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BIBLIOTEKA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZTUK PLASTYCZNYCH
W POZNANIU

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz
nych jest biblioteką naukową, której profil wynika z cha
rakteru i programu studiów wyższej uczelni artystycznej.

Główny trzon księgozbioru liczącego w 1968 roku 6130 
woluminów stanowią pozycje dotyczące historii poszczegól
nych gałęzi sztuki: architektury, rzeźby, malarstwa, gra
fiki, rzemiosła artystycznego. Książki te, to w przeważa
jącej 'liczbie albumowe wydawnictwa obcojęzyczne o bogatej 
szacie graficznej z licznymi barwnymi reprodukcjami.

Drugą, liczną grupę książek stanowią podręczniki, któ
rych rozległy zakres tematyczny podyktowany jest różno
rodnością przedmiotów przewidzianych w programie czterech 
wydziałów uczelni. W grupie tej obok książek z socjologii, 
filozofii, estetyki, pedagogiki, psychologii znajdują się 
podręczniki matematyki, anatomii, technik graficznych, 
technologii farb i tworzyw sztucznych; ponadto zbiory norm 
i przepisów niezbędnych do projektowania architektoniczne
go. Uzupełnienie działu podręczników stanowią pomoce do 
nauki języków obcych (płyty).
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Inną ważną grupą zbiorów są materiały o charakterze i- 

konograficznym - fotografie, reprodukcje barwne, diapozy
tywy, katalogi wystaw, dotyczące w głównej mierze malar
stwa współczesnego.

©o odrębnego, równie licznego działu Biblioteki, . wcho
dzą specjalistyczne czasopisma polskie i obcojęzyczne.Dział 
ten posiada szczególne znaczenie ze względu na informa
cyjny charakter zawartych w nich wiadomości dotyczących 
przemian w sztuce i wydarzeń artystycznych w kraju i na 
świecie.

Liczba książek wzrasta co roku o około 250 woluminów, 
nabywanych głównie w drodze zakupu. Na liczbę tę składają 
się wszystkie polskie wydawnictwa dotyczące sztuki współ
czesnej oraz wybrane książki i albumy wydawnictw zagra
nicznych.

W Bibliotece PWSSP jest zatrudnionych dwóch pracowni
ków: historyk sztuki i bibliotekarz. Znajduje się -ona w 
gmachu uczelni i dysponuje dwoma pomieszczeniami łączący
mi funkcj- magazynu i czytelni. W czytelni może pracować 
jednocze nie 15 osób. Czytelnicy, których liczba w 1968 
roku wynosiła 220, to przede wszystkim pracownicy i stu
denci EWSSP oraz uczniowie Liceum Plastycznego. Z całości 
księgozbioru ze względu na charakter większości wydaw
nictw (albumy) czytelnicy mogą korzystać wyłącznie na miej
scu w godzinach otwarcia biblioteki.

Działalność Biblioteki PWSSP przyczynia się dd pogłę
biania wiedzy fachowej, rozszerzenia zainteresowań czy—
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■telników, co stanowi konkretną pomoc przy rozwiązywaniu 
szczegółowych problemów teoretycznych i artystycznych.


