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Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
wspólnie z Biblioteką Główną tworzą sieć biblioteczno-informacyjną
uczelni. W obecnym kształcie działają od 2012 r. Wcześniej – od roku
1990 – funkcjonowały jako biblioteki instytutowe, a następnie katedralne.
Początkowo koncentrowano się na gromadzeniu i udostępnianiu specjalistycznej literatury, związanej z działalnością naukowo-badawczą realizowaną w uczelni. W kolejnych latach zakres merytoryczny gromadzonych
zbiorów wzbogacał się o publikacje związane z prowadzonym przez Instytuty i Katedry procesem dydaktycznym. Powiększała się liczba studentów
oraz doktorantów korzystających z usług bibliotek katedralnych. W efekcie komputeryzacji tych jednostek w omawianym okresie poszerzały się
też ramy świadczonych usług informacyjnych. Tuż przed reorganizacją
w 2012 r., w Uniwersytecie Ekonomicznym funkcjonowało 8 bibliotek
katedralnych, dysponujących bogatymi zasobami krajowej i zagranicznej
literatury naukowej, ale jednocześnie rozproszonych pod względem lokalizacji, dyżurujących z konieczności w różne dni i godziny i oferujących
czytelnikom skromne warunki do pracy.
Szansą na rozwiązanie tych problemów i, zgodny z oczekiwaniami środowiska akademickiego uczelni, dalszy rozwój Bibliotek Wydziałowych,
stało się oddanie do użytku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych – nowoczesnego obiektu w kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego. Znalazły w nim swoją nową siedzibę także Biblioteki Wydziałowe.
Uroczystość otwarcia Centrum odbyła się 9 stycznia 2014 r. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
i Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, a swoją obecnością uświetniło

SPRAWOZDANIA

147

wydarzenie wielu dostojnych gości reprezentujących środowiska nauki,
kościoła katolickiego, kultury, biznesu i mediów.
W ogólną koncepcję Centrum jako ośrodka kształcenia i obiektu integrującego środowisko akademickie z otoczeniem dobrze wpisują się aktualne zadania i funkcje Bibliotek Wydziałowych. Wśród nich szczególnego
znaczenia nabiera zapewnienie równego i swobodnego dostępu do tradycyjnych i cyfrowych publikacji różnego typu oraz profesjonalna pomoc użytkownikom w efektywnym wyszukiwaniu potrzebnych danych w zróżnicowanych źródłach informacji. W nowej siedzibie zadania te realizowane są
w Czytelni Multimedialnej zapewniającej użytkownikom łącznie 155 miejsc
i komfortowe warunki do pracy. Łączy ona w sobie nowoczesność wynikającą z zastosowanych technologii informatycznych z przyjazną, sprzyjającą
pracy atmosferą tworzoną przez aranżację przestrzeni, zbiory książek i czasopism, kolorystykę wyposażenia i zieleń roślin dekoracyjnych.
Na kolekcję książek w wolnym dostępie w czytelni składa się około 30 tys.
woluminów prac opublikowanych w ostatnich dziesięciu latach, rozmieszczonych w łatwo dostępnych, oświetlonych regałach, usytuowanych blisko
miejsc do pracy. Do swobodnego korzystania z polskich i zagranicznych
czasopism fachowych oraz prasy bieżącej zachęca specjalnie zaaranżowana
w czytelni strefa. Dostęp do zasobów cyfrowych – książek i czasopism elektronicznych, specjalistycznych baz danych, Internetu oraz korzystanie ze
specjalistycznego oprogramowania - umożliwiają w czytelni 52 stanowiska
wyposażone w terminale oraz 14 stanowisk multimedialnych. W czytelni
udostępnia się również publikacje starsze, po uprzednim ich zamówieniu
z magazynu oraz realizuje się wypożyczenia książek. Zespół bibliotekarzy
zapewnia czytelnikom bieżący instruktaż i pomoc w korzystaniu z tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji dostępnych w zasobach Biblioteki. Bliski kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i otwartość
na ich sugestie daje szansę bardzo celowego i dokładnie odpowiadającego
potrzebom badawczym i dydaktycznym uczelni kompletowania zbiorów.
Nowa siedziba Bibliotek Wydziałowych zaspokaja oczekiwania środowiska naukowego uczelni, studentów i otoczenia. Dzięki usytuowaniu
na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego, w budynku Centrum
Nowoczesnych Technologii Informatycznych, bogatej i zróżnicowanej pod
względem tematyki oraz form kolekcji, a także profesjonalnej obsłudze
i przyjaznej architekturze wnętrza, zachęca do korzystania i rozwijania
zainteresowań naukowych.

