata bibliografia z pewnością posłuży każdemu, kto chciałby się zmierzyć z ostatnim
dwudziestoleciem XX wieku oraz współczesnością.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=438321

Ostatnie lata polskich Kresów
Sławomira Kopra i Tomasza
Stańczyka
to
piękna,
niewyidealizowana
opowieść
o ostatnim
półwieczu
Kresów
Wschodnich,
ich
kulturze,
architekturze,
polityce
z
wplecionymi
wątkami
dotyczącymi znanych Polaków,
powiązanych z tym obszarem.
Niezwykle ciekawe są rozdziały
poświęcone
Orzeszkowej,
Rodziewiczównie,
Piłsudskiemu,
Witkacemu. Dzięki tej książce,
czytelnik będzie miał okazję
przyjrzeć się miejscom, znanym być
może tylko ze słyszenia (tak było też
w moim przypadku), poczuć
ówczesną atmosferę i magię miejsc
takich,
jak
uzdrowiska
w Druskiennikach i Truskawcu czy
dzikie krajobrazy Polesia.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=436731
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Moda w Polsce w okresie dwudziestolecia
- traktowana jako zjawisko towarzyskie miała się bardzo dobrze. Nieco gorzej
było z prasą, a bez niej – zdaniem autorki –
nie ma mody. Magdalena Idem w
Manekinie w peniuarze sięgnęła do
źródeł prasowych i epistolograficznych,
przeanalizowała listy czytelniczek tuż
powojennych
czasopism
kobiecych.
Zrobiła to rzetelnie, wiernie oddając
charakter epoki. Z tej bogato ilustrowanej
pozycji, ze zgromadzonych wspomnień i
anegdot,
mówią
ludzie
(lub
ich
przodkowie), tworzący polską modę.
Pozycja obowiązkowa dla pasjonatów
mody, trendów i historii prasy kobiecej.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=438028

Zbliżają się wakacje. Jeśli nie
wiecie,
dokąd
się
udać,
z pomocą przychodzi książka
podróżnicza, w której aż roi się
od pomysłów na krótsze wojaże
- Polska: ucieczki z miasta ilustrowany
przewodnik
weekendowy : 75 wycieczek
po Polsce na weekend, na
jeden dzień (praca zbiorowa).
Pełno w niej ilustracji, mapek,
ciekawostek,
aktualnych
cenników,
danych
kontaktowych instytucji, a także
dokładnych
opisów
tras.
Autorzy zadbali o różne, podróżnicze gusta. W książce zawarto bowiem informacje na temat najciekawszych zabytków
danych miejsc, obiektów muzealnych, a dla preferujących odpoczynek na łonie natury – propozycje spływów
kajakowych, rowerowych wycieczek czy spacerów (np. wzdłuż nadbałtyckich klifów).
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=437991
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Gdy do pracy nad książka zasiada błyskotliwy,
doświadczony zespół – recepta na sukces
gotowa. A jeśli do treści doda się ciekawą,
oryginalną grafikę, wówczas pozostaje już
tylko czytanie i wdrażanie w życie
nowoczesnych strategii zarządzania zespołem
(zarówno jeśli już jesteś liderem, czy też może
chcesz się nim stać). Zbudowanie w firmach
zdrowej kultury zespołowej stanowi wyzwanie,
jednak dzięki kilku narzędziom, niezbędnym
do umocnienia relacji, w krótkim czasie można
osiągnąć pożądane rezultaty. Skuteczne
zarządzanie
zespołem:
jak
uzyskać
harmonię, zaufanie i widoczne efekty
pracy w zespole Stefano Mastrogiacomo
oraz Alexandra Osterwaldera, to ciekawy
poradnik, w którym edukatorzy, członkowie
zespołów, liderzy projektów i organizacji,
znajdą coś dla siebie.
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgibin/koha/opac-detail.pl?bib=438136

