
Z  BIBLIOTEK

w stulecie uczelni

Powołana  do  życia  w  październiku  1919  r.
Akademia Górnicza (AG) nie miała swojej siedziby.
Zajęcia studentów bezdomnej uczelni odbywały
się w wynajmowanych od miasta i Uniwersytetu
jagiellońskiego  pomieszczeniach.  Na  szczęście
studentów nie było jeszcze  zbyt wielu,  na rok
akademicki 1919/20 przyjęto ich osiemdziesięciu,

podobnie na rok następny. Poza tym studenci już
w pierwszym roku działalności uczelni powołali
swoją organizację -Koło Słuchaczów AGł -i urzą-
dzili własnymi siłami czytelnię z księgozbiorem. Po

przejęciu w następnych latach bibliotek Czytelni
Polskiej Akademików Górniczych w Leoben oraz
Czytelnipolskiejwprzybramiezbioryczytelnisłu-
chaczów w 1923 r. liczybjuż 5 tys. tomów o treści
naukowej i beletrystycznej, przy czym literatura
naukowabyłagłówniewjęzykuniemieckim.Wtej
sytuacji zorganizowanie biblioteki uczelnianej nie
było zadaniem najważniej szym. Zgodnie jednak
z Usta.wą o szkołach akademickich z 13 Lipca. 1920 r.,
a do nich zaliczono i Akademię Górniczą, uczelnia
taka musiała posiadać własną bibliotekę. Zmusiło
to władze Uczelni do powołania trzyosobowej Se-
nackiej Komisji Bibliotecznej, która doprowadziła

do zorganizowania biblioteki i zatrudnienia, od
1 stycznia 1922 r. wykwalifikowanej bibliotekarki.
Tą pierwszą bibliotekarką była Maria Kuszowa.

OKRES MIĘDZYWOJENNY

Wspomr\iaLna Ustawa o szkołach akademickich
z 13 lipca 1920 (Dz.U. poz. 494) stwierdzała w art.
74Urzędnicybibltiotekizlcwalifikadamibibtiotekarski-
mi miamowarri są przez Ministra Wyznań Retigitinych
ioświeceniapublicznegomwniosekdyrektirabiblyote-
ki,popaTyprzezsena±.Wa"nkiemmianowamiaurzęd-
Trika w bibłuotece miwerytecklej jest wykazarie się
poza`^piimagania.miogótneridlauTzędrrikówpaństwo-
`^oich świadectwem ze złożonego z postępem dobrym
egzamim państwcywego ze studtiów bibłyotekarskich.
Biblioteka AG wprawdzie nie była biblioteką uni-
wersytecką i zatrudnione tam osoby nie musiaF
wykazywać się kwalifikacj ami bib liotekarskimi, ale
Maria Kuszowa uzupełniała j ednak swoją wiedzę
zawodową i w marcu 1922 r. poddała się egzami-
nowi z bibliotekoznawstwa po dwuletnim kursie
na Uniwersytecie jagiellońskim, uprawniającym
doobjęciaposadybibliotekarzawwyższychuczel-
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Z  BIBLIOTEK

są ołbrzymie, całkowiy brakjest wyda"nictw przede
wszystk+mtakważn:ychamerykańsklch,kiórewychodzi-

bipodczaswotiny.Izolacja,któradziełiłanasodzwiązku
Radzieckiegoprzedwojną,wywołałateżdotkli:wybrak
\^Di dawnicti techrricznych radzieckich, gdzie technika
tak \^rysoko stoi. Będziemy starali się te lukl wszdkimi
stiamiuzupełnić8.

Zbiory Biblioteki Głównej powrócib z Biblio-
teki]agiellońskiej do dawnych pomieszczeń w od-
restaurowanym gmachu głównym w lipcu 1945 r.
W wyniku dwóch przeprowadzek oraz wypoży-
czeń wojennych straty w księgozbiorze wynio-
sb prawie 25%. Organizacja Biblioteki nie uległa
zmianie. Działała nadal Komisja Biblioteczna, a

jej przewodniczący,jeden z profesorów AG9, spra-
wował funkcję kierownika Biblioteki. Pierwszym
powojennym kierownikiem był prof. Władysław
Łoskiewicz, a następnie, od 1947 r. - prof.  Stani-
sław]askólski. Bibliotekę obsługiwab nadal Anna
Langie i Zofia Grtiner.

