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Repozytorium ZUT - statystyki 

Statystyki przeglądań 

Tytuł 
Liczba 

przeglądań 
Aktualne problemy naukowo-badawcze  w inży-
nierii środowiska 296 
Owoce morza – źródło substancji odżywczych 288 
Analiza właściwości betonu z włóknami stalo-
wymi z recyklingu opon samochodowych 253 
Nanobioinżynieria w praktyce. Wybrane zagad-
nienia 252 
Model rozwoju obszarów zabudowy jednorodzin-
nej i jego zastosowania w projektowaniu urbani-
stycznym 244 
Studies of membrane scaling during water desali-
nation by membrane distillation 226 
VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Nauko-
wych 199 
Opinions and Knowledge about Ear Cropping and 
Tail Docking at Dogs in Stargard City 124 
Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza 
Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej 123 

Dokumenty zdeponowane 
wg jednostek 

Jednostka 

1 
czerwca 

2022 
Jednostki 
międzywydziałowe 3 
WA 20 
WBiHZ 73 
WBiIŚ 20 
WEk 16 
WEl 12 
WI 53 
WIMiM 27 
WKŚiR 141 
WNoŻiR 28 
WTiICH 121 
WTMiT 6 

Wydawnictwo Uczelniane 563 

Razem 1083 

Jednostki międzywydziałowe
WA
WBiHZ
WBiIŚ
WEk
WEl
WI
WIMiM
WKŚiR
WNoŻiR
WTiICH
WTMiT
Wydawnictwo Uczelniane

Najczęściej wyszukiwane 
Wyszukiwane frazy Wyszukiwania Procent wszystkich 

dateIssued_keyword:2021 2752 14,52% 
subject_keyword:Nauki rolnicze 1045 5,51% 
author_keyword:Ignaczak, Wojciech 959 5,06% 
author_keyword:Drozd, Radosław 951 5,02% 
author_keyword:Kołodziej-Skalska, Anita 909 4,80% 
author_keyword:Grzesiak, Agata 841 4,44% 



NEWSLETTER 2/2022 

 

3 

 

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych  
– „MOST Danych”  

Tekst: Agnieszka Bajda 

 
Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-

logiczny w Szczecinie podpisał 7 lutego 2022 
umowę partnerstwa w projekcie realizowanym 
przez trzy gdańskie uczelnie: Politechnikę Gdań-
ską, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet 
Medyczny, pod nazwą MOST DANYCH – Multi-
dyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy 
– etap II: Open Research Data. Przedsięwzięcie 
ma na celu stworzenie Repozytorium Danych 
Badawczych – Katalog Danych Badawczych 
na platformie mostwiedzy.pl. Dane zdepono-
wane przez uczestników projektu są udostęp-
niane bezpłatnie w duchu idei Open Research 
Data. Zgodnie z przyjętą w 2019 roku przez Par-
lament Europejski dyrektywą o otwartych da-
nych i ponownym wykorzystaniu informacji sek-
tora publicznego, instytucje naukowe od 2021 
roku są zobowiązane do otwartego udostępnia-
nia wyników badań, także w postaci danych ba-
dawczych. Trzeba również podkreślić, że depo-
nowanie danych badawczych w otwartym for-
macie, oprócz tego, że wynika z wymogów przy 

realizacji projektów, także Narodowego Cen-
trum Nauki, jest ogromną szansą na szeroką 
promocję dokonań naukowców oraz uczelni. Re-
pozytorium zostało zarejestrowane we wszyst-
kich wymaganych przez międzynarodowe stan-
dardy bazach: Open DOAR, Re3data, spełnia 
również wymogi Planu S, a także zapewnia in-
deksowanie przez międzynarodowe serwisy 
i wyszukiwarki Data Cite, Google Dataset 
Search oraz Data Citation Index (Web of 
Science). Usługa uruchomiana została w marcu 
2020 roku i od tego czasu zostało zdeponowa-
nych 2000 data setów, a w planach na bieżący 
rok jest udostępnienie 30000 data setów. Obec-
nie trwa seria szkoleń dedykowanych zespołowi 
utworzonemu w Bibliotece Głównej ZUT. Zespół 
ten, przeszkolony przez pracowników Biblioteki 
Politechniki Gdańskiej, będzie zarówno zawia-
dywał repozytorium, jak i służył pomocą nau-
kowcom w procesie deponowania wytworzo-
nych data setów. 