W 2022 r. minęło 30 lat od premiery „Nagiego
instynktu”.
Premiery,
o
której
kulisach
opowiedziała Sharon Stone w autobiograficznej
książce Pięknie jest żyć dwa razy. Mimo upływu
czasu, nagłówki prasowe poświadczają, że Sharon
wciąż błyszczy. Ten blask nie wynika tylko
z dobrego makijażu i genów. To coś ponad tym.
Stone jest kobietą o nieprzeciętnym intelekcie,
który w jej wspomnieniach wysuwa się na pierwszy
plan. Czytając tę książkę ma się wrażenie, że jest się
na kawie z bliską osobą, której życie nie
rozpieszczało, i która nie chce w tej opowieści
pominąć żadnego szczegółu z drogi, którą przyszło
jej kroczyć. Nie sposób oderwać się od tych relacji,
a pewne filmy z Sharon Stone w roli głównej ogląda
się po lekturze całości zupełnie inaczej. Zachęcam
gorąco do przeczytania tej autobiografii w letnie,
wakacyjne
wieczory
(lub
wieczór)…
https://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?bib=438365
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Lektura na wakacje
Daniel Ziarkowski

Biblioteka Wydziału Teologicznego to nie tylko opasłe tomy teologii, filozofii czy innych poważnych dziedzin naukowych.
W swoich zbiorach posiadamy również książki w sam raz na czas wakacji – beletrystykę, popularnonaukowe, poezje;
literaturę łatwą, lekką i przyjemną, ale zarazem pouczającą i wartościową.
Wybraliśmy dla Was dziesięć pozycji lektur na wakacje – do poczytania w pociągu, na plaży, w trakcie odpoczynku
w górskich wędrówkach.
Zapraszamy do Biblioteki Wydziału Teologicznego.

Warto zauważyć, że obsługujemy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pamiętajcie – każda książka ma swojego Czytelnika
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1. Aforyzmy, sentencje i przysłowia Wschodu / Remigiusz Kwiatkowski
"Mowa jest perłą, przysłowie - jej pobłyskiem " - twierdzi Konfucjusz, aforyzmy to lśniące "wśród mroku nocy latarnie" utrzymują Japończycy, to "miód mądrości" - zapewniają Hindusi, to "najwonniejsze kwiaty z sadów poezji" - wołają
z zachwytem poeci arabscy i perscy.
Książeczka zawiera aforyzmy chińskie, japońskie, hinduskie, arabskie i perskie.

2. Mucha i anioł / Jerzy Afanasjew
Urodziłem się 11 września 1932 roku w Wenecji. Ojciec mój był dżokejem, matka damą pikową. We Włoszech
występowałem jako hr. Ciano, w Paryżu pod pseudonimem: Józefina Backer.
Do Polski przybyłem z falą poszukiwaczy złota. Głodowałem. Była jesień. Zamiast serca miałem żółty liść klonowy. Ojca
sprzedałem więc kidnaperom, matkę zastawiłem w lombardzie. Sam zapisałem się do cyrku jako lew, Tołstoj. Tu, w BimBomie poznałem uroczą panią Tatianę - Miss Europę, jedyną w moim życiu kobietę z brodą. Zakochany, pływałem
w trumnie po morzu, grając na gitarze i śpiewając jej sarabandy. Przy księżycu wrzuciliśmy nasze serca do wody. Ona
złote, ja liść klonowy. Do warszawskiego ZOO sprzedałem węża ogrodowego jako boa. Stąd welon, mirt i ślub. W dniu
ślubu przyszła policja z tym wężem pod pachą i zaczęła nas polewać. Ukrywając się pod pseudonimem św. Floriana,
kończyłem Akademię Sztuk Pięknych. Byłem uważany za wariata, ale popieranego przez Państwo. Po śmierci jestem
duchem. Straszymy wraz z Katarzyną Wielką. Już północ na wieży...

3. Empirowy pasjans / Waldemar Łysiak
Autor wprowadza czytelnika w fascynujący świat epoki napoleońskiej. Szkicuje siedemnaście frapujących portretów z tej
epoki, a jego drogi wiodą przez zdarzenia nie do końca wyjaśnione oraz fakty zręcznie przesłonięte manipulacjami
historyków dopasowujących je do swych politycznych poglądów. "Empirowy pasjans" jest więc książką w pełnym tego
słowa znaczeniu odkrywczą.