Przełomowy  w  działalności  Biblioteki  był
rok 1949, kiedy to na stanowisko jej kierownika
powołano zawodowego bibliotekarza - Władysła-
wa Piaseckiego, człowieka, który na długie lata
wytyczył główne kierunki rozwoju tej placówki.
W strukturze Uczelni Biblioteka została usytu-
owana w grupie zakładów międzywydziałowych
i przez wiele lat posiadała dopełnienie nazwy -
Zakład Naukowy Międzywydziałowy Powiększa-
ła się systematycznie kadra bibliotekarzy; o ile
w 1947 r. było ich czterech, to w roku 1953/54już
dziewięciu, w tym ośmiu posiadało dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych. Kilka lat później, w roku
ig57, bibliotekarzy było juź piętnastu, ponadto
zatrudnianodwóchmagazynierówbibliotecznych.
Było to związane z szybkim rozwojem samej uczel-
ni; podczas gdy w roku 1949/50 kształciła 1898
studentów to w roku 1957 już 4224, w tym 126
obcokrajowcówio.

Rozwijająca się Biblioteka Główna potrzebo-
wała sprawnego zarządzania. W związku z tym
w 1957 r. do pomocy dyrektorowi Piaseckiemu mi-
nisterstwo przydzieliło stanowisko zastępcy, które
objął dr Marian Górkiewicz. Doceniono w ten spo-
sób działalność Biblioteki Głównej ijej znaczenie
dla Uczelni. Dał temu wyrazjej ówczesny rektor,
prof. dr inź. Witold Budryk, tak charakteryzując
Bibliotekę w swym dorocznym sprawozdaniu: /ej
zasobyprzekroczyyjużl00tys.jednostek,cojąuczyniło
natiwiększą bibłioteką techniczną w Polsce. Biblioteka

pre"merutie800czasopism(zczego700zagraricznych)
i sigrowadza. roczrtie ok. 1.200 dzieł zagranicznych. (...)
TemurozwojowiniemożesprostaćłokalBibtioteki,któTy

od czasów przedwojemych wzTósł niespełna dwukrot-
rrie,podczasgdyliczbastudentówwzrosłaokołoi5-krot-
rie i dlatego zaledwie i% studentów znati.jdutie dla siebie
miejscewczytein{'ii.

Stopniowo zwiększano jednak powierzchnię
zajmowaną przez Bibliotekę - do  1953 r. było to
około 450 m2 a w l957 r.już 611 m2, z czego na czy-
telnie i miejsca mogące do tego służyć przypadało
260m2,anamagazynyksiążekiczasopism-232m2.
Do 1962 r. powiększono powierzchnię Biblioteki do
750 m2, co pozwoliło na rozszerzenie jej funkcji

przede wszystkim o działalność informacyjną oraz
na zwiększenie liczby czytelń do czterech (ogólna,
czasopism,oddziałuinformacjinaukowej,zbiorów
specjalnych).Mimoniekorzystnychwarunkówlo-
kalowych Biblioteka dysponowała wówczas nowo-
czesnymwarsztateminformacyjnym.]akojedyna
w Polsce już w 1956 r. posiadała prowadzoną na
bieżąco pełną kartotekę dokumentacyjną, usys-
tematyzowaną wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dzie-
siętnej a opracowywaną przez Centralny lnstytut
lnformacji Naukowej , Technicznej i Ekonomicznej
(CIINTE) w warszawie. Biblioteka prenumerowała
też wydawnictwo abstraktowe „Science Abstracts"
orazjedno z naj starszych wydawnictw abstrakto-
wych -„Chemical Abstracts" (roczniki od l913 r.).
Docenione to zostało przez Ministerstwo Szkolnic-
twa Wyższego, które w ig56 r. zarządziło odbycie
praktykmiędzybibliotecznychdlabibliotekarzyze
szkół wyższych w Bibliotece Głównej AGH.

