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MARZY MI SIĘ,
ABY W BIBLIOTECE
MOŻNA BYŁO…

Dni Otwarte UEK to dla Biblioteki Głównej moment, który sprzyja
przeanalizowaniu tego, co oferujemy naszym użytkownikom oraz
zastanowieniu się, jakie zmiany
i ciekawe rozwiązania warto by
wprowadzić. Przy okazji tegorocznych Dni Otwartych postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie odczucia
i oczekiwania wobec naszej Biblioteki mają obecni oraz potencjalni
studenci UEK.
Krótka ankieta, którą przygotowaliśmy,
okazała się strzałem w dziesiątkę.
Do szczerych odpowiedzi na trzy pytania
zachęcała szansa na wygranie ciekawych gadżetów. Z naszego punku widzenia najbardziej
interesujące zdawały się być odpowiedzi na pytanie otwarte, które brzmiało: „Marzy mi się,
aby w Bibliotece można było...”.
Szczerość i pomysłowość zebranych odpowiedzi pozytywnie nas zaskoczyła, a nawet chwilami przerosła nasze oczekiwania.
Wiele dowiedzieliśmy się o naszych użytkownikach.
O tym, jak bardzo niewyspani bywają nasi
studenci, świadczy częsty postulat o możliwość
popołudniowej drzemki w Bibliotece. Koniecznie

na wygodnej kanapie. Studenci są też najwyraźniej dość zabiegani i poza nauką znajdują mało
czasu na aktywność sportową, gdyż jawi się im
wizja czytania książek i jednoczesnego biegania
na bieżni.
Studentom marzy się biblioteka otwarta
całą dobę z możliwością picia nieograniczonej
ilości kawy i jedzenia w czytelniach, bez konieczności schylania się pod stół po każdy kęs
kanapki.

Okazuje się także, że w czasie przerw między zajęciami studenci chcieliby w Bibliotece
spotykać się z przyjaciółmi, tańczyć, śpiewać,
a nawet harcować i dać się ponieść emocjom...
To ostatnie brzmi intrygująco, ale z uwagi na
anonimowość ankiety nie dowiemy się, co autor miał konkretnie na myśli.
Cóż... nie wszystkie marzenia się spełniają. Chociaż na pewno wiele oczekiwań naszych
użytkowników względem Biblioteki spełniamy
lub bardzo staramy się spełniać.
Wszystkie odpowiedzi uczestników Dnia
Otwartego były dla nas cenne. Jedne zaciekawiły, inne zainspirowały, ale pojawiły się też
takie, które uświadomiły nam, że niektórzy
użytkownicy mało o nas wiedzą. Dlatego też
postanowiliśmy przypomnieć o kilku udogodnieniach i rozwiązaniach, które od lat u nas
funkcjonują.
Niektóre marzenia czytelników na temat
Biblioteki są na wyciągnięcie ręki:
Î W oddziałach Biblioteki można swobodnie
korzystać z dobrodziejstw internetu. Facebook w zdroworozsądkowych ilościach także nie jest zabroniony. Na terenie budynku
dostępna jest również sieć Wi-Fi.
Î Czytelnikom, którym marzy się nocna nauka
w Bibliotece, przypominamy, że w czasie
sesji oferujemy tak zwaną Nocną Czytelnię
Sesyjną – usługę aktywną wieczorami do
godz. 22.00, w ramach której udostępniamy elektroniczne wersje wybranych przez
naszych czytelników książek. Zbiór ten systematycznie powiększa się o najbardziej popularne pozycje.
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Î Tym, którzy wolą uczyć się w domu, pole-

camy korzystanie ze źródeł elektronicznych,
które oferujemy studentom i pracownikom
UEK w zdalnym dostępie. Oznacza to, iż wystarczy posiadać kartę biblioteczną (w przypadku Elektronicznej legitymacji studenckiej
– ELS numer czytelnika/karty bibliotecznej
znajduje się na jej odwrocie), by w zaciszu
własnego domu mieć dostęp do skarbnicy
wiedzy, zawierającej informacje często niezbędne do pisania prac dyplomowych i naukowych. W zdalnym dostępie oferujemy
między innymi serwisy książek i czasopism
elektronicznych, statystyczne bazy danych
dotyczące wskaźników rozwoju, finansów,
giełdy, handlu zagranicznego i wiele innych.
By zapoznać się z dokładną listą źródeł elektronicznych oferowanych w zdalnym dostępie, wystarczy wejść na naszej stronie:

kangur.uek.krakow.pl w zakładkę „zdalny dostęp”. Każde ze znajdujących się tam źródeł
jest pokrótce opisane, dlatego też z łatwością można wybrać te, które odpowiadają
poszukiwanym zagadnieniom.
Î Komuś marzy się, by w Bibliotece można
było oglądać filmy dokumentalne i edukacyjne. Nic prostszego. Otóż Oddział Informacji Naukowej oferuje całkiem pokaźny zasób ciekawych tytułów. Z pozycjami naszej
filmoteki można zapoznać się wchodząc
na głównej stronie Biblioteki w zakładkę
„E-źródła” i wybierając kategorię „Filmy”.
Î Dla wszystkich, którzy nie chcą już nigdy
stać w kolejce w celu oddania wypożyczonych książek, mamy świetną wiadomość. Od
maja br. Biblioteka uruchomi wrzutnię, która umożliwi samodzielne oddawanie książek
nawet po godzinach pracy wypożyczalni.

Î Natomiast czytelnicy, którzy nie znajdą

w naszej Bibliotece poszukiwanego tytułu,
mają możliwość skorzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej lub złożenia
wniosku o zakup konkretnej książki. Należy
w tym celu wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie katalogu komputerowego w zakładce „Zgłoś do zakupu”.
Î Przypominamy też, że w korzystaniu ze źródeł informacji pomagają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału
Czytelń (III piętro, pok. nr 301, 310).
Mamy nadzieję, że nasze starania i innowacje powiększać będą grono zadowolonych
i usatysfakcjonowanych użytkowników. Zapraszamy do Biblioteki!