 
 

 

Tekst: Agnieszka Bajda 
Ilustracje: Joanna Rudna* 

 
Pierwsze próby wykorzystania nowoczesnych technologii przez Elsevier sięgają końca lat siedem-

dziesiątych. W celu upowszechnienia i ułatwienia korzystania z literatury naukowej powstało konsor-
cjum ADONIS, skupiające wydawców naukowych, technicznych i medycznych. Za cel konsorcjum obrało 
gromadzenie elektronicznych wersji czasopism naukowych w formie skanów oraz rozpowszechnienie 
usługi ich dostarczania bibliotekom i ośrodkom naukowym. Największym wyzwaniem w realizacji 
przedsięwzięcia na szeroką skalę była zbyt droga technologia oparta na dyskach optycznych wymaga-
jących kosztownych czytników. Przełomowe okazało się rozwiązanie oparte na CD-Romach, które 
można było wykorzystywać we współpracy z popularnymi PC-tami. Cotygodniowe dostawy CD-Romów 
zawierające setki czasopism biomedycznych zaczęły docierać do grup bibliotek. 

Postęp technologii wymagał kolejnego kroku, a mianowicie zapewnienie dostępu sieciowego. 
Wypróbowaniu i wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań służyło eksperymentalne przedsięwzięcie (we 
współpracy z dziewięcioma uniwersytetami) o nazwie TULIP (The University LIcensing Program). Ekspe-
ryment, trwający w latach 1991-1995 polegał na udostępnieniu publikacji naukowych w sieciach lokal-
nych. Wszelkie problemy pojawiające się w trakcie wdrożenia, wynikające między innymi z dużego roz-
miaru bazy danych (11 GB rocznie), były skrupulatnie odnotowywane i znalazły się w raporcie 

ScienceDirect 
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końcowym eksperymentu. W efekcie rozwoju sieci www TULIP ewoluował w Elsevier Electronic Sub-
scriptions (EES), stanowiącym jego komercyjne rozszerzenie. Od 1995 roku za pomocą tego narzędzia 
poprzez sieci lokalne instytucjonalnych subskrybentów użytkownicy zyskali dostęp do blisko 1100 tytu-
łów czasopism elektronicznych. Usługa już wówczas zakładała dostosowanie narzędzia do indywidual-
nych potrzeb poszczególnych instytucji 1. 

Uruchomiona w 1997 roku wielodziedzinowa i pełnotekstowa platforma ScienceDirect dziś za-
pewnia dostęp do 2500 czasopism oraz 40000 książek uporządkowanych w 24 zbiorach tematycz-
nych. Zawiera ponad 15 milionów artykułów naukowych. Ponad 900 000 artykułów na ScienceDirect 
jest ogólnodostępnych. Artykuły publikowane w otwartym dostępie są recenzowane i udostępniane 
wszystkim do czytania, pobierania i ponownego wykorzystywania. Streszczenia artykułów są dostępne 
bezpłatnie, ale dostęp do ich pełnych tekstów (w formacie PDF, a w przypadku nowszych publikacji, 
także HTML) zazwyczaj wymaga subskrypcji lub zakupu w systemie pay-per-view. Chociaż Science 
Direct koncentruje się głównie na naukach podstawowych, technicznych i medycznych, istnieje również 
duża liczba artykułów i czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  

Nazwa wydawnictwa Elsevier wywodzi się od nazwiska Louis’a Elsevier’a, który w 1580 roku roz-
począł sprzedaż podręczników dla studentów. Elsevier jest jednym z pierwszych wydawców, którzy pu-
blikują czasopisma naukowe i książki. Siedziba wydawnictwa znajduje się w Amsterdamie w Holandii. 
Elsevier jest wiodącym wydawcą multimedialnym - firma publikuje produkty i usługi medyczne, nau-
kowe i techniczne na całym świecie (ScienceDirect jest jedną z takich usług). W logo Elsevier, jednego 
z najsłynniejszych na świecie, widnieje staruszek zbierający winogrona z winorośli owiniętą wokół 
wiązu. W logo znajduje się tekst „non solus”, co oznacza „nie sam”. Oficjalna historia Elsevier mówi, że 
logo to pokazuje relację między wydawcą a badaczem. Wiąz, który symbolizuje wydawcę, powinien sta-
nowić silne podparcie dla winorośli, która symbolizuje owoce pracy naukowca.   

Dzisiejsze nowoczesne wydawnictwo Elsevier zostało zało-
żone w 1880 r. Wyewoluowało z małego holenderskiego wydaw-
nictwa zajmującego się nauką klasyczną w międzynarodowe wy-
dawnictwo multimedialne z ponad 20 000 produktów przezna-
czonych dla społeczności związanych z edukacją, nauką i opieką 
zdrowotną na całym świecie. 