4. Pasażerowie z dyliżansu / Louis Aragon
Powieść "Pasażerowie z dyliżansu" jest trzecią powieścią cyklu "Świat rzeczywisty", poświęconego przemianom
dokonującym się w społeczeństwie francuskim XX w. (pozostałe pozycje: "Dzwony Bazylei", "Piękne dzielnice", oraz
"Aurelian")

5. Znachor / Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Powieść Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza napisana w 1937 roku należy do klasyki polskiej literatury.
Znany chirurg, profesor Rafał Wilczur, dowiaduje się, że porzuciła go żona. Zrozpaczony mężczyzna upija się i pada ofiarą
bandytów. Ciężko pobity doznaje amnezji. Nie wie, kim jest, wędruje po wsiach i podejmuje się przypadkowych prac.
Zostaje przygarnięty przez wiejskiego gospodarza i zaczyna leczyć ludzi jako Antoni Kosiba. Gdy mimo prymitywnych
warunków, przeprowadza udaną operację na kalekim synu gospodarza, sława znachora zaczyna się rozprzestrzeniać nie
tylko w najbliższej okolicy.
Niezwykła popularność Znachora przyczyniła się do powstania popularnej ekranizacji z 1981 roku w reżyserii Jerzego
Hoffmana.
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6. Jak udomowiono człowieka / James C. Scott
„Kusi mnie, aby rewolucję, która dokonała się w okresie późnego neolitu, z całym zakrojonym na dużą skalę wkładem
w życie społeczne, postrzegać jako coś w rodzaju zatrudnienia poniżej poziomu kwalifikacji.... Jeżeli jest to zbyt ponury
pogląd na przełom, który jak się uważa uczynił możliwym rozwój cywilizacji, pozwólmy sobie przynajmniej na
stwierdzenie, że dla naszego gatunku oznaczało to zmniejszenie uwagi oraz wiedzy praktycznej o świecie przyrody,
redukcję diety, skurczenie się przestrzeni, a także zawężenie zakresu życia rytualnego.” James C. Scott
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7. Idiotokracja czyli Zmowa głupców / Janusz Szewczak
Głupcy zawsze istnieli, niektórzy z nich sięgali nawet po władzę, ale nigdy jeszcze w dziejach świata ród ludzki nie miał
do czynienia z prawdziwą inwazją głupoty. Zjawisko to stało się bardzo groźne, albowiem objęło niektóre kręgi władzy.
Powstały fałszywe elity składające się w całości z durniów i dewiantów różnej maści, którzy trzymają się razem, wspierają
i rządzą lub choćby próbują rządzić.
Co jest lekiem na idiotokrację? Rozum i mądrość, zdrowy rozsądek, uczciwość i moralność. Bez powrotu do Boga,
twierdzi zarówno Janusz Szewczak, jak i wiele cytowanych przez niego prawdziwych autorytetów, świat się nie wyleczy;
bez Boga nasza cywilizacja, zakorzeniona tak głęboko w chrześcijaństwie, zginie. Jednymi z najlepszych narzędzi
terapeutycznych są mądre książki. Do nich trzeba na pewno zaliczyć dzieło, które, drogi Czytelniku, trzymasz w ręku, nie
tylko mądre, ale i wydane na najwyższym poziomie edytorskim, pięknie ilustrowane.