]uż w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
dostrzeżono potrzebę szkolenia studentów w za-
kresieprzysposobieniabibliotecznego.Rozpoczęte
ostatecznie w roku akademickim 1958/59 zajęcia

prowadzone  są do chwili obecnej. Początkowo
obowiązkowe, od roku akademickiego 1995/96,
ze względu na zwiększoną liczbę przyjętych na
i rok studentów, szkolenie prowadzone jest fa-
kultatywnie. Niezależnie od prowadzenia szkoleń
dla studentów pierwszych lat studiów, wstępnie
przygotowujących do korzystania z usług Biblio-
teki,  rozpoczęto  organizowanie  również  zajęć
z zakresu informacji naukowej i metodyki poszu-
kiwań bibliograficznych. Pracownicy Biblioteki
rozpoczęli prowadzenie takich zajęć w roku aka-
demickim l961/62. W latach 70. ubiegłego stulecia
niektóre wydziały wprowadzib do programu stu-
diówprzedmiot„informacjanaukowa"wwymiarze
6 godzin (2 godziny wykładu i 4 godziny ćwiczeń).
Obecnie pracownicy Biblioteki Głównej prowa-
dzą przedmiot „Specjalistyczne źródła informa-
cji" w wymiarze 4 godzinjednorazowo. Przedmiot
umieszczonyjest w Uczelnianej Bazie Przedmio-
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Z  BIBLIOTEK

bibliotece wydziałowej - Wydziału Zarządzania
z  modułem  wypożyczania,  ale  bez  możliwości
elektronicznegozamawianiaksiążek.Kontobiblio-
teczne jest jedno, wspólne dla Biblioteki Głównej
i Biblioteki Wydziału Zarządzania. Wydaje się, że
- w perspektywie kilku następnych lat - biblio-
teki wydziałowe powinny zostać przekształcone
w jednostki międzywydziałowe grupuj ące księ-
gozbiory pokrewnych wydziałów lub biblioteki
dziedzinowe np. Międzywydziałowa Biblioteka
Nauk o Ziemi i Gómictwa, Biblioteka lnformatyki
i Telekomunikacji.

Należy tu  dodać,  że  do  30  września  1992  r.
bibliotekarze pracujący na wydziałach podlegali
organizacyjnie i merytorycznie dyrektorowi Bi-
blioteki Głównej. Obecnie są oni pracownikami
wydziałów, a Biblioteka Główna sprawuje jedynie
merytoryczną opiekę nad ich pracą.

My wróćmy do naszej opowieści o Bibliotece
Głównej. Wybudowany w latach 60. XX w. budy-
nek Biblioteki, dla mającej coraz więcej studentów
uczelni, okazał się po kilkunastu latach za ciasny,
a i jego stan techniczny pogarszał się. ostatecz-
nie w latach 1996-1999 przeprowadzono remont
pomieszczeń Biblioteki powiększając powierzch-
nie czytelń specjalistycznych i zmieniając układ
funkcjonalny podstawowych agend bibliotecz-
nych;pomieszczeniakatalogówiwypożyczalnidla

pracowników, mieszczące się dotąd na i piętrze,
przeniesiono na parter, w pobliże wypożyczalni
dla studentów. Tym samym takie usługi biblio-
teczne jak informacja katalogowa, zamawianie
książek i czasopism oraz wypożyczanie zostab
skoncentrowane na jednym obszarze, możliwie
najbliżejwejściagłówriegodoBiblioteki.Doprowa-
dziło to także do uspokojenia ruchu na piętrach,
gdzie zlokalizowano czytelnie. Remont ten pozo-
stawiałnadalnierozwiązanąsprawęmodernizacji
elewacji i położenia nowego stropodachu, a także
braku powierzchni magazynowych.