Historia Elsevier uwidacznia współpracę z wieloma partne-
rami, której celem było propagowanie postępu nauk ścisłych 
i nauk o zdrowiu. Współpraca wydawnicza z grupą naukowców-
wizjonerów — od Juliusza Verne’a, po Stephena W.Hawkinga — po-
łożyła fundament pod działalność wydawniczą w dziedzinie nauki 
i medycyny. 

Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane 
od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, na pod-
stawie cyklicznie odnawianych umów. Od połowy roku 2015 w ra-

mach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier. Z czasopism można korzystać bez-
pośrednio na serwerze ScienceDirect należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Platforma 
zyskała ogromną popularność nie tylko dzięki bogactwu wiarygodnych, recenzowanych publikacji, 
ale także w efekcie łatwego, intuicyjnego wyszukiwania – za takie uważa je 94% użytkowników. 

 
Bibliografia: 
(1) Hunter, K. ScienceDirect™. The Serials Librarian 1998, 33 (3-4), 287-297. DOI: 10.1300/j123v33n03_07 (acccessed 2022-05-
24T09:11:24). 
 
*Ilustracje pochodzą z instrukcji wyszukiwania w bazie autorstwa Joanny Rudnej 
  (Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska) 
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Jak i dlaczego warto korzystać z narzędzi  
ułatwiających wybór czasopisma do publikacji  
artykułu – omówienie tematu na przykładzie Journal 
Finder i Manuscript Matcher 

Tekst: Alicja Klich - Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej,  
     Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 

 
Jednym z najczęstszych dylematów pra-

cowników naukowych jest wybranie czasopisma 
do publikacji napisanego artykułu. By podjąć tę 
trudną decyzję należy odpowiedzieć na podsta-
wowe pytanie – jaki cel jako naukowiec chcę 
osiągnąć? Pierwszym zawsze powinno być zmi-
nimalizowanie ryzyka potencjalnego odrzucenia 
pracy przez redakcję, np. z powodu niewłaści-
wego dopasowania tematycznego artykułu 
do profilu czasopisma. Kolejnym celem może 
być – chociaż nie musi, dotarcie do jak najwięk-
szej liczby odbiorców. Na drugi aspekt wpływa 
wiele czynników. Należą do nich m. in.: wymie-
niony powyżej trafny dobór tematyczny perio-
dyku, jego poziom naukowy oraz dostęp do tek-
stu. By go zwiększyć warto kierować się zasa-
dami otwartej nauki. Drugi będzie przedmiotem 
poniższego artykułu, a trzeci jest tematem 
do potencjalnego rozważenia w odrębnej publi-
kacji. 

Multidyscyplinarny charakter publikacji 
oraz mnogość czasopism utrudniają decyzję. 
By pomóc naukowcom, wydawcy i firmy zajmu-
jące się gromadzeniem i przetwarzaniem infor-
macji tworzą i rozwijają narzędzia, które uła-
twiają znalezienie czasopisma spełniającego 
oczekiwania autorów. Wśród nich wyróżniają się 
produkt wydawnictwa Elsevier – Journal Finder 
oraz Manuscript Matcher firmy Clarivate. 

Journal Finder jest ogólnodostępnym na-
rzędziem rekomendującym autorowi czasopi-
sma, których profil będzie odpowiedni do plano-
wanej publikacji. Sztuczna inteligencja w opar-
ciu o tytuł, abstrakt i słowa kluczowe analizuje 
artykuły zaindeksowane w bazie Scopus 
od 2008 roku. Dzięki temu szukający czasopi-
sma ma pewność, że przeglądane treści od-
zwierciedlają ich aktualny zakres. Powyższe roz-
wiązania zmniejszają liczbę przetwarzanych tek-
stów, a tym samym przyspieszają odpowiedź 
systemu. Rozpoczynając pracę Journal Finder 

