SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK
SPECJALISTYCZNYCH SYSTEMU
BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ZA ROK 2007
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
W bieżącym roku sprawozdawczym przeprowadzone zostały istotne zmiany organizacyjne zarówno w
strukturze BUŚ jak i w sieci bibliotek specjalistycznych.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 58/2006 z dnia 14 grudnia 2006 Rektora UŚ z dniem 1stycznia 2007 w
Wydziale Filologicznym utworzono dwie biblioteki specjalistyczne - Bibliotekę Wydziału Filologicznego
w Katowicach w skład której weszły: Biblioteka Bibliologiczna, Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej,
Biblioteka Polonistyczna oraz Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu z połączenia Biblioteki
Anglistycznej, Biblioteki Germanistycznej, Biblioteki Romanistycznej, Biblioteki Slawistycznej, Biblioteki
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Międzyinstytutowej Czytelni Neofilologicznej.
Do Biblioteki Wydziału Filologicznego w Sosnowcu włączono również Bibliotekę Kolegium Języka
Biznesu - Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 4 czerwca 2007 Rektora UŚ.
W roku sprawozdawczym 2007 w systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ oprócz BUŚ (Głównej)
funkcjonowało 15 bibliotek specjalistycznych w tym: 10 wydziałowych, 1 instytutowa oraz 4 biblioteki
działające przy innych jednostkach dydaktycznych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BIBLIOTEKA
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W KATOWICACH
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W SOSNOWCU
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI
WYDZIAŁU INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI
TEOLOGICZNA
INSTYTUTU FIZYKI
OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RYBNIKU
STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
SZKOŁY ZARZĄDZANIA
MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH

KIEROWNIK
DR TERESA DĘBICKA
MGR ANETA NOCUŃ
MGR TERESA SOWA
MGR DANUTA GBURSKA
MGR EWA ZEMBSKA
DR GRAŻYNA TETELA
MGR ELŻBIETA KOCHANOWICZ
MGR BEATA TRZASKA
MGR ANNA GRUDZIŃSKA - SZAPERT
MGR BOGUMIŁA WARZĄCHOWSKA
MGR HALINA STASZ
p.o. kier.MGR MONIKA OBERAJ
MGR DANUTA KOWALSKA - CABAN
MGR EWA BRODOWIAK
LIC. STEFAN GUTOWSKI

II. PRACOWNICY
W roku 2007 w bibliotekach specjalistycznych było zatrudnionych 101 pracowników na 98,5
etatach.
Lp. BIBLIOTEKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W KATOWICACH
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W SOSNOWCU
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI
WYDZIAŁU INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

Ilość
etatów
15
19,5
12
10
7
8
5

8.
WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
9.
WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI
10. TEOLOGICZNA
11. INSTYTUTU FIZYKI
12. OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RYBNIKU
13. STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
14. SZKOŁY ZARZĄDZANIA
15. MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH
OGÓŁEM ILOŚĆ ETATÓW

6
1,5
6,5
4
1
1
1
1

98,5

III. ŹRÓDŁA FINASOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK
W roku sprawozdawczym 2007 fundusze na działalność poszczególnych bibliotek sieci pochodziły z
różnych źródeł, w tym: z dotacji KBN na badania statutowe, własne, grantów, dotacji Rektora z opłat za
zajęcia dydaktyczne, opłat za studia zaoczne i wieczorowe, z opłat za studia podyplomowe i kursy,
dochodów własnych, opłat konferencyjnych oraz z dotacji obcych. Łącznie wydatki bibliotek
specjalistycznych na zakup materiałów bibliotecznych kształtowały się na poziomie 1 031 447,00 zł. Kwota
ta nie uwzględnia wydatków poniesionych na prenumeratę czasopism zagranicznych, baz danych, opłat
związanych z przystąpieniem do różnych konsorcjów. Gros z kwoty wydatkowanej na zakup materiałów
bibliotecznych tj. kwotę w wysokości 565 418,81 zł. przeznaczono na książki.
Poszczególne jednostki dydaktyczne w których działają Biblioteki Specjalistyczne ponadto ponoszą
koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego, oprawą książek i czasopism, opłatami pocztowymi,
zakupem mebli, remontów, itp.

