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Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w roku 2007 numer Biuletynu 
Informacyjnego Biblioteki AWF w Krakowie.

Szczególnie polecamy lekturę pierwszej części artykułu Tomasza Rusina pt. 
Pierwsze polskie przewodniki po Beskidach. Cz. 1: „Spiski poszukiwaczy skar-
bów” i „relacje podróżnicze”.

Czytelników zainteresowanych pracą Biblioteki w minionym roku zapraszamy 
do zapoznania się z tekstem „Sprawozdania z działalności Biblioteki Gł. AWF za 
rok 2006”.

Prosimy szczególnie zwrócić uwagę  na informacje o dostępach do kolekcji 
czasopism pełnotekstowych: Science Direct, Springer oraz do baz w wersji pełno-
tekstowej: Sport Discus with Full Text, Hospitality & Tourism Complete (rozdział 
w Biuletynie: Źrodła elektroniczne).

Biuletyn Informacyjny jest dostępny również w formie elektronicznej na 
stronie internetowej, adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl, link: Wydawnictwa 
własne

Osoby zainteresowane zamieszczaniem swoich materiałów w Biuletynie 
zapraszamy do  współpracy i prosimy o kontakt z Redakcją.
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ADRES I ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

Al. Jana Pawła II 78, 31-571  Kraków
Tel./Fax 012-683-15-84
http:// biblioteka.awf.krakow.pl

DYREKTOR  mgr Renata Mroczek
Pok. 105, tel. 012-683-15-15
e-mail: Renata.Mroczek@awf.krakow.pl 

ZAST. DYREKTORA  mgr Sabina Korczala
pok. 110, tel. 012-683-12-21
e-mail: Sabina.Korczala@awf.krakow.pl

ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW
pok. 108 tel./fax  012-683-15-84
KIEROWNIK  mgr Renata Kamińska-Włodarczyk
e-mail: Renata.Kaminska@awf.krakow.pl

ODDZIAŁ OPRACOWANIA I INWENTARYZACJI ZBIORÓW
pok. 110, tel. 012-683-12-21
KIEROWNIK  mgr Sabina Korczala
e-mail: Sabina.Korczala@awf.krakow.pl

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
dawna sala wykładowa „A”, tel. 012-683-13-10
KIEROWNIK  mgr Elżbieta Budkiewicz
e-mail: Elzbieta.Budkiewicz@awf.krakow.pl

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 
ZBIORÓW 
(wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna, czytelnie i magazyny zbiorów)
pok. 106, tel. 012-683-13-12
KIEROWNIK mgr Bożena Niepsuj
e-mail: Bozena.Niepsuj@awf.krakow.pl
 e-mail:wypo@awf.krakow.pl (wypożyczalnia)

INFORMATYK  mgr Barbara Balicka
pok. 104, tel. 012-683-13-47
e-mail: wibalick@cyf-kr.edu.pl

BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY  mgr Małgorzata Nahotko
pok. 104, tel. 012-683-13-47
e-mail: Malgorzata.Nahotko@awf.krakow.pl

UWAGA:
W połączeniach wewnętrznych należy opuszczać pierwszych 6 cyfr numerów telefonów.
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DNI I GODZINY OTWARCIA 
AGEND UDOSTĘPNIANIA

Wypożyczalnia: pon., środy  9.00 – 19.00
 wt., czw., piąt. 9.00 – 14.00

soboty (zgodnie z harmonogramem zajęć studiów zaocznych)
  9.00 – 13.00

Czytelnia Ogólna: pon. – piąt. 8.30 – 19.00
 wszystkie soboty 9.00 – 13.00

Czytelnia Czasopism Bieżących: pon. – piąt. 9.00 – 19.00
 wszystkie soboty 9.00 – 13.00

Informatorium: pon. – piąt. 9.00 – 19.00
 wszystkie soboty 9.00 – 13.00
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

RADA BIBLIOTECZNA

• Skład Rady Bibliotecznej 
Przewodniczący Rady: dr hab. Jerzy Żołądź, prof. nadzw., Prorektor ds. 
Nauki
Członkowie Rady:
dr hab. Ryszard Żarów, prof. nadzw. – przedstawiciel nauczycieli akademi-
ckich
dr Jerzy Raciborski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Piotr Mika – przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Renata Mroczek – dyrektor Biblioteki
mgr Sabina Korczala – zastępca dyrektora Biblioteki
mgr Renata Kamińska-Włodarczyk – kierownik Oddziału Gromadzenia 
Zbiorów
mgr Bożena Niepsuj – kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów
mgr Elżbieta Budkiewicz – kierownik Oddziału Informacji Naukowej
mgr Małgorzata Nahotko – przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych

• Posiedzenia Rady Bibliotecznej w roku 2007
Data posiedzenia: 15 stycznia 2007 r. 
Tematyka posiedzenia: zatwierdzenie planu wydatków finansowych Biblioteki 
na rok 2007, informacja o pracach nad wdrożeniem modułu wypożyczeń 
w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym VTLS-VIRTUA

KOMUNIKATY

• Prosimy pracowników Uczelni o zgłaszanie na bieżąco wszystkich swoich 
publikacji naukowych, w celu rejestracji w bazie publikacji pracowników 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, opracowywanej w Bibliotece,  
udostępnianej w Internecie, na stronie www Biblioteki.