generuje frazy rzeczownikowe pochodzące 
z 1,98 miliona przykładowych artykułów z bazy 
Scopus. Następnie są one normalizowane przez 
Elsevier Fingerprint Engine. Kolejny etap polega 
na przygotowaniu rankingu czasopism. Mecha-
nizm ten opiera się na algorytmie Okapi BM25, 
który jest często używany przez systemy prze-
znaczone do wyszukiwania informacji. Reasu-
mując, Journal Finder korzystając z technologii 
wyszukiwania semantycznego oraz słowników 
specyficznych dla danej dziedziny tworzy listę 
ułożonych hierarchicznie 50 tytułów czasopism 
wydawanych przez Elsevier. Autor artykułu 
może opcjonalnie zawęzić wyszukiwanie doda-
jąc słowa kluczowe i/lub wybierając filtry: ob-
szar badawczy, model wydawniczy (open 
access, subskrypcja), wysokość wartościujących 
czasopismo wskaźników (Cite Score oraz 
Impact Factor). W przypadku słów kluczowych 
uruchamia się funkcja autouzupełniania, która 
„podpowiada” słowa znajdujące się w indeksie 
bazy Scopus. Frazy, które mają zbyt ogólny cha-
rakter są przez system pomijane. Obszary ba-
dawcze dostępne pod formularzem Journal 
Finder opierają się na All Science Journal Classi-
fication. Dzięki temu rozwiązaniu autor może 
przejrzeć całą bazę Scopus z wykorzystaniem 
kodów ASJC. W tym celu należy wpisać w pole 
wyszukiwania zaawansowanego kwerendę 
SUBJTERMS(numer kodu), np. SUBJ-
TERMS(1104) – obszar badawczy akwarystyka . 
Rozbudowanie kwerendy z wykorzystaniem fil-
trów może stanowić uzupełnienie bądź alterna-
tywę dla omawianego narzędzia. Formularz po-
zwala także na doprecyzowanie oczekiwań au-
tora w zakresie czasu (wyrażonego w tygo-
dniach) otrzymania recenzji oraz publikacji na-
desłanego artykułu. Korzystając z omówionych 
opcji należy mieć na uwadze, że wybór każdego 
filtra może doprowadzić do uzyskania niesatys-
fakcjonującej liczby propozycji. W dostępnej 
na liście wyników opcji podglądu profilu 
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czasopisma dostępne są dodatkowe informacje 
na jego temat. Ich zakres obejmuje m. in.: 
ewentualne opłaty, zakres tematyczny, pocho-
dzenie czytelników, kilka ostatnich artykułów 
oraz link prowadzący do strony internetowej pe-
riodyku, w tym bezpośredni odsyłacz do strony 
redakcyjnej. 

Kolejna usługa Manuscript Matcher jest 
powiązana z narzędziami Master Journal List 
oraz Journal Citation Reports, do których dostęp 
opłaca Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach 
licencji krajowej. By z niego skorzystać na-
leży się zalogować. Autor wpisuje do formularza 
jedynie tytuł i abstrakt, którego minimalna obję-
tość musi liczyć 100 słów. System sugeruje użyt-
kownikowi by tytuł składał się z minimum 
10 słów. Na podstawie podanych przez autora 
informacji zostają wyodrębnione słowa klu-
czowe, które będą stanowiły drogowskaz dla 
skomplikowanego algorytmu przetwarzania da-
nych Web of Science Core Collection. Opis dzia-
łania usługi jest bardzo skromny. Firma  
Clarivate wskazuje, że Manuscript Matcher do-
pasowuje artykuł do periodyku przeglądając 
dane z tysięcy czasopism od setek światowych 
wydawców. Analizowane są dziesiątki milionów 
powiązań cytowań z bazy Web of Science z po-
nad dziesięciu lat. W oparciu o zaawansowane 
algorytmy klastrowania narzędzie nadaje priory-
tet czasopismom tematycznym przed periody-
kami o charakterze multidyscyplinarnym. 
Manuscript Matcher rekomenduje czasopisma, 
nie tylko ze względu na treść artykułów, 
ale także ich powiązania z innymi publikacjami.  

Poza Journal Finder i Manuscript  
Matcher autor ma do dyspozycji wiele narzędzi, 
które w różnym stopniu i aspekcie pomagają 
w dokonaniu wyboru czasopisma do publikacji. 
Za przykład mogą posłużyć: Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), Edanz Journal Selector, 
EndNote Match, IEEE Publication 
Recommender™, Journal/Author Name 
Estimator (JANE), Research Square’s JournalGu-
ide oraz Springer Journal Suggester. 

