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Szanowni Państwo,

W roku 2019 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Jest to 
również półwiecze naszej Biblioteki. To także okazja do świętowania 
piętnastolecia funkcjonowania w obecnej siedzibie. Każda rocznica to czas 
refleksji, wspomnień i podsumowanie dokonań, ale też dobry moment by 
zastanowić się nad przyszłością. Biblioteka to pamięć i ludzie: Autorzy – 
Czytelnicy – Bibliotekarze. Rolą biblioteki jest czcić przeszłość

1i tworzyć przyszłość .

Gdy patrzymy na dzisiejszą Bibliotekę i przypominamy sobie jak 
wyglądała jeszcze kilkanaście lat temu, widzimy inny świat. Przez lata 
Biblioteka bardzo się zmieniała. Przeszliśmy drogę od biblioteki klasycznej 
do elektronicznej. Dziś Biblioteka to nowoczesne centrum informacji, 
komunikacji, baza wiedzy, wykorzystująca nowoczesne technologie 
informatyczne. To także miejsce spotkań, wystaw, współpracy, 
in tegru jące  różne  ś rodowiska .  A  wszystko  to  z  myś lą  
o naszych Czytelnikach. To dla nich wykonujemy zawód, który nie pozwala 
stać w miejscu, wymaga stałego poszerzania wiedzy, kreatywności, 
wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom oraz zmieniającym się 
potrzebom i oczekiwaniom.

W ciągu półwiecza zmienili się też nasi Czytelnicy. Już nie 
rozpoczynają roku akademickiego z kompletem niezbędnych 
podręczników, nie przesiadują całymi dniami w czytelniach (były kiedyś 
czasy bez kserokopiarek, komputerów, skanerów, aparatów cyfrowych 
i smartfonów). Współczesny czytelnik oczekuje szybkiego, 
kompleksowego dostępu do zbiorów i nowych technologii, ale nadal chce 
„przedłużyć książkę” i prosi „Pani sprawdzi czy jestem czysty?”. 
Bezpośrednie spotkania bibliotekarz–Czytelnik wzajemnie nas inspirują, 
kreują i uczą.

1 M. Gorman: Przyszłość biblioteki akademickiej. Przegląd Biblioteczny 1995 nr 2 s. 154.
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Jubileusz to doskonała okazja, by podziękować wszystkim 
Bibliotekarzom, którzy tworzyli i tworzą naszą Bibliotekę, za ogrom pracy, 
zaangażowania w gromadzenie zbiorów i jakość świadczonych usług. 
Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom Biblioteki.

Dziś świętujemy pięćdziesięciolecie, jutro wkraczamy w kolejne 
półwiecze, pełni nadziei, że przyniesie nam wiele dobrego. Najważniejsze, 
że starzejemy się w miłym towarzystwie naszych Czytelników.

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy „Kwerendę z dekady”. 
Wydawnictwo prezentuje bogatą historię, trudne początki rodzącej się 
instytucji, kolejne zmiany i rozwój. Szczególną uwagę zwrócono 
na momenty przełomowe w życiu Biblioteki: zmiany lokalowe, 
przekształcenia strukturalne, komputeryzację procesów bibliotecznych 
oraz osiągnięcia własne i swoich poprzedników, którzy w trudnych 
warunkach tworzyli podstawy systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uczelni i pracowali na rzecz środowiska akademickiego.

W imieniu zespołu redakcyjnego Kwerendy z dekady zapraszam
do wspólnej sentymentalnej wędrówki w czasie.

Dyrektor Biblioteki Głównej UPH

Ewa Kozarska
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w kraju
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w Siedlcach

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1969 r.

w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 1969 r. 
Nr 4, poz. 31) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Wyższą Szkołę 
Nauczycielską w Siedlcach.
2. Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach 
kształci nauczycieli dla potrzeb szkół 
podstawowych i zasadniczych szkół 
zawodowych.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się 
Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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liczył pierwszy księgozbiór Biblioteki [przejęty po 
Bibliotece Studium Nauczycielskiego].

pierwszy i jak dotąd jedyny Klub Interesującej 
Książki [działał na prawach koła naukowego!]

