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ała historia Biblioteki Głównej UEK została opisana
w książce: „Wiek bez jednej
dekady. Historia Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie 1925-2015”, która jeszcze w tym
roku zostanie wydana przez wydawnictwo
uczelniane. Zachęcam do lektury.
Mówiąc o Bibliotece, która jest utożsamiana z jej zbiorami, nie możemy zapominać o ludziach, którzy ją tworzyli,
i którzy przyczyniali się do jej stopniowego rozwoju.
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Należałoby w tym miejscu podkreślić
ogromną rolę wielu dyrektorów, których
działalność na przestrzeni tych 90 lat
istnienia Biblioteki odcisnęła piętno
na jej rozwoju – by wspomnieć choćby
pierwszego szefa panią Marię Epstein-Herczkową, pełniącą tę funkcję w latach
1925-1939, czy też Emila Adelmana, Zofię Broszkiewicz-Rybską oraz Profesora
Feliksa Młynarskiego, który był dyrektorem Biblioteki w latach 1951-1960.
Skupię się jednak w tym miejscu
na sylwetce Anny Sokołowskiej-Gogut,

dyrektor BG powołanej na to stanowisko
1 października 1992 r. przez ówczesnego
JM Rektora AE prof. dr. hab. Jerzego
Mikułowskiego Pomorskiego, która
tę funkcję pełniła nieprzerwanie do 30
września 2009 roku, do czasu przejścia
na emeryturę.
Stanowisko dyrektora objęła w trudnym okresie, związanym z kontynuacją
budowy nowego budynku Biblioteki,
co wiązało się wówczas z usilnymi staraniami z jej strony o pozyskiwanie
środków pieniężnych na ukończenie

przedsięwzięcia. Jako że projekt budynku
wykonany został w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nie odpowiadał,
już w trakcie budowy, standardom nowoczesnej, jak na lata dziewięćdziesiąte,
biblioteki. Dlatego pani Dyrektor podjęła
się zadania naprawienia błędów projektowych, osobiście nadzorując wszelkie
adaptacje w tym zakresie, a także cały
cykl budowy oraz, w następnej kolejności, wyposażania budynku. Nowe pomieszczenia oddawane były do użytku
w trzech etapach.
Przedsięwzięcie zakończyło się
sukcesem, dzięki jej zaangażowaniu
i determinacji, ale też, co należy podkreślić, dzięki życzliwości, zrozumieniu
i pomocy ze strony ówczesnych władz
Uczelni.
W roku 1993 wszystkie zbiory biblioteczne zostały przeniesione z pomieszczeń zabytkowego głównego gmachu
Uczelni, w których do tej pory Biblioteka
miała swoją siedzibę, co było również
dużym logistycznym wyzwaniem.
W nowym już budynku, dyrektor
Anna Sokołowska-Gogut zastosowała
najnowocześniejsze w tamtym czasie standardy udostępniania zbiorów –
wprowadziła wolny dostęp do półek
z książkami, system elektronicznych
bramek i pasków zabezpieczających
zbiory przed kradzieżą. Książki gromadzone w magazynie układane były
na zakupionych nowoczesnych regałach
kompaktowych.
W tym czasie rozpoczęła także wdrażanie zmian organizacyjnych Biblioteki,
modelując jej strukturę przez powoływanie nowych oddziałów i sekcji.
Początkiem lat 90. ubiegłego stulecia,
podjęła decyzję o kompleksowej komputeryzacji Biblioteki i przystąpiła w jej
ramach, na początku, do tworzenia profesjonalnego katalogu komputerowego
zbiorów bibliotecznych.
Z jej inicjatywy powstały tzw. bazy
własne, do których należy baza Dorobek,
myślę, że już znana wszystkim pracownikom Uczelni w obecnym jej kształcie,
czy też bazy zawierające opisy bibliograficzne artykułów z wiodących polskich czasopism ekonomicznych, a także
uczelnianych zeszytów naukowych pod
nazwami „Gospodarka” i „Zeszyty Na-

Przeprowadzka

ukowe”, które z czasem, łącząc się w jeden, przyjęły nazwę „Nauki Społeczne”.
Baza ta stanowiła podstawę do stworzenia, już w terminie późniejszym, w 2010
roku, adnotowanej bibliografii zagadnień
ekonomicznych, opartej na zawartości
m.in. czasopism naukowych, gospodarczych, serii wydawniczych uczelni
ekonomicznych oraz wielu instytucji
naukowych, znanej pod nazwą BazEkon.
Można też wspomnieć o bazie Nobliści,
Cracoviana oraz Euro.
Dyrektor Anna Sokołowska-Gogut
była współzałożycielką i pierwszą przewodniczącą Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce od momentu powstania tej inicjatywy w 2001
roku do czasu przejścia na emeryturę.
Jubileusz naszej Uczelni jest najwłaściwszym momentem do tego, aby osobę

tak zaangażowaną w rozwój i stałe podnoszenie poziomu systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni w sposób
trwały upamiętnić.
Biorąc to pod uwagę, władze Uczelni,
na czele z JM Rektorem prof. dr. hab.
inż. Andrzejem Chochółem, na wniosek
kierownictwa BG, poparty autorytetem
członków Rady Bibliotecznej, postanowiły nadać Czytelni Głównej Biblioteki
Imię Anny Sokołowskiej-Gogut.
Serdecznie zapraszam na tę uroczystość pracowników i studentów Uczelni
w imieniu własnym oraz wszystkich
pracowników Biblioteki.

Elżbieta Golec-Nycz
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