8. Tajemnice Caravaggia / Witold Kawecki
Caravaggio fascynuje mnie od kilkudziesięciu lat. Wędrując po świecie, zawsze z drżeniem serca wyszukiwałem obrazy
tego artysty, by móc je kontemplować na żywo. W ten sposób na przestrzeni wielu lat udało mi się obejrzeć prawie
wszystkie jego dzieła. Twórczość ta w wyjątkowy sposób stała się częścią mojego życia. O Caravaggiu pisałem,
wygłaszałem konferencje, prowadziłem prace naukowe, wykłady na uniwersytecie, a nawet rekolekcje w kościołach,
posługując się jego obrazami. Zawsze spotykało się to z dużym zainteresowaniem audytorium. Ośmieliło mnie to do
napisania o nim książki, którą właśnie prezentuję. Ma być ona próbą odkrycia licznych tajemnic Caravaggia dotyczących
jego osobowości, życia i techniki malowania (ze wstępu autora do publikacji).
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9. Siedem szkieletów. Historia najsłynniejszych ludzkich skamieniałości / Lydia Pyne
Czerpiąc informacje z archiwów, muzeów i wywiadów, Pyne tworzy kulturową historię każdego słynnego okazu –
począwszy od odkrycia życia pozagrobowego wśród eksponatów muzealnych aż po ich wpływ na kulturę masową. Do
tej siódemki należy metrowy „hobbit” z wyspy Flores, neandertalczyk z La Chapelle, dziecko z Taung, mityczny człowiek
z Piltdown, człowiek pekiński, Australopithecus sediba oraz Lucy.
Każde z tych znalezisk miało wpływ i fascynowało całe pokolenia, a także było jaskrawym przykładem na to, w jaki sposób
odkrycia naszych przodków zostały przyjęte, zapamiętane i uwiecznione. Dowcipnie i fachowo Pyne powołuje do życia
każdą z tych skamieniałości i prezentuje sposób ich opisywania, prezentowania i udostępniania społecznościom
naukowym i szerszej opinii publicznej. Ta fascynująca i niezwykle ciekawa książka przedstawia wpływ paleoantropologii
w nowym kontekście, przypominając nam o tym, jak przeszłość naszego gatunku w zadziwiający sposób wpływa na naszą
obecną kulturę i wyobraźnię.

10. Seksting / Małgorzata Bereźnicka, Justyna Rokitowska
Książka stanowi ważny wkład w pogłębienie wiedzy dotyczącej sekstingu i zagrożeń z nim związanych. W recenzowanej
pracy zostały podjęte ważne i aktualne problemy. Charakteryzuje ją swoboda narracji, oryginalność idei i integralność
prowadzonych wywodów. Jest to opracowanie będące udaną próbą diagnozy wiedzy, doświadczeń i opinii młodzieży
na temat sekstingu. Autorki odwołują się do bogatej literatury przedmiotu i wyników dotychczasowych badań
prowadzonych w obrębie podjętej problematyki w skali polskiej i międzynarodowej. Książka inspiruje również do
dalszych badań w tej dziedzinie. Formułowane w niej interesujące wnioski mogą być z powodzeniem zastosowane
w praktyce, a niektóre z nich mogą stać się sygnałem do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań.
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KRONIKA

Nagroda dla Pawła Dziela

Dawid Mocio

Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy także
poza strukturami Biblioteki wyróżniają się w akademickim
świecie

Gratulujemy naszemu koledze Pawłowi tej nagrody

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
https://szkoladoktorska.usz.edu.pl

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Szczecińskiego https://www.facebook.com/URSDUS/

NEWSLETTER

25 | S t r o n a

Przygotowania do sesji
Danuta Stawińska

Na Mickiewicza sesja zbliża się wielkimi krokami, dlatego grupa studentów z hiszpańskiej Andaluzji przygotowuje się
do zaliczeń 👍
Irene Priego Moreno wraz z przyjaciółmi z programu #Erasmus uczy się w Bibliotece Ekonomicznej.
Ich studencki czas w Szczecinie powoli dobiega końca, a po dwóch semestrach spędzonych u nas, najbardziej zapadły
im w pamięci krótkie zimowe dni, niskie temperatury oraz pogoda tak różna od tej wakacyjnej w Hiszpanii.
Dziękujemy Wam za chwile spędzone w bibliotece

NEWSLETTER

26 | S t r o n a

Analogowy świat bibliotekarzy – jesteśmy w kontakcie przez wakacje
Danuta Stawińska