Reasumując, literatura przedmiotu po-
daje, iż do czynników, które najczęściej wpły-
wają na wybór przez autora czasopisma należą: 
prestiż wydawcy, umieszczenie czasopisma 
w indeksach cytowań, poziom współczynnika 
wpływu, pozycja rankingowa czasopisma, ja-
kość procesu wydawniczego, czas publikacji, 
współczynnik odrzucenia, polityka wydawnicza 
w trybie OA, APC i inne opłaty, dostępność ze-
wnętrznego finansowania APC oraz instytucjo-
nalne systemy wynagradzania. Senior Customer 
Consultant w firmie Elsevier dr. inż. Katarzyna 
Gaca-Zając w szkoleniu zatytułowanym Jak do-
brze i mądrze wybrać czasopismo uwypukliła 
m. in. fakt, że aby autor publikacji stał się rozpo-
znawalny i doceniony powinien dotrzeć do wła-
ściwego odbiorcy. Jej zdaniem docelowy czytel-
nik powinien: znać kontekst badań i być roze-
znany w temacie, rozumieć i docenić artykuł 
oraz mieć możliwość wykorzystania zawartych 
w nim treści do prowadzenia własnych badań.  

Odpowiedź na pytanie które z omówio-
nych w artykule czynników wyboru periodyku 
do publikacji artykułu powinny stanowić dla au-
tora priorytet należy do niego samego. 

 
Bibliografia: 
Elsevier. (2020). What is the complete list of Scopus Subject Areas and All Science Journal Classification Codes (ASJC)? - Scopus: Ac-
cess and use Support Center. https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/  
Elsevier® JournalFinder. (2022). https://journalfinder.elsevier.com/faq 
 
Forrester, A., Björk, B.-C., & Tenopir, C. (2017). New web services that help authors choose journals. Learned Publishing, 30(4), 281-287. 
https://doi.org/10.1002/leap.1112 
 
Gaca-Zając, K. (2020). Jak dobrze i mądrze wybrać czasopismo? https://elsevier.widen.net/s/ncjpxx9cbb/download-400118 
 
Kang, N., Doornenbal, M., & Schijvenaars, B. (2015). Elsevier journal finder: Recommending journals for your paper. RecSys 2015 - Pro-
ceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems. https://doi.org/10.1145/2792838.2799663  
 
Web of Science Group, a. C. c. (2022). Web of Science Master Journal List. @WebOfScience. https://mjl.clarivate.com/ 
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Galeria Suplement 
 

Galeria „Suplement” wznawia działalność po przerwie 
Do Galerii Suplement, po długiej, pandemicznej przerwie, powróciły wystawy. Jako pierwsza 

w nowym sezonie zaprezentowała swoje fotografie Grupa Fotograficzna „GF16x24”. Efekty jej jesien-
nych plenerów przedstawiono wprawdzie wiosną, ale kolorystyka prezentowanych prac jest tak bogata, 
że często przewyższa bogactwem wiosenne pejzaże. Wystawę zatytułowaną „Barwy Jesieni” można było 
podziwiać do końca czerwca. 
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Fotorelacja z tegorocznego XIX Ogólnopolskiego  
Tygodnia Bibliotek pod hasłem  

"Biblioteka - świat w jednym miejscu" 
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Gala XIX edycji Akedemii Przyszłości 

Tekst: Agnieszka Bajda 
Zdjęcia: Jerzy Chwedczuk 
 

 14 czerwca Biblioteka Główna ZUT 
w Szczecinie miała przyjemność ponownie, 
po długiej przerwie gościć małych „studentów” 
Akademii Przyszłości. Podczas Gali Sukcesów 
XIX edycji Akademii Przyszłości dzieci i wolonta-
riusze mieli okazję obejrzeć prezentację podsu-
mowującą działalność Akademii oraz otrzymali 
dyplomy. Następnie przyszedł czas na występy 
artystyczne, wspólne zabawy oraz poczęstunek.   

Warto przy okazji przypomnieć na czym 
polega działalność Akademii Przyszłości, którą 
Stowarzyszenie „Wiosna” prowadzi od 2003 
roku. Akademia stawia sobie za cel pomoc dzie-
ciom z problemami z nauką, relacjami z otocze-
niem lub niską samooceną. We współpracy ze 
szkołami Akademia dociera do takich dzieci, 
z których każde otrzymuje pomoc indywidualną, 
dedykowaną specjalnie jemu, nakierowaną na 
jego specyficzne trudności. Dziecko jest 

pod opieką przydzielonego wolontariusza, który 
podczas cotygodniowych spotkań, pomaga 
dziecku w nauce, ale przede wszystkim diagno-
zuje przyczyny występujących trudności i wspól-
nie z dzieckiem oraz opiekunami stara się je po-
konać w oparciu o rozwijanie mocnych stron po-
dopiecznego. Dodatkowo dziecko jest motywo-
wane do pracy nad sobą poprzez odnotowywa-
nie nawet najdrobniejszych osiągnięć w indywi-
dualnym Indeksie Sukcesów ufundowanym 
przez darczyńcę.  