Niezależnie  od  wykonanych  remontów  -
począwszy  od  1999  r.  -  Uczelnia  prowadziła
działania  związane  z  uzyskaniem  pozwolenia
na rozbudowę budynku Biblioteki. Ostatecznie
w  2010  r.  rozpoczęto  modernizację  południo-
wej  (głównej) elewacji budynku wraz z nowym
podjazdem i  schodami  wejściowymi  oraz  stro-
podachu. W następnym roku zmodemizowano
wschodnią  i  zachodnią  elewację.  Podjęto  też
decyzję o dobudowaniu w następnym etapie od
strony północnej  segmentu o  szerokości  około
7 m i remoncie kapitalnym starej  części biblio-
teki, by zwiększyć powierzchnię magazynową,

ale  też  przystosować  budynek  do  przepisów
przeciwpożarowych  i  potrzeb  osób  niepełno-
sprawnych. Modernizacja budynku i dobudowa
segmentu sprawib, że Biblioteka Główna AGH zno-
wu jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek
w kraju, na miarę Xxi w. ostatecznie od lutego
2014r.Bibliotekazaczęładziałaćwpełnymzakresie
w klimatyzowanych pomieszczeniach. Uroczy-
stego otwarcia dokonab władze uczelni w marcu
2014 r. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa
Biblioteki wynosi około 6100 m2. W wyniku roz-
budowy i modernizacji nastąpib istotne zmiany
w zakresie obsługi użytkowników oraz organiza-
cji dostępu do części zbiorów. Funkcjonujące do-
tąd jako oddzielne wypożyczalnie dla studentów
ipracownikówpołączonowjednąwspólnąaprzez
utworzenietzw.StreSWolnegoDostępuizgroma-
dzenie tam około 6o tys. podręczników (tzw. wie-
loegzemplarzówki) z moźliwością samodzielnych
wypożyczeń poprzez urządzenia samoobsługowe
(tzw. selfchecki), znacznie przyspieszyło zaopatry-
waniesięstudentówwnajpotrzebniejszeskrypty
napoczątkurokuakademickiego.Ułatwieniemdla
użytkowników było połączenie czytelń: czasopism
i ogólnej wjedną dużą, dwupoziomową Czytelnię
Główną,gdzieprezentowanesąwszystkiebieżące
tytub prenumerowanych przez bibliotekę dru-
kowanych czasopism polskich i zagranicznychł5
oraz około 6 tys. egzemplarzy podstawowych pod-
ręczników, a na antresoli znalazło się miejsce na
cztery zamykane pomieszczenia (boksy) do indy-
widualnej pracy naukowej. Funkcjonujące dotąd
oddzielnie czytelnie: kartograficzną oraz norm
i patentów połączono w dużą Czytelnię Norm, Pa-
tentów i Zbiorów Kartograficznych. Ta ostatnia
czytelnia funkcjonuje w ramach Oddziału Zbio-
rów Specjalnych, gdzie ponadto działają prężnie:
Ośrodek lnformacji Patentowej  (I'ATLIB) i Punkt
lnformacji Normalizacyjnej  (PIN). Powiększono
także, zlokalizowaną na parterze, Czytelnię Ksią-
żek Własnych, która okazjonalnie może również
pełnić rolę sali konferencyjnej dysponując włas-
nym systemem audiowizualnym (system nagło-
śnienia  i  6  wielkowymiarowych  telewizorów),
atakżezzainstalowanąpętląinduktofoniczną(in-
dukcyjną) wspomagającą odbiór dźwięków przez
osobyniedosbszące.Wczytelnitejzamontowano
mobilnąściankędziałowąpozwalającąnapodzie-
lenie pomieszczenia na dwie niezależne sale. Dla
celów dydaktyki, realizowanej przez pracowników
BG, powstała wreszcie niewielka sala seminaryjna
(laboratorium komputerowe). Cały gmach został
przystosowany  do  obowiązujących  przepisów
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4     Akademia Gómicza w Krakowie.  Skład osobowy

i spis wykładów na rok akademicki 1938/39. Kra-
ków 1938, s.108-109.

5     Akademia Górnicza w Krakowie.  Skład osobowy

i spis wykładów na rok akademicki 1938/39. Kra-
ków 1938, s. 87-88, 91.

6     Archiwum AGH -teczka osobowa A. Langie.
7      LIPSKA, H., Bibliotekajagiellońskaw czasie okupa-

cj± 1939-1945 , Biuletyn Biblioteki ]agieTk>ńskiej 197 9 ,

nr 1/2, s.134.
8     Przemówienie rektora prof. W. Goetla na inau-

guracji roku szkolnego Akademii Gómiczej dnia
16  kwietnia  1945  roku.  W:  Akademia  Górnicza
wKrakowie.Składosobowyispiswykładównarok
akademicki 1946/47. Kraków 1946, s. 108.