IV. GROMADZENIE ZBIORÓW
Głównym zadaniem bibliotek specjalistycznych jest tworzenie księgozbioru dla prowadzonych badań
oraz dydaktyki na danym kierunku.
Zbiory pozyskiwane są drogą zakupu, prenumeraty, wymiany i darów oraz przyjmowane w depozyt.
W roku 2007 do ksiąg inwentarzowych w bibliotekach sieci wpisano 16 866 woluminów druków
zwartych. W porównaniu z rokiem 2006 wpływ książek w bibliotekach sieci był większy o 3219 pozycje. W
depozyt przyjęto 4239 wol. książek. Depozyt stanowią głównie zbiory Biblioteki Teologicznej. Również do
zbiorów bibliotek sieci włączono 1 283 wol. skryptów, które uzupełniły księgozbiór dydaktyczny bibliotek
specjalistycznych. Na dzień 31.XII.2007 biblioteki sieci posiadają 685 552 wol. druków zwartych, 98 295
skryptów oraz 47 816 wol. czasopism.
Z inwentarzy druków zwartych w roku sprawozdawczym 2007 wykreślono 4 250 wol.
Do bibliotek specjalistycznych wpłynęły również 1782 tytuły czasopism, z tej liczby 1321 tyt.
pochodzi z prenumeraty, 461 tyt. otrzymano drogą wymiany i jako dary.
Poza tym pracownicy naukowi i studenci mają dostęp do czasopism elektronicznych oraz baz danych.

V. OPRACOWANIE ZBIORÓW
Wszystkie biblioteki specjalistyczne opracowują wpływające nowe nabytki elektronicznie w systemie
Prolib z wyjątkiem Biblioteki Teologicznej, która pracuje w systemie MAK.
W systemie MAK opracowano 3074 woluminów z zasobu Czytelni Ogólnej BT oraz zmodyfikowano
1556 rekordów w tej bazie.
W roku 2007 w bazie Prolib ogółem zarejestrowano 113 119 egzemplarzy różnego rodzaju
dokumentów. Z tej ilości biblioteki specjalistyczne wprowadziły 82 409 jednostek inwentarzowych. Spośród
wszystkich dokumentów wprowadzonych do bazy, 66 232 zostało opracowanych i udostępnionych przez
OPAC, z czego na biblioteki sieci przypada 35 522 dokumentów.
W porównaniu z rokiem 2006, kiedy to zostało zarejestrowanych 46 470 egzemplarzy w bazie Prolib
przez biblioteki sieci, a opracowano i udostępniono przez OPAC 40 435, w roku 2007 nastąpił wyraźny
wzrost zarejestrowanych elektronicznie dokumentów o 35 939, jednakże mniej opracowano i udostępniono
przez OPAC o prawie 4913 dokumentów. Na taki stan rzeczy wpływ między innymi miały, sygnalizowane

w sprawozdaniach bibliotek, przedłużające się awarie sieci komputerowych, reinstalacja systemu, jakość
sprzętu komputerowego, itp.,
W sumie, na dzień 4 stycznia 2008, w bazie zarejestrowanych jest 543 990 egzemplarzy różnych
dokumentów, z czego biblioteki sieci wprowadziły 266 583 . Przez OPAC jest dostępnych 391 514
dokumentów, z czego 220 965 opracowały biblioteki specjalistyczne /dane w tabelach wygenerowanych z
systemu/.
Równolegle do katalogu elektronicznego biblioteki prowadzą nadal katalogi tradycyjne: alfabetyczne,
rzeczowe, topograficzne, czasopism, itp.
Biblioteki specjalistyczne współpracują również z NUKAT-em tj. z Narodowym Uniwersalnym
Katalogiem Centralnym polskich bibliotek naukowych pracującym w systemie Virtua. Współpraca ta polega
na wprowadzaniu nowych rekordów bibliograficznych do tej bazy, względnie ich modyfikacji oraz
kopiowaniu rekordów z katalogu NUKAT do Prolib-a 21.
Pracownicy bibliotek sieci wprowadzają również opisy bibliograficzne publikacji pracowników
naukowych poszczególnych wydziałów do bazy: Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu
Śląskiego. W roku 2007 bibliotekarze sieci sporządzili lub zmodyfikowali łącznie 1826 opisów
bibliograficznych /szczegółowe dane w tab./