Każde działanie wpierające dzieci i mło-
dzież w rozwiązywaniu problemów we wszelkich 
obszarach ich funkcjonowania zasługuje 
na uznanie i pomoc. Szczególnie cenne są takie 
przedsięwzięcia w niezwykle trudnym dla mło-
dych ludzi czasie jakim był okres pandemii, 
więc wolontariuszom i ich podopiecznym na-
leżą się szczególne wyrazy podziwu i gratulacje. 
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Starożytne biblioteki 

 Tekst i zdjęcia: Daniel Kwaśniewski 
 

Podczas ostatniego wyjazdu udało mi się 
odwiedzić Turcję, kraj który położony jest czę-
ściowo w Europie, a częściowo w Azji i który 
uważany jest za jeden z najpiękniejszych krajów 
basenu Morza Śródziemnego. Kraj zachęca wie-
loma atrakcjami, które warto zobaczyć. Podczas 
wizyty w tym kraju udało mi się odwiedzić Efez 
i Pergamon oraz znajdujące się tam pozostało-
ści bibliotek, o których poniżej wspomniałem 
w kilku słowach. 
 

1. Biblioteka Celsusa  
Biblioteka Celsusa była jedną z najpięk-

niejszych budowli w starożytnym Efezie, znaj-
duje się w zachodniej Turcji. Zbudowana 
w II wieku naszej ery 117 roku, została nazwana 
na cześć byłego rzymskiego gubernatora mia-
sta, Gajusza Juliusza Celsusa Polemaeanus. 

Fasada biblioteki jest dwupię-
trowa, z kolumnami w stylu korync-
kim na parterze i trzema wejściami 
do budynku. Na górnym piętrze znaj-
dują się trzy otwory okienne. Zastoso-
wali oni optyczny trik polegający 
na tym, że kolumny po bokach fasady 
są krótsze niż te pośrodku, co daje 
złudzenie, że budynek jest większy. 
Posągi we wnękach kolumn są dziś 
kopiami oryginałów. Posągi symboli-
zują mądrość – Sophia, wiedzę – Epi-
steme, inteligencję – Ennoia i męstwo 
– Arete, są to cnoty Celsusa. Orygi-
nały posągów zostały przewiezione 
do Muzeum Efezjańskiego w Wiedniu 
w 1910 roku. 

Była repozytorium ponad 
12000 zwojów i jednym z najbardziej 
imponujących budynków Cesarstwa 
Rzymskiego. Zwoje rękopisów przechowywane 
były w kredensach we wnękach na ścianach. 
Za regałami na książki znajdowały się po-
dwójne ściany, aby nie dopuścić do skrajnych 
temperatur i wilgotności. Oprócz przechowywa-
nia zwojów została wykorzystana jako monu-
mentalny grób Celsusa. Celsus jest pochowany 
w sarkofagu pod biblioteką, w głównym wej-
ściu. Jest to zarówno krypta zawierająca 
jego sarkofag, jak i pomnik grobowy.  

Była to trzecia najbogatsza biblioteka w staro-
żytności. 
 

2. Biblioteka Pergamońska 
W Pergamonie została wybudowana 

druga co do wielkości i znaczenia zaraz po Bi-
bliotece Aleksandryjskiej słynna Biblioteka Per-
gamońska. Jej założycielem był Attalos I, który 
rządził Pergamonem w latach między 241 
a 197 r. p.n.e. Jego następcy kontynuowali 
jego dzieło i biblioteka była stale rozbudowy-
wana. Powstały w niej pierwsze, nie zachowane 
i znane nam tylko z późniejszych wzmianek 
traktaty o zbieraniu książek i organizacji biblio-
tek. Władcy Pergamonu starali się zapewnić 
swoim uczonym odpowiedni warsztat pracy ba-
dawczej w postaci książek, dlatego dbali 
by księgozbiór stale się pomnażał.  

W czasach swojej świetności 
biblioteka posiadała przestronną czy-
telnię o wymiarach 13,5 na 16 me-
trów. Z trzech stron otaczały ją półki 
z księgami, które nie przylegały bez-
pośrednio do ścian, lecz były od nich 
odsunięte o 50 cm, aby chronić pisma 
przed wilgocią i zapewniać dobrą cyr-
kulację powietrza. Przy ścianie pół-
nocnej znajdowało się podium, na któ-
rym stał wysoki na 3,5 metra posąg 
bogini Ateny, obecnie do zobaczenia 
w Berlinie. 

