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Dnia 11 lutego nagle zmarł w Siedlcach 

mgr Antoni Krzymowski,
kustosz Biblioteki Głównej 

Wyższej Szkoły Rolniczo Pedagogicznej w Siedlcach.
Antoni Krzymowski związany był z Uczelnią od 1976 roku. 

Do 1993 roku był kierownikiem Oddziału Udostępniania 
Zbiorów w Bibliotece Głównej. Następnie samodzielnie 

prowadził Czytelnię Wydziału Humanistycznego przy ulicy 
Żytniej. Jego zaangażowanie w pracę i uczuciowy do niej 

stosunek sprawiły, że był bardzo ceniony. Szczególnie zżył się 
z Czytelnikami „swojego" Wydziału i otaczał Ich zawodową 

opieką, służył radą i pomocą w każdej okoliczności.
Dnia 18 lutego 1999 roku z żalem pożegnaliśmy Kolegę 

Antoniego Krzymowskiego na cmentarzu w Przesmykach.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca 

i ogromnej życzliwości dla ludzi.



zaczynamy budowę
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w międzyczasie

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r.o przekształceniu Wyższej Szkoły 
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach

Art. 1.
Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach przekształca się w akademię,

której nadaje się nazwę „Akademia Podlaska”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.
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lipiec 1999 pierwszy sztych
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oczko w głowie

[...]biblioteka, którą 
budujemy, jest wielkim 
osiągnięciem. Gmach ten 
skomasuje w sobie całość 
księgozbioru Akademii. 
Ułatwi to pracę a przede 
wszystkim przyniesie 
wielkie oszczędności 
w późniejszym terminie.

Chcemy aby ten obiekt był nie tylko 
miejscem wypożyczania książek, 
ale też centrum życia kulturalnego 
i intelektualnego dla całego regionu

Andrzej Tarasiuk (1945-2015)

Z Uczelnią związany od 1973 roku. 
Pracował na stanowiskach: radcy 
prawnego, dyrektora administracyjnego 
i kanclerza. Był propagatorem idei 
nowoczesnej Biblioteki.

 Wieloletni wykładowca, dziekan Wydziału Chemiczno-
Matematycznego (1987-1993), a także rektor Akademii 
Podlaskiej (1993-1999) oraz inicjator wdrożenia 
integracyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych. 
W trakcie jego kadencji rozpoczęto budowę gmachu 
Biblioteki Głównej.

Lesław Szczerba (1938-2010)

prof. dr habilitowany, matematyk.
Z Uczelnią związany od 1975 roku.



na budowie
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2000
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h  c  ny an  a   dd  y sz ka ab c h a  i   ona pi tn yp cę zt ns yo cd hu   k Pe ot cąz

2001

dostęp w lokalnej sieci uczelnianej do elektronicznych 
wersji pełnych tekstów artykułów z czasopism (z baz 
danych: Science Direct, Springer)

wdrożenie modułu gromadzenia zbiorów

AGRO

Przewodnik Bibliograficzny

Bibliografia Zawartości Czasopism

SIGŻ

komputeryzacja trwa



i jeszcze 1999 r.

Katalog 
komputerowy 
dostępny dla 
Czytelników

Mamy swoją 
pierwsza 
stronę 
internetową!!!
Zrobioną 
samodzielnie 
od A do Z!!!
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Przenosimy Wypożyczalnię
do nowego budynku przy
ulicy Popiełuszki 9.

przeprowadzka

2003
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Nowe kąty,
ale meble
jeszcze stare



12 maja 2004 uroczyste otwarcie Biblioteki Akademii Podlaskiej

Czy na pewno są 
wystarczająco ostre?

wielkie otwarcie
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 i my tam byliśmy
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uruchomienie komputerowego systemu wypożyczeń

zbiory Biblioteki dostępne w Katalogu Rozproszonym 
Bibliotek Polskich (KaRo), w ramach protokołu Z39.50;

udostępnienie w sieci bibliograficznej bazy danych 
Publikacje Pracowników

komputeryzacji cd.

2005

2004

udostępnienie w sieci bibliograficznej bazy danych 
Problemy Niepełnosprawnych



- wyszukiwać

- zapisać się samodzielnie do Biblioteki

- zamawiać 

- rezerwować

- prolongować

przez Internet można:
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2006
OPAC
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We are the Champions!!!

Uhonorowanie 
Biblioteki medalem 
The Computerworld 
Honors Program w 
kategorii Education 
& Akademia za 
starania i osiągnięcia 
w dziedzinie 
komputeryzacji

medalistka



katalogowanie dokumentów w formacie MARC 21

utworzenie biblioteki cyfrowej Rozprawy Doktorskie AP 
(oprogramowanie Greenstone Digital Library)

wprowadzenie dla studentów szkolenia on-line 
z Przysposobienia bibliotecznego

uruchomienie programu E-czytelni@, gromadzącego 
i udostępniającego w Internecie zbiory osobom 
niepełnosprawnym wzrokowo

przystąpienie do Narodowego Uniwersalnego Katalogu 
Centralnego (NUKAT)

2007

2008

nie spoczywamy na laurach
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2006

otwarcie Galerii Akademickiej Przestrzeń Sztuk w holu 
Biblioteki



wizjonerzy

cdn.
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Fotografie i ilustracje wykorzystane w numerze Kwerenda z dekady 1999-2008:

[okładka] 
[s. 1] Zbiory Biblioteki Głównej UPH
[s. 2-6] fot. autor Janusz Mazurek, Zbiory Biblioteki Głównej UPH
[s. 6] 
[s. 3, 8] Zbiory Biblioteki Głównej UPH
[s. 9] fot. autor Rafał Dmowski
[s. 10-12] fot. autor Jacek Mazurek
[s. 13-14] Zbiory Biblioteki Głównej UPH
[s. 15] fot. https://muzyka.fandom.com/wiki/Freddie_Mercury?file=200938-004-6F2F7CB1.jpg (CC-BY-SA), Zbiory 
Biblioteki Głównej UPH

fot. autor Jacek Mazurek

https://pl.freepik.com/darmowe-ikony/narzedzie-mikser-betonu_721659.htm (CC-BY-SA 3.0)

[s. 17] 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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