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7.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

 

Biblioteka Wydziału 

 

Biblioteka pełni funkcję biblioteki uczelnianej oraz regionalnej i dysponuje najbogatszym 

księgozbiorem z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych w rejonie. 

Biblioteka oferuje wszystkim studentom i pracownikom pełny dostęp do zbiorów, dostęp 

do zasobów elektronicznych, bezprzewodowy Internet oraz kompleksową informację 

naukową.  

Pomieszczenia biblioteczne zajmują powierzchnię 622 m2, zlokalizowane są na dwóch 

kondygnacjach budynku głównego Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Na drugim 

piętrze znajduje się wypożyczalnia, dwie czytelnie, Punkt Informacji Naukowej i dwa 

pomieszczenia biurowe. Zarówno w Czytelni Ogólnej jaki i Czytelni Czasopism jest wolny 

dostęp do zbiorów. Obie czytelnie są połączone ze sobą, dzięki czemu studenci mogą w 

swobodny sposób przemieszczać się między pomieszczeniami. W strefie wolnego dostępu 

rozlokowano tematycznie około 14.000 woluminów książek, 138 tytułów czasopism 

bieżących, 53 miejsca dla czytelników, oraz 5 komputerów.  Czytelnik może przeglądać 

księgozbiór na miejscu lub zamawiać online i odbierać w wypożyczalni. Książki można 

zwracać przez 24 godziny, dzięki zamontowanej na korytarzu wrzutni. 

  

Poza wolnym dostępem pozostają zbiory specjalne (kartografia, prace doktorskie, normy, 

zbiory euroregionu), starsza część zbiorów współczesnych, które można przeglądać na 

miejscu po złożeniu zamówienia na dezyderatce.  

Dane statystyczne dotyczące działalności Biblioteki WEZiT w latach 2011–2016 

Rok 
Zbiory biblioteczne 

(w woluminach) 

Czytelnicy 

zarejestrowani 

Liczba wypożyczeń  

i udostępnień 

na zewnątrz na miejscu 

2011 66 680 1 596 11 938 41 956 

2013 62 540 1 196 11 217 34 506 

2014 63 824 1 433 5 739 22 698 

2015 65 453 1 062 4 862 27 863 

2016 67191 1 009 3781 21 751 

Źródło: Sprawozdania sporządzane dla GUS 

Stan zasobów drukowanych Biblioteki WEZiT w 2016 r. przedstawiał się następująco: 

 książki – 67 191 wol. 

 tytuły książek – 29 423  

 czasopisma – 5 461 wol. 

 liczba tytułów prenumerowanych czasopism krajowych – 130 

 liczba tytułów prenumerowanych czasopism zagranicznych – 8 

 liczba zbiorów specjalnych – 279 

Zasoby elektroniczne obejmują 94 bazy online oferujące dostęp do pełnych tekstów książek 

polskich i zagranicznych, 21 tysięcy czasopism  takich wydawców, jak: Elsevier, Wiley, 

Oxford University Press czy Springer oraz danych ekonomicznych i statystycznych  np. 

OECD Journal, Passport, EMIS Intelligence, EBSCO, Amadeus, Web of Science  (niektóre z 
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oferowanych czytelnikom źródeł elektronicznych wchodzi w skład zasobów Wirtualnej 

Biblioteki Nauki). 

Komputeryzacja procesów bibliotecznych zapoczątkowana została w 1988 r. Obecnie 

wszystkie procesy biblioteczne od gromadzenia zbiorów, poprzez opracowanie, do 

wypożyczania i zwrotów są w pełni skomputeryzowane. 

Dokonywanie zakupów materiałów bibliotecznych 

Kierownik Biblioteki jest w stałym kontakcie z jednostkami odpowiedzialnymi za proces 

dydaktyczny i dostosowuje zakres zakupów księgozbioru do aktualnych potrzeb kształcenia 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych. Weryfikując zapotrzebowanie wykładowców, śledząc na bieżąco rynek 

wydawniczy dokonuje zakupów wydawnictw zwartych i ciągłych w formie tradycyjnej i 

elektronicznej. 

 

Gromadzenie zasobów bibliotecznych w czytelni i wypożyczalni 

Biblioteka WEZiT dysponuje księgozbiorem z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Wydziale: ekonomii (ponad 

143 haseł przedmiotowych), zarządzania, finansów, informatyki, marketingu, turystyki, nauk 

ogólnospołecznych (socjologia, psychologia, etyka, filozofia), oraz podręczników do nauki 

języków obcych. 