Czasy świetności biblioteki 
w Pergamonie zakończyły się, gdy Ma-
rek Antoniusz podarował jej zbiory 
Kleopatrze jako prezent ślubny. 
Nie zachował się żaden spis ksiąg, ja-
kie wchodziły w skład zbioru, więc 
nie jest znana jego wielkość. Plutarch, 

grecki pisarz i filozof twierdził, że zawierała ona 
aż 200 tysięcy książek. Oczywiście pod tą nazwą 
kryły się manuskrypty pisane na papirusie i per-
gaminie, zwijane lub składane, a następnie 
składowane na półkach biblioteki. 

Obecnie niewiele zachowało się z tej bu-
dowli, której ruiny wyglądają nad wyraz skrom-
nie. Południowa ściana budynku całkowicie się 
zawaliła, więc można zajrzeć do środka kon-
strukcji 
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Nowości w zbiorach Biblioteki 

 
 

Biblioteka Wydziału Architektury 
Autorzy: Lv, Llna. Guo, Yuanyuan. Autor 
Wang, Lily 
Tytuł: Children's space : creatvie and child-
friendly kindergarten 
Wydano: London : Design Media Publishing 
(UK) Limited, © 2018 
Opis fizyczny:  
Hasło przedmiotowe: Architektura i dzieci 
ISBN: 978-1-912268-51-1 
Sygnatura 2: XVb9-49z 
 
 
 
 
Biblioteka Wydziału Biotechnologii 
i Hodowli Zwierząt 
Autorzy: Wójcik, Ewa Kępka, Katarzyna Au-
tor Horoszewicz, Elżbieta 
Tytuł: Felinoterapia : kot w roli terapeuty 
Wydano:Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny : Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego, 2021 
Opis fizyczny: 46 stron : ilustracje kolorowe ; 
24 cm  
Hasła przdmiotowe: Felinoterapia. 
Kot zastosowanie w leczeniu. 
ISBN: 978-83-66541-66-5 
Sygnatura 2: III/KP-144 
 
 
 
Biblioteka Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska 
Redaktor: Jarzyński, Piotr 
Autorzy: Basińska-Cedro, Izabela [et al.] 
Tytuł: Inwestycje budowlane w praktyce 
Wydano: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022 
Opis fizyczny: 494 strony; 24 cm 
Seria: Prawo w Praktyce  
ISBN: 978-83-8246-907-3 
Pokaż: Spis treści Link: 
https://aleph.zut.edu.pl/F?func=service-me-
dia-exec&doc_library=TUS01&doc_num-
ber=000231767&media_in-
dex=00001&func_code=WEB-BRIEF 
Sygnatura 2: Ib-62 
 
 
 
Biblioteka Wydziału Technologii 
i Inżynierii Chemicznej 
CHI - "Stara Chemia" 
Autorzy: Ali, Nagia Farag; Abdelsalam, Ibra-
him Abdallah 
Tytuł: Produkcja naturalnych i mikrobiolo-
gicznych pigmentów oraz ich zastosowanie : 
produkcja naturalnych i mikrobiologicznych 
pigmentów z ich zieloną chemią : zastoso-
wanie w barwieniu tekstyliów 
Wydano: Warszawa: Beau Bassin: Scien-
ciaScripts, copyright © 2021 
Opis fizyczny:  [4], 66 stron: ilustracje ;  23 
cm 
Hasła przedmiotowe:  
Pigmenty (biologia) 
Barwniki produkcja i handel 
Tkaniny i tekstylia barwienie 
ISBN: 978-620-3-47758-0 
Sygnatura 2: OT 625 

 
 
 
 
 

 
 
CHII - "Nowa Chemia" 
Autor: Żywucka-Kozłowska, Elżbieta 
Tytuł: Anatomia kryminalistyczna : wybrane 
zagadnienia morfologii, patomorfologii, fi-
zjologii, tanatologii i toksykologii w barwie-
niu tekstyliów 
Wydano: Wydawnictwo Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, © copyright 2021 
Opis fizyczny:  199, [3] strony: ilustracje;  24 
cm 
Seria: Monografie Wydziału Prawa i Admini-
stracji UWM 
Hasła przedmiotowe:  
Kryminalistyka Polska 1990- 
Medycyna sądowa 
ISBN: 978-83-8100-286-8 
Sygnatura 2: NA 1356 
 
