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POWOŁANIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ZUT W SZCZECINIE

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawą z dnia 5.IX.2008 r., powołał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Biblioteka ZUT rozpoczęła działalność w styczniu 2009 r.

Biblioteka Główna Akademii 
Rolniczej (1955 – 2008)

Biblioteka Główna Politechniki 
Szczecińskiej (1955 – 2008)



CYFRYZACJA ZASOBÓW I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

MULTIWYSZUKIWARKI



CYFRYZACJA ZASOBÓW I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

NARZĘDZIA 
BIBLIOMETRYCZNE

MENADŻER 
BIBLIOGRAFII

PLATFORMA RECENZJI 
NAUKOWYCH

WYSZUKIWARKA 
PEŁNYCH TEKSTÓW



OCENA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie
Systemu Informacji o Nauce

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 02.2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w 
Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on



BAZY DOROBKU NAUKOWEGO

MOST WIEDZY 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Portal dla nauki

https://mostwiedzy.pl/pl/?decision=science


BAZY DOROBKU NAUKOWEGO

Baza Wiedzy Politechniki 
Warszawskiej
Omega - Psir

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/


BAZY DOROBKU NAUKOWEGO

SYSTEM INFORMACJI NAUKOWEJ 
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

SINUS

https://sin.put.poznan.pl/


BAZY DOROBKU NAUKOWGO

ZACHODNIOPOMORSKI 
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 

W SZCZECINIE
panel.zut.edu.pl

https://panel.zut.edu.pl/?false


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018 w sprawie studiów:

- informacja na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz 
elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej 
Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

- opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących literaturę 
zalecaną na kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp

AKREDYTACJA



POWR „ZUT 2.0 - Nowoczesny, Zintegrowany Uniwersytet”:
- zadania dotyczą dostępu do elektronicznych źródeł informacji oraz wdrażania

polityki otwartego dostępu

POWR „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość”:
- zajęcia z edukacji informacyjnej dla kadry dydaktycznej oraz zakup wyposażenia dla

Pracowni Zasobów Cyfrowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH



OPEN ACCESS

„Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” – MNiSW (2015)

Zalecenia MNiSW:

- stworzyć własną politykę instytucjonalną OD,
- wyznaczyć pełnomocnika ds. OD,
- wprowadzić zapisy o OD do regulaminów własności intelektualnej,
- zapewnić OD do publikacji powstających dzięki finansowaniu ze środków publicznych,
- otwierać, na ile to możliwe, dane badawcze,
- publikować doktoraty w otwartym repozytorium,
- tworzyć repozytoria (własne / instytucjonalne lub wspólne / dziedzinowe) i  transformować   
czasopisma do postaci otwartej,

- monitorować liczbę otwartych publikacji w danej instytucji.



WINDYKACJA W BIBLIOTECE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) 

Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114)

Zarządzenia Rektora ZUT w Szczecinie nr 12 z dnia 11.03.2013 r. oraz z dnia 7.04.2017r. 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji wierzytelności w ZUT w Szczecinie

Źródło: https://ewindykator.pl/windykacja-przedsadowa-czy-mozna-dzialac-na-wlasna-reke/



DEREGULACJA ZAWODU BIBLIOTEKARZA

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 
niektórych zawodów,

- Zniesienie egzaminu państwowego na bibliotekarza dyplomowanego,

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce,

– wykluczenie bibliotekarzy dyplomowanych z grupy nauczycieli akademickich oraz 
pozbawienie osób zatrudnionych na stanowiskach st. biblioteka i kustosza prawa do 36 
– godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. 



DYDAKTYKA BIBLIOTECZNA

Rozporządzenie MNiSW z dn. 2.11.2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego, opis kompetencji absolwentów:

-„potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem 
różnych źródeł…”
- „ wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne…”
- „potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł”.

Uchwała nr 36 Senatu ZUT z dn. 27.04.2015 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w 
Szczecinie dla rad wydziałów dotyczących programów studiów, w tym planów studiów 
(§4, pkt 8):
„Programy studiów powinien uwzględniać obowiązkowe:
a)„szkolenie biblioteczne” z wykorzystaniem techniki internetowej,
kończące się wpisem do dokumentacji przebiegu studiów, dla 
studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia wszystkich
kierunków studiów,

b)„podstawy informacji naukowej” – zajęcia edukacyjne prowadzone 
przez pracowników Biblioteki Głównej ZUT kończące się wpisem do
dokumentacji przebiegu studiów dla studentów pierwszego i drugiego
stopnia wszystkich kierunków studiów”



BIBLIOTEKA  - TRZECIE MIEJSCE



WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK

- Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

- Konsorcja zakupowe

- Współtworzenie baz danych i katalogów centralnych

- Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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