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DEKADY



Drogi Czytelniku,

Chcemy przybliżyć Ci lata 1979-1988, kiedy biblioteka 
funkcjonowała w siedzibie przy ul. Nowotki 19/21.
Okres ten dla wielu jest historią zamierzchłą.
Pokazujemy, że pomimo smutnej rzeczywistości księgozbiór 
powiększał się, zmieniali się zarządzający, następował 
rozwój biblioteki i przybywało nowych czytelników.
Dla niektórych osób, może być to podróż sentymentalna, 
inni westchną z ulgą, że są to czasy słusznie minione. 
Dla Bibliotekarzy jest to ważna część ich historii.
Wszystkie odczucia są dla nas ważne.

Życzymy miłej lektury!

Twórcy Kwerendy
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Czy wiedzieliście, że Biblioteka 
działała aż w tylu punktach?

piszą o nas
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Już w 1980 r. brakuje miejsca na nowości. 
Koniecznością jest selekcja księgozbioru. Ok. 50 tys. 
wol. przewozimy do oddalonego o 18 km pałacu 
w Mordach. Odzyskujemy po kilku latach niewiele 
(kradzieże). Na szczęście, co cenniejsze pozycje 
z literatury zostają na miejscu.

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. 107

w pałacu
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frontem do czytelnika

Tak wyglądały zapisy 
do biblioteki. Na szczęście 
wówczas nie obowiązywało 
RODO :)
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frontem do czytelnika

KTO TO PAMIĘTA?

Na holu przy wypożyczalni wisiała 
metalowa skrzynka z hydrantem. 
Podczas kontroli przeciwpożarowej 
została otwarta i wysypały się z niej 
niezrealizowane rewersy.
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frontem do nauki
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nowy dyrektor

Dr inż. Wiesław Słupczyński pełnił 
funkcję dyrektora Biblioteki Głównej 
WSRP w latach 1988-1991.
Z uczelnią związany od początków jej 
istnienia.

Nie wszyscy znali drugie oblicze dyrektora, który był zapalonym 
kolekcjonerem i militarystą. Był pomysłodawcą utworzenia 
Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, a także autorem książek 
z dziedziny wojskowości.
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Jako podsumowanie drugiej dekady
spojrzenie na Bibliotekę. W 1988 roku w Rocznikach 
Bibliotecznych ukazał się artykuł Zofii Sokół pt. : Biblioteki 
wyższych szkół pedagogicznych. Autorka przeanalizowała 
działalność 11 placówek, wśród których znalazła się 
Biblioteka WSRP. 

 prezentujemy naukowe 

o nas naukowo

Pod względem ilości 
zarejestrowanych czytelników 
plasowaliśmy się na 8 pozycji.

Według informacji dyrektorów 
bibliotek lub ich zastępców, 
w niektórych miejscowościach, 
jak np. w Słupsku, Siedlcach 
czy w Warszawie, powierzchnia 
biblioteki powinna zwiększyć 
się o sto procent.
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W 1988 roku w Bibliotece było zatrudnionych 20 osób. 
Należeliśmy do placówek o wysokim obciążeniu etatu bibliotekarza

 Rotacja jest ogromna i dotyczy przede wszystkim pracowników 
z innym niż bibliotekarskim wykształceniem. Ostatnia siatka płac, 
która wyżej stawia st. magazyniera niż bibliotekarza, znowu obniżyła 
liczbę chętnych do nauki. W tak niewielkim mieście jak nasze, trudno 
jest o kadrę i stąd sytuacja jest jaka jest.

Kadra to bardzo 
poważny problem 
w naszej 
bibliotece. 
Pauperyzacja 
zawodu 
bibliotekarza 
sprawiła, że coraz 
mniej jest 
chętnych do nauki. 
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oświaty i wychowania młodzieży pracującej i dorosłych na wsi, 
przemiany wiejskiego środowiska w regionie itp.

Czytelników szerzej 
zainteresowanych 
tematem odsyłamy tutaj

Cytaty pochodzą z artykułu 
Biblioteczne. R.35, z. 1-2 (1991).

Zofii Sokół pt. : Biblioteki wyższych szkół pedagogicznych./ Roczniki 

cdn.

[...] Wyższa Szkoła 
Pedagogiczno-
Rolnicza 
w Siedlcach 
specjalizuje się 
w pedagogice 
i kulturze wsi, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem upowszechniania kultury Mazowsza i Podlasia,
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Fotografie wykorzystane w numerze Kwerenda z dekady 1979-1988:
[s. 3] autor Witalis Wolny, zdjęcie pochodzi z pisma "Spotkania z Zabytkami" nr 1 (83) 1994
[s. 7] autor: I. Szklarz
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/443/576/promocja.albumu.slawomira.kordaczuka.i.wieslawa.slupczynskiego.9.html

[s. 4] Narodowe Archiwum Cyfrowe [Sygnatura: 40-X-103-11] [autor Grażyna Rutowska]
[s. 6-8, s. 10-12] Zbiory Archiwum UPH
[okładka, s. 2, s. 5-10, s. 13-14] Zbiory Biblioteki Głównej UPH

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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