Ponadto Biblioteka gromadzi zasoby o charakterze ogólnym: encyklopedie, leksykony, 

słowniki ogólne, dziedzinowe i językowe. 

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów Biblioteki Wydziału jest zadowalający.  

Biblioteka współtworzy z Biblioteką Główną bazę opisów publikacji pracowników oraz 

doktorantów Uczelni. Rejestracji podlegają publikacje naukowe oraz popularno-naukowe 

wydawane w formie drukowanej i elektronicznej (artykuły z czasopism, monografie, 

rozdziały, patenty). 

Cały dorobek podzielony jest na trzy zakresy czasowe. Opisy publikacji za lata 1950-1993 w 

wersji papierowej znajdują się w księgozbiorze biblioteki a także w DBC w formie 

zdigitalizowanej.  Opisy publikacji za lata 1994-2012 znajdują się w wersji elektronicznej w 

zakładce – dorobek pracowników UE. Gromadzone publikacje od 2013 roku znajdują się w 

systemie Repozytorium WIR (Wiedza – Informacja – Repozytorium). Obecnie w 

Repozytorium znajdują się opisy ponad 1930 publikacji pracowników WEZiT. 

Specyficzna w swym zakresie jest Kartoteka Euroregionu – opracowywana i 

aktualizowana na bieżąco przez pracowników Biblioteki Wydziału. Obejmuje piśmiennictwo 

z zakresu euroregionów, (ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Nysa), polityki 

regionalnej, współpracy transgranicznej. W bazie jest ponad 1140 materiałów, dostępnych w 

Punkcie Informacji Naukowej.  

 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni i wypożyczalni 

 

Na stronie wydziału w zakładce Biblioteka zamieszczone są informacje o zbiorach i 

zasadach korzystania z zasobów bibliotecznych w wypożyczalni, czytelni ogólnej i 

czasopism. 

O zbiorach Biblioteki informuje katalog komputerowy (OPAC), który obejmuje księgozbiór 

wydawnictw zwartych od 1969 roku oraz czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe. 

Uzupełniany on jest na bieżąco o nowe nabytki i wybrane pozycje archiwalne. Dodatkowo dla 

ułatwienia poszukiwań czasopism i prac doktorskich prowadzony jest katalog MAK. 

Informacje o subskrybowanych bazach bibliograficznych, faktograficznych oraz 

pełnotekstowych są aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie Biblioteki w zakładce e-
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zasoby. Dostęp do nich mają wszyscy czytelnicy na terenie Uczelni, a poza nią tylko 

pracownicy dydaktyczni i doktoranci. 

Zbiory biblioteczne udostępniane są w pełnym zakresie pracownikom, studentom, 

doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych. W ograniczonym zakresie tzn. tylko na 

miejscu mogą korzystać studenci innych Uczelni oraz pozostałe osoby. Zauważa się duże 

zainteresowanie zasobami Biblioteki wśród osób spoza uczelni (studenci innych szkół 

wyższych, uczniowie szkół średnich, osoby dokształcające się indywidualnie). Jest to 

spowodowane faktem, iż jest to jedyny w regionie tak rozbudowany w dziedzinie nauk 

ekonomiczno -społecznych księgozbiór. Czytelnicy spoza Uczelni mogą korzystać z zasobów 

obu czytelni za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Czytelnikom 

umożliwia się korzystanie z kserografu i skanera. 

Zadania informacji naukowej są realizowane przez pracowników Czytelni Ogólnej, 

Czytelni Czasopism oraz Punktu Informacji Naukowej. 

Na stronie Wydziału znajdują się również informacje o godzinach pracy Biblioteki 

(udostępnianie zbiorów bibliotecznych przeciętnie 45 godzin tygodniowo) 

 

7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

 

Dbając o potrzeby czytelników, pracownicy biblioteki na bieżąco monitorują rynek 

wydawniczy. Zakupy książek realizowane są na bieżąco. Raz w roku przy sporządzaniu 

sylabusów sprawdzana jest ilość książek i czy jest ona wystarczająca dla określonej grupy 

studentów. Monitorowanie statystyk w czytelniach pozwala na orientację w uzupełnianiu 

księgozbioru potrzebnych książek i czasopism. Kilka razy w ciągu roku udostępniane są 

wersje testowe baz naukowych i zbierane są opinie czytelników na temat użyteczności danej 

bazy. Wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych 

wydłużono godziny funkcjonowania wypożyczalni. 