VI. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Ze zbiorów bibliotek specjalistycznych studenci i pracownicy naukowi mogą korzystać na miejscu w
czytelniach lub wypożyczając do domu.
W roku 2007 wypożyczalnie bibliotek sieci zarejestrowały łącznie 35 999 czytelników, którym
wypożyczono 204 973 woluminów.
Na miejscu w czytelniach, które dysponują 802 miejscami, z księgozbiorów podręcznych skorzystało
210 098 czytelników, a udostępniono im 842 824 woluminy druków zwartych, czasopism, zbiorów
specjalnych.
Poza tym studenci i pracownicy naukowi UŚ mogli korzystać z baz danych i serwisów czasopism
elektronicznych posadowionych na platformach Science Direct (Elsevier) /ICM ,Science Direct/SDOL,
Springer/ICM, SpringerLINK, EBSCOhost(EIFL), CEEOL, RSC. Ze wszystkich platform w bibliotekach
specjalistycznych łącznie zarejestrowano pobranie 2712 plików pdf.,
W korzystaniu z mediów elektronicznych prym wiodą Wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii,
Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Nauk o Ziemi.
Na podstawie rocznych statystyk widać wyraźnie, że pracownicy naukowi na poszczególnych
wydziałach głównie korzystają z dostępu do baz i czasopism elektronicznych ze swoich komputerów.
W roku 2007 ze zbiorów Biblioteki MNSNP UŚ korzystali wykładowcy z Francji oraz studenci z
Mołdawii i Francji. Z Biblioteki Wydz. Prawa - studenci prywatnych szkół wyższych z całego Śląska, a
także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, klienci Studenckiej Poradni Prawniczej, itp. Ze
zbiorów Biblioteki WNoZ skorzystało 474 użytkowników spoza UŚ, z Biblioteki Wydz. Filologicznego w
Sosnowcu ok.420 osób. Około 1000 czytelników tzw. innych skorzystało ze zbiorów Biblioteki
Teologicznej.

VII . KONTROLA KSIĘGOZBIORU
W roku sprawozdawczym 2007 Biblioteki Specjalistyczne przeprowadziły kontrolę zbiorów zgodnie z
zatwierdzonym planem na rok 2007 z inwentarzy własnych- łącznie dla 54 601 wol.
Poza
planem
kontroli zbiorów dokonano w Bibliotece Wydz. Nauk Społecznych, Bibliotece Wydziału Filologicznego w
Sosnowcu, w Bibliotece Wydz. Filologicznego w Katowicach oraz w Bibliotece Wydz. Prawa i
Administracji dla 12 040 jednostek inwentarzowych. Biblioteki Specjalistyczne prowadzą również
sukcesywnie selekcję swoich księgozbiorów.
Efektem przeprowadzonych selekcji jest wycofanie z inwentarzy własnych 11 147 woluminów, a z
inwentarzy BG /depozyt/ - 5 044 wol.
W Bibliotece Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, Bibliotece Wydz. RTV oraz Bibliotece Instytutu
Fizyki przeprowadzono zaległą z 2006 kontrolę zbiorów. Kontrolą objęto księgozbiór liczący 70 520
woluminów.