 
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego 
Autor: Tokarz, Daniel 
Tytuł: Reit-y inwestowanie w nieruchomości  
Wydano: Warszawa: Global Profit, 2022 
Opis fizyczny: 157 stron; 21 cm 
Hasło przedmiotowe: Inwestowanie w nieru-
chomości 
ISBN: 978-83-61362-58-6 
Sygnatura 2: Ni/i-17 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteka Wydziału Elektrycznego 
Autor: Sarode, Milindkumar 
Tytuł: Digital image processing: a practical 
approach for image restoration: image en-
hancement 
Wydano: Beau Bassin: LAP LAMBERT Aca-
demic Publishing, copyright © 2020 
Opis fizyczny: [4], 256 stron: ilustracje;  
22 cm  
Hasła przedmiotowe: Cyfrowe przetwarzanie 
obrazu podręczniki akademickie. 
Filtry cyfrowe (matematyka) 
Filtracja sygnałów 
ISBN: 978-83-61362-58-6 
Sygnatura 2: Ni/i-17 
 
 
 
 
Biblioteka Wydziału Informatyki 
Autorzy: Hickey, Matthew; Arcuri, Jennifer  
Tytuł: Warsztat hakera: testy penetracyjne 
i innne techniki wykrywania podatności  
Wydano: Gliwice: Helion, © 2022 
Opis fizyczny: 552 strony: ilustracje;  24 cm  
Hasła przedmiotowe: Hakowanie 
Cyberbezpieczeństwo 
ISBN: 978-83-283-7942-8 
Pokaż: Spis treści 
Link:https://aleph.zut.edu.pl/F?func=se-
rvice-media-exec&doc_li-
brary=TUS01&doc_num-
ber=000231687&media_in-
dex=00001&func_code=WEB-BRIEF 
Sygnatura 2: XXIII-228 
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Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowi-
ska i Rolnictwa 
Autor: Frydryczak, Beata 
Tytuł: Zmysły w krajobrazie 
Wydano: Łódź:  
Wydawnictwo Officyna, © 2020 
Opis fizyczny: 167 stron: ilustracje kolorowe;  
22 cm 
Seria: Seria Krajobrazy ; Tom 11 
Hasła przedmiotowe: Krajobraz aspekt psy-
chologiczny 
Percepcja geograficzna 
ISBN: 978-83-66511-28-6 
Sygnatura 2: S/XXVIIIa-374 
 
 
 
Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki 
Redaktor: Śnieżek, Lucjan 
Tytuł: Fundamentals of Machine Design : 
selected problems 
Wydano: Warszawa: Wojskowa Akademia 
Techniczna, 2020 
Opis fizyczny: 296 stron: ilustracje kolorowe;  
24 cm  
Hasło przedmiotowe: Inżynieria 
mechaniczna. 
ISBN: 978-83-7938-288-0 
Sygnatura 2: VI-1687 
 
 
Wypożyczalnia Językowa 
Autorzy: Evans, Virginia; Dooley, Jenny; 
Cook, Dave 
Tytuł: Architecture : student's book.  
Book 1-3  
Wydano: Newbury: Express Publishing, 
2020 
Opis fizyczny: 3 części w 1 woluminie (38; 
40; 41 stron): ilustracje kolorowe;  30 cm 
Seria: Career Paths 
Hasła przedmiotowe:  
Język angielski język techniczny podręczniki 
akademickie 
Język angielski lektury i wypisy architektura 
ISBN: 978-1-4715-1623-8 
Sygnatura 2: P.bia. 58 
 

 
 
Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej 
i Transportu 
Autorzy: Gostomski, Eugeniusz; Nowosielski, 
Tomasz, Miler, Ryszard 
Tytuł: Konteneryzacja w transporcie 
morskim 
Wydano: Warszawa: 
Warszawa: CeDeWu, 2021 
Opis fizyczny: 325 stron: ilustracje  
(w tym kolorowe);  24 cm 
Hasła przedmiotowe:  
Transport morski 1990- 
Transport międzynarodowy 
Konteneryzacja 
ISBN: 978-83-8102-495-2 
Sygnatura 2: XVd-327 
 
 
Biblioteka Wydziału Nauk  
o Żywności i Rybactwa 
Autorzy: Koper, Krzysztof Jan; Bandoch,  
Katarzyna [et al.] 
Tytuł: Żywienie w chorobie nowotworowej 
Wydano: Warszawa: PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, 2021 
Opis fizyczny: XVI, 142 strony; 24 cm 
Hasła przedmiotowe: 
Rak (choroba) aspekt żywieniowy 
Rak (choroba) dietoterapia 
ISBN: 978-83-200-6327-1 

Sygnatura 2: II/393 
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