liczba czytelników w pierwszym roku działalności 
Biblioteki WSN427

25 000

81 772 liczba woluminów w pierwszych pięciu latach 
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książka wpisana pod 
sygnaturą 1, to Krzyżacy 
Henryka Sienkiewicza



pierwszy Dyrektor Biblioteki Halina Komar

pierwsza siedziba 
Biblioteki w budynku 

Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej, 

przy ul. 3 Maja 54 
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pierwsza książka wpisana 
do księgi inwentarzowej 
Biblioteki WSN



Józef Kozłowski, Problemy organizacyjno-modelowe. 
[w:] Pierwszy rok działalności Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 
w Siedlcach : artykuły - rozprawy - sprawozdania / red. Wacław 
Wojtyński, Siedlce 1970, s. 45

Najpilniejsze zadanie widzimy w zaprawianiu studentów 
do samodzielnej pracy, do przebywania  w czytelniach 
i bibliotekach, do obcowania z literaturą o szerokim 
zasięgu tematycznym jak i specjalistyczną. Niestety 
stwierdzamy z przykrością, że młodzież studencka nie 
garnie się chętnie do książek i czasopism, ani też nie 
umie z nich korzystać. Będzie to ważne zadanie dla 
kadry naukowo-dydaktycznej, jak pobudzić młodzież 
do korzystania z biblioteki i czytelni. Pod tym względem 
postaramy się, aby biblioteka i czytelnie zachęcały 
i przygotowywały do samodzielnej nauki.
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W 1971  Biblioteka 
zmieniła siedzibę. Nowy adres: 

roku

Pomimo niezależności 
lokalowej borykaliśmy się 

z wieloma trudnościami:
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Zbiory lokuje się na trzech 
kondygnacjach bez windy. 
Wypożyczalnia i katalogi mieszczą 
się „kątem” w magazynach, 
do pracy bibliotekarze mają jeden 
pokój.
Budynek przystosowany do zajęć 
dydaktycznych staje się dla nas 
prawdziwą udręką. Na skutek 
ciągłego braku sal wykładowych 
zmuszeni jesteśmy do dyslokacji 
księgozbioru kilka razy w roku.

Halina Komar, Biblioteka Główna 
Wyższej Szkoły Rolniczo-
Pedagogicznej.
[w:] Od Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej do Akademii 
Podlaskiej : 30 lat siedleckiej uczelni / 
praca zbiorowa pod red. Piotra 
Matusaka, Siedlce 1999, s. 105

1972 - pierwsze szkolenia 
użytkowników z zakresu 
Przysposobienia bibliotecznego
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zmiany
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zatwierdzenie przez Senat Uczelni struktury organizacyjnej, 
z podziałem na trzy oddziały: Gromadzenia, Uzupełniania 
i Opracowania Zbiorów, Informacji Naukowej, 
Udostępniania Zbiorów

zmiany

powstanie Biblioteki Wydziału Rolniczego
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W 1977 roku przeprowadziliśmy się do nowej siedziby przy 
ulicy Marcelego Nowotki. Tym samym ziściły się nadzieje, 
które mieliśmy w 1974 roku, kiedy trwała budowa biblioteki 
(patrz fotografia powyżej).

zmiany cd.
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Może było skromnie i szaro, ale INFORMATOR dla studentów był!!!
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ostatni rok dekady

cdn.
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Fotografie wykorzystane w numerze Kwerenda z dekady 1969-1978:

Trybuna Mazowiecka 1969, nr 179 [s. 3-4]
Zbiory Archiwum UPH [okładka, s. 6-8, s. 10-12]
Zbiory Biblioteki Głównej UPH [s. 5-6, s. 8-10, s. 13-14]

Pomysł, redakcja i wykonanie:

Magdalena Chromińska
Anna Mielczarek

magdalena.chrominska@uph.edu.pl
anna.mielczarek@uph.edu.pl

Twórcy publikacji dołożyli wszelkich starań, by dotrzeć do wszystkich właścicieli 
i dysponentów praw autorskich do ilustracji zamieszczonych w publikacji. Osoby, 

których nie udało nam się ustalić, prosimy o kontakt z Redakcją.

Serdeczne podziękowania dla Agencji Reklamowej TEKSTURA za wsparcie 
techniczne oraz Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

za udostępnienie materiałów.

B I B L I O T E K A   G Ł Ó W N A
U  N  I  W  E  R  S  Y  T  E  T  U
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH
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