Biblioteka Kampusowa Mickiewicza
EFZ
(Biblioteka
Ekonomiczna)
zaprasza do zwiedzenia interaktywnej
wystawy
pt.
„Analogowy
świat

bibliotekarzy – jesteśmy w kontakcie
przez wakacje”.
Eksponaty tworzą niepowtarzalną
mieszankę
starych
technologii
analogowych,
prostych
narzędzi
biurowych
ze wspomnieniami.
Zaprezentowane
urządzenia
są
sprawne i pomimo upływu lat wciąż
można by było z nich korzystać. Zatem
dla zainteresowanych jest możliwość
odtworzenia muzyki z kaset magnetofonowych, zaimprowizowania ważnej rozmowy telefonicznej, ostemplowania
oryginalnego zeszytu z lat 80-tych drewnianymi pieczątkami, zapoznanie się z fotografiami bibliotekarzy podczas pracy
z lat 80-tych i 90-tych, a także zajrzenia do notatek kierownika biblioteki.
Wystawę przygotowano głównie z myślą o najmłodszych członkach społeczności akademickiej, dla których jest to świat
nieznany, jednak miło nam będzie gościć każdego, kto chciałby przeżyć drobne déjà vu i na chwilę cofnąć się w czasie
lub z rozrzewnieniem powspominać lata młodości.
Wystawa prezentowana będzie do końca października w korytarzu Czytelni (II piętro “starego” budynku WEFZ przy ulicy
Mickiewicza 64).
ZAPRASZAMY!
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„Komiks w zbiorach Biblioteki WT” - wakacyjna wystawa na Wydziale
Teologicznym
Daniel Ziarkowski

Biblioteka Wydziału Teologicznego jest biblioteką nowoczesną,
która w swojej ofercie posiada również publikacje o charakterze
relaksacyjnym.
W latach 50-tych wydawało się, że połączenie komiksu
z Kościołem, czyli pierwiastka świeckiego ze świętym, jest
bluźnierstwem. Współcześnie natomiast pokaźna liczba
komiksów religijnych świadczy o zmianie stanowiska Kościoła.
Komiks może promować wartości chrześcijańskie w nieco
odmienny, nowatorski sposób, docierając przy tym do młodych
odbiorców.

Biblioteka WT od początku istnienia gromadzi
i opracowuje komiksy o treści religijnej. Nabytki
pochodzą głównie od darczyńców, ale Biblioteka nie
stroni również od zakupów wartościowych pozycji.
Dotyczą one przede wszystkim życia świętych,
opowieści biblijnych i poszczególnych ksiąg Pisma
Świętego.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy komiksów pozyskanych z
bogatych zbiorów Biblioteki.
Wakacyjna wystawa na Wydziale Teologicznym to pomysł na
interesujące spędzenie czasu wolnego zarówno dla indywidualnego odbiorcy jak i grup zorganizowanych – półkolonii,
kolonii oraz wycieczek przebywających w Szczecinie w okresie letnim.
Wystawa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
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Usługa „Zamów skan” – statystyka
Ireneusz Bojanowski
W kolejnym miesiącu naszej usługi
(od listopada 2020 r. - łącznie 99204)

skanowanie na życzenie

przesłaliśmy Wam 3999 stron w plikach PDF

Oczywiście polecamy się na przyszłość
https://bg.szczecin.pl/blog/2020/11/15/regulamin-uslugi-zamow-skan/
Wszystkie pliki przesyłane do Was, umieszczamy w katalogu Microsoft OneDrive na potrzeby rozbudowy Repozytorium
publikacji i Biblioteki Cyfrowej US
https://repo.usz.edu.pl/
W poszczególnych bibliotekach US wyglądało to tak:
- Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA - 2037,
- Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ - 706,
- Biblioteka Kampusowa Krakowska HUM - 509,
- Biblioteka Kampusowa Cukrowa EFZ - 374,
- Biblioteka Główna - 250,
- Biblioteka Międzywydziałowa - 123.
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Biblioteka Główna,
ul. Tarczyńskiego 1, tel. 91 444 2405,
www.bg.szczecin.pl/
bg-info@usz.edu.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/
biblioteka.humanistyczna@usz.edu.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/
biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl
Na US funkcjonuje także
Biblioteka Wydziału Teologicznego,
ul. Papieża Pawła VI 2, tel. 91 444 1462,
www.bg.szczecin.pl/teo
biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl
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SPOŁECZNOŚCIOWYCH

www.bg.szczecin.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka.Glowna.Uniwersytetu.Szczecinskiego

https://twitter.com/bibliotekaUS

https://www.instagram.com/biblioteka_us/

https://www.tiktok.com/@bibliotekaus
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