Prace związane z prowadzeniem kontroli księgozbiorów nadzoruje Samodzielna Sekcja Kontroli i
Selekcji Zbiorów z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego /Głównej/.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I DYDAKTYCZNA
Każda Biblioteka Specjalistyczna prowadzi szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszych lat
studiów. Poza tym na bieżąco informuje o zasadach korzystania z biblioteki, udziela informacji rzeczowych i
bibliograficznych, informacji dotyczących baz danych, czasopism elektronicznych, itp.,
Pracownicy Biblioteki Wydz. Nauk o Ziemi prowadzą w każdy czwartek indywidualne szkolenia
biblioteczne dla studentów i pracowników Wydziału w zakresie korzystania ze specjalistycznych źródeł
informacji, a także praktyki studenckie.
Podobnie Biblioteka Teologiczna, która prowadziła indywidualne szkolenia dla studentów z innych
wydziałów oraz spoza uczelni, a także prowadziła praktyki w trakcie roku akademickiego dla 108 studentów
I i II roku IBiIN. Miesięczne praktyki wakacyjne w Bibliotece Teologicznej odbyło 4 studentów. Biblioteka
Instytutu Fizyki umożliwiła dostęp swoim studentom do „kawiarenki internetowej” z której w roku 2007
skorzystało 4119 .
Biblioteka Wydz. Prawa zorganizowała szkolenia dla doktorantów, seminarzystów, magistrantów oraz
dla pracowników Wydziału i Działu Radców Prawnych w zakresie korzystania ze źródeł prawniczych.
Bibliotekarze z Biblioteki Biologii i Ochrony Środowiska opracowali ulotki informacyjne o
bibliotece, prowadzili szkolenia dla studentów III roku przygotowujących się do pisania prac licencjackich i
magisterskich, a także wspólnie z pracownikami Wydziału pracowali nad wykazem specjalistycznych baz z
zakresu biologii dostępnych w trybie on-line.
Biblioteka Wydz. Nauk Społecznych w roku 2007 przeszkoliła 560 studentów pierwszych lat studiów
dziennych WNS i MISH oraz prowadziła szkolenia dla studentów III, IV roku socjologii, politologii i
historii.
Wszystkie biblioteki sieci prowadzą również działalność wystawienniczą, systematycznie organizując
wystawy nowych nabytków oraz wystawy tematyczne i okolicznościowe.
Na uwagę zasługują wystawy /8/ zorganizowane przez Bibliotekę Teologiczną /”Ksiądz Arcybiskup
Damian Zimoń - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego”, „ Problematyka księgozbiorów
klasztornych i kościelnych”, „40-lecie Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach
1968-2007-wkład
Wydziału Teologicznego 2001-2007”/, Bibliotekę Wydziału Nauk o Ziemi, która zorganizowała wystawę
związaną tematycznie z inauguracją Międzynarodowego Roku Polarnego oraz drugą poświęconą prof. M.
Pulinie, twórcy Szkoły Speleologicznej obchodzącej w 2007 roku 25-lecie swojego istnienia. Dużym
powodzeniem wśród czytelników cieszą się również wystawy organizowane przez Bibliotekę Wydziału
Prawa i Administracji.
Bibliotekarze pracujący w Bibliotekach Specjalistycznych biorą także udział w różnego rodzaju
konferencjach naukowych względnie sami je organizują. W 2007 roku Biblioteka Teologiczna
zorganizowała dwie konferencje - IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach - 15 luty
2007 oraz Konferencja w ramach XIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES - 5
września 2007 podczas których bibliotekarze wygłosili swoje referaty. Pracownicy Biblioteki Wydz. Nauk
Społecznych uczestniczyli w wielu konferencjach i seminariach np. w konferencji MTS /Microsoft
Technology Summit/, Oprogramowanie CITRIX, w V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w
Olsztynie 6-8.IX 2007, bibliotekarze z Biblioteki Biologii i Ochrony Środowiska w konferencji n/t
„Bibliografie regionalne w bibliotekach Śląska” oraz w konferencji „Psychologia w bibliotece”.

IX. DOSKONALENIE ZAWODOWE
Wszyscy pracownicy bibliotek specjalistycznych muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
aby sprostać wymaganiom jakie postawione zostały przed współczesnym bibliotekarzem akademickim.
Dlatego też biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, kursach czy też studiując na studiach
podyplomowych.
Praktycznie wszyscy bibliotekarze sieci biorą udział w szkoleniach organizowanych dla nich przez
bibliotekarzy BUŚ /Głównej/, a dotyczących pracy w nowej wersji PROLIB-a 21.

Swoimi uwagami i doświadczeniem zawodowym bibliotekarze dzielą się zamieszczając swoje prace
w różnych czasopismach bibliotekarskich czy też wygłaszając referaty na konferencjach. Dużą aktywność
wykazuje tutaj Biblioteka Teologiczna, której pracownicy zamieścili w różnych czasopismach 8 artykułów,
dwie pracowniczki odbyły specjalistyczne praktyki w BUŚ.
Bibliotekarze z Biblioteki WNS doskonalą umiejętności językowe na kursach jęz. angielskiego,
hiszpańskiego czy też jęz. migowego oraz 2 osoby brały udział w warsztatach „Open Access - nowy model
komunikacji naukowej”- Warszawa 26.VI.2007. Dwóch pracowników z Biblioteki Wydz. Prawa i
Administracji studiowało na Podyplomowych Studiach Administracji i Zarządzania, dwie osoby brały udział
w kursie „Aplikacja o środki unijne w ramach EFS”. Poza tym pracownicy BWPiA biorą udział w
szkoleniach w elektronicznych bazach prawniczych, kursach językowych. Kierownik Biblioteki WPiA brała
aktywny udział w V Spotkaniu Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych. Bibliotekarze z Biblioteki
Wydz. Filologicznego w Sosnowcu kontynuują naukę języków obcych, brali udział w licznych szkoleniach
oraz konferencji.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 /Dz.U. nr 251, poz.1852/ zobowiązuje do
podejmowania studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tych
bibliotekarzy, którzy są po studiach dziedzinowych, w przeciwnym wypadku nie mogą awansować na
stanowisko st. bibliotekarza i kustosza. Problemem jest odpłatność za te studia. Wielu spośród bibliotekarzy
nie stać na taki wydatek ze względu na niskie wynagradzanie za pracę tej grupy zawodowej.
Problem poruszony na spotkaniu z JM Rektorem na spotkaniu w czerwcu 2007 roku, do tej pory nie
znalazł pozytywnego rozwiązania.
Studia podyplomowe podjęła jedynie 1 osoba z Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych w
Uniwersytecie Jagiellońskim - oraz jedna osoba z Biblioteki Instytutu Fizyki - w Instytucie
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