9     W roku l949 Akademia Górnicza została przemia-

nowaria na Akademię Gómiczo-Hutniczą (AGH).
io    Skład osobowy i  spis wykładów Akademii  Gór-

niczo-Hutniczej w Krakowie na rok akademicki

1958-1959. Kraków 1959, s.13 (stan na 1 X 1957).
ii     Sprawozdanie z działalności Akademii Górniczo-

-Hutniczej w roku akademickim 1956/57 złożo-

ne przez Rektora prof. dra inż. Witolda Budryka.
W: Skład osobowy i spis wykładów Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie na rok akademicki
1957-1958. Kraków 1958, s. 21.

i2    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.  Skład

osobowy na rok akademicki  1966-1967. Kraków
1967, s.123-125  (stan na 31 XII  1965).

i3    Akademia Gómiczo-Hutnicza im. Stanisława sta-

szica w Krakowie. Skład osobowy na rok akade-
micki 1970-1971. Kraków 1971, s. 167-169 (stan na

31 XII  1969).
i4    Akademia Gómiczo-Hutnicza w Krakowie.  Skład

osobowy  i  spis  wykładów   na rok  akademicki
1956/57, Kraków 1957, s. 25.

15    Zauważa  się większe wykorzystanie  czasopism

naukowych po połączeniu czytelń.

}}t W KILKU SŁOWACH

ZAPROSILI NAS

•  Biblioteka  Śląska  w  Katowicach  na  wy-
stawę   „ii   powstanie   śląskie"   przygotowaną
z  okazji  jego   100.  Rocznicy  (od  2.01.2020);  ria
spotkanie  „Literatura  Katowic  -  75  lat  po  wy-
zwoleniu    Katowic"    (15.01.2020);    wydarzenie
z  cyklu Akademia Ekumeniczna pt.  „Spotkanie
zopenDoorsPolska-wsłużbieprześladowariym
chrześcijanom" (16.01.2020); premierę filmu do-
kumentalnego w reżyserii Hanny Zofii Etemadi
pt.  „Podróżnik. Akcja lnteligencja" (24.01.2020);
spotkanie  z  cyklu  Wszechnica  -  wykład  prof.
Krystyny Krzyżanowskiej -Łobody pt. „ Chóry ślą-
skie ostoją tradycji i kultury" (28.01.2020); XVIII
Festiwal  Slajdów  Podróżniczych  w  Katowicach
(03.02.2020).

•  Oddział  Warszawski  SBP,  Biblioteka  Pub-
liczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Woje-
wództwa  Mazowieckiego  na  spotkanie  poświę-
cone  ]anuszowi  Korczakowi  i  Domowi  Sierot
(11.12.2019); spotkanie z Lechem Królikowskim,

autorem  książki  Moskwa  ncic{  Wfs!q,  poświęcone
historii stosunków polsko-rosyjskich i obecności
Rosjari w Warszawie (12.12.2019).

•  Koło  SBP  przy  Bibliotece  Publicznej  im.
S.  Staszica w Dzielnicy Bielany m.st.  Warszawy
ria  wykład  i  prezentację  multimedialną  Kata-

{fg,%Z.2Y2ęo8)ł;fc#eła'ip?];i::ei]taadc;ęwmu#łśiee:::,':
ną „Mazury mało znane" (25.02.2020).

•  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Warszawie
oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przy BUW na spotkanie z Dorotą Bocian, autorką
książki Sercem i. pźórem (19.12.2019); na spotkariie

#ąrźj?taacihzgśurtudkpa°Ł°RTZ{2ą]FoS]!.ę28o2.o;.Katarzy-
•  PAN  Biblioteka  Gdańska  na  wykład  pod

tytułem  „ID  badacza.  Biblioteka  naukowa dziś"
z  dr Marią Michalską (21.01.2020).

•  okręg  Mazowiecki  i  oddział  Warszawski
SBP,   Stowarzyszenie   Wikimedia   Polska   wraz

Ł::?łł#ppźbył;cTZAnfiE#ź;:Łnź%O::O:3o?ksat=
nie wspólne  dodawanie przypisów w Wikipedii
(5.02.2020).
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