X. KOMPUTERYZACJA
Na dzień 31.XII.2007 we wszystkich bibliotekach systemu jest zarejestrowanych 1 290 765 jednostek
inwentarzowych. Z tej liczby 543 990 / 42,1%/ pozycji jest wprowadzonych do bazy, a przez OPAC jest
dostępnych 391 514 / 30,3%/ pozycji.
Priorytetowym zadaniem dla bibliotekarzy jest zbudowanie kompletnej bazy zbiorów własnych,
dostępnych przez OPAC z możliwością ich wypożyczania drogą elektroniczną.
Jest to perspektywa na najbliższe lata. Do realizacji tego zadania potrzebny jest dobry sprzęt
komputerowy oraz sprawnie działające sieci teleinformatyczne i obsługa informatyczna.
Poza tym należy zabezpieczyć środki na retrokonwersję księgozbiorów.
Aktualnie Biblioteki Specjalistyczne dysponują 234 komputerami,55 drukarkami, 12 skanerami oraz
15 kserografami /szczegółowe dane w tabeli/.
W najbliższej perspektywie wypożyczalnie elektroniczne mają zamiar uruchomić Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału
Prawa i Administracji. Do uruchomienia wypożyczeń elektronicznych
przygotowują
się
również
Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału
Informatyki i Nauki o Materiałach.

XI. ORGANIZACJA BIBLIOTEK
Wszystkie Biblioteki Specjalistyczne pracowały wg harmonogramów zatwierdzonych przez
Kierowników jednostek w których działają i były dostępne dla czytelników od poniedziałku do soboty.
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych pracowała również w niedziele.
W trosce o użytkownika kilka bibliotek wydłużyło czas pracy swoich agend w tym -Biblioteka
Wydziału Filologicznego w Sosnowcu ,Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Biblioteka Wydziału
Nauk Społecznych.
W minionym roku największą reorganizację przeprowadzono w bibliotekach instytutowych Wydziału
Filologicznego , łącząc działające tam biblioteki w dwie duże - Bibliotekę Wydziału Filologicznego w
Sosnowcu oraz Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Przed Biblioteką Wydziału Filologicznego w Sosnowcu ogromne wyzwanie - remont pomieszczeń
przeznaczonych dla biblioteki, przemieszczanie i scalanie księgozbiorów, selekcja , itp.
W trudnych warunkach pracowały również Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi oraz Informatyki i
Nauki o Materiałach ze względu na trwający kompleksowy remont budynku.
Z trudnymi warunkami lokalowymi boryka się również Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska oraz Biblioteka Wydziału Radia i Telewizji. Mimo wielu trudności bibliotekarze starali się
dobrze służyć pracownikom naukowym i studentom naszej Uczelni.
W najbliższej perspektywie w bibliotekach działających w systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ
planuje się :
−
podjęcie działań w celu usprawnienia zarządzania systemem komputerowym w bibliotekach
−
uruchomienie wypożyczeń drogą elektroniczną
−
dalszą modernizację i uzupełnienie sprzętu komputerowego
−
kontynuację szkoleń związanych z wdrażaniem poszczególnych modułów systemu Prolib-21
−
uzyskanie środków finansowych na retrokonwersję zbiorów

Sprawozdanie opracowała : Irena Żórawik

SPRZĘT KOMPUTEROWY W BIBLIOTEKACH SPECJALISTYCZNYCH
Lp. BIBLIOTEKA
Wydziału Prawa i
Administracji
Wydziału Nauk
Społecznych
Teologiczna
Wydziału Nauk o Ziemi
Wydziału
FilologicznegoSosnowiec
Wydziału
FilologicznegoKatowice
Wydziału Pedagogiki i
Psychologii
Wydziału Biologii i
Ochrony Środowiska
Wydziału Informatyki i
Nauki o Minerałach
Wydziału Radia i
Telewizji
Instytutu Fizyki
Ośrodka Dydaktycznego
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Studium Praktycznej
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Szkoła Zarzązania
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