• Przypominamy, iż Biblioteka organizuje szkolenia:
1.  dla studentów  w ramach seminarium magisterskiego, po uprzednim 

ustaleniu terminu w OIN (tel. 13-10), mgr Dariusz Tynor
2.  dla pracowników  uczelni i doktorantów – w zakresie poszukiwań 

w źródłach elektronicznych, po uprzednim ustaleniu terminu w OIN 
(tel. 13-10) – mgr Elżbieta Budkiewicz
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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gł. AWF w Krakowie za rok kalenda-
rzowy 2006

Uwagi wstępne

W sprawozdaniu omówiono działalność Biblioteki Gł. AWF w roku kalenda-
rzowym 2006.
Biblioteka zrealizowała swoje zadania ustawowe i statutowe w zakresie 
gromadzenia, opracowywania, inwentaryzacji i udostępniania materiałów 
bibliotecznych, opracowywania i udzielania informacji, udostępniania za-
sobów informacyjnych oraz działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej 
i wydawniczej.
Poza pracami bieżącymi w ramach w/w działalności wykonano szereg dodatko-
wych prac:
–  kolejny etap dużej selekcji zbiorów
–  reorganizacja i przenoszenie zbiorów bibliotecznych, w związku z wymianą 

regałów magazynowych i selekcją zbiorów
–  konwersja rekordów z katalogu komputerowego w systemie MAK do syste-

mu VIRTUA.
Należy zwrócić uwagę na rozwój usług informacyjnych, w szczególności oferty 
dostępu do kolekcji czasopism w wersji elektronicznej, dostępnych on-line, wzrost 
liczby użytkowników wykorzystujących źródła elektroniczne.  

Działalność wydawnicza

W roku kalendarzowym 2006 Biblioteka wydała:
–  Biuletyn Informacyjny w wersji drukowanej i elektronicznej (cztery numery), 

zmieniono układ i dodano nowe rubryki
–  Foldery informacyjne Biblioteki
Biblioteka opracowuje i aktualizuje własną stronę internetową, na które za-
mieszcza informacje dot. organizacji i działalności Biblioteki, jej zasobów, źródeł 
elektronicznych oraz inne informacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycz-
nej, edukacyjnej.

Udział w konferencjach, szkoleniach

1. Konferencja „Archiwizacja i digitalizacja. Cyfrowy świat bibliotek – prob-
lemy techniczne, prawne, wdrożeniowe,

2. Szkolenie w zakresie modułu wypożyczeń systemu VIRTUA,
3. Szkolenie „Dofinansowanie dla bibliotek,
4. Konferencja „Bazy CDS/ISIS w bibliotece elektronicznej”,
5. Warsztaty: katalogowanie w NUKAT dokumentów elektronicznych, 

dokumentów niesamoistnych.
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Działalność dydaktyczna

Szkolenia biblioteczne przeprowadzono dla:
–  studentów I roku wszystkich kierunków 44 grupy,  1300 osób
–  studentów III roku i doktorantów   8 grup,      100 osób
–  pracowników uczelni           10 osób
Praktyki specjalistyczne miesięczne odbyły trzy osoby, pracownicy  Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej

Gromadzenie zbiorów

• Nabytki Biblioteki

Nabytki Biblioteki – rodzaj materiałów Ilość vol./jedn. inw.

Druki zwarte 1284 vol. (w tym 90 zagr.)

Czasopisma 276 vol. (w tym 44 zagr.)

Zbiory specjalne 24 j. inw.

• Ubytki Biblioteki

W roku kalendarzowym 2006 przygotowano do wykreślenia z inwentarza, na pod-
stawie protokołów ubytków materiałów nie zwróconych przez czytelników oraz ma-
teriałów wycofanych ze zbiorów przez komisje selekcyjne następujące materiały:

Rodzaj materiału Selekcja zbiorów 
(il. vol.)

Materiały  nie 
zwrócone przez 
czytelników (il. 

vol.)

Braki 
bezwzględne

Druki zwarte 3731 vol. 71 vol. 268 vol.

Czasopisma 608 vol.

• Stan całego księgozbioru

Rodzaj dokumentów Wielkość zbiorów (vol./jedn.inw.)

Druki zwarte (vol.) 98 556 vol.

Czasopisma (vol.) 17 949 vol.

Zbiory specjalne (jedn. inw.) 2 864 j. inw.

Należy zwrócić uwagę na znaczne poszerzenie oferty dostępu do kolekcji cza-
sopism w wersji elektronicznej. W minionym roku, obok dotychczasowych baz 
on-line, Biblioteka zaoferowała użytkownikom dostęp do kolekcji czasopism 
w wersji elektronicznej  Science Direct (Elsevier),  podpisano również umowę 
na dostęp on-line do kolekcji czasopism Springer w roku 2007. W roku 2006 
zakupiono nowy dostęp on-line do bazy Hospitality & Tourism Index.
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Większość baz kupowanych jest w ramach konsorcjów bibliotek naukowych, 
w sposób bardzo korzystny finansowo (duże rabaty oraz dofinansowanie z Mi-
nisterstwa).

Opracowanie i inwentaryzacja zbiorów

W roku kalendarzowym 2006 wykonano opracowanie formalne i klasyfikację 
rzeczową oraz wprowadzono do baz komputerowych wszystkie nabytki Biblioteki, 
zgromadzone w opisywanym roku oraz wykonano konwersję części rekordów 
z systemu MAK do systemu VIRTUA.
Opracowano, poprawiono i wprowadzono oraz skopiowano w systemie VIRTUA 
rekordy bibliograficzne, rekordy haseł wzorcowych oraz rekordy egzempla-
rza do „Bazy Siedmiu Bibliotek” Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego oraz 
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT.
• Łącznie do katalogu w systemie VIRTUA wprowadzono w omawianym roku 

kalendarzowym:
– rekordów bibliograficznych 1248 (nowe), 2708 (przejęte)
– rekordów khw   374 
– rekordów egzemplarza  14 269
– rekordów zasobu  14  

• Wielkość baz komputerowych B-teki AWF, udostępnionych ze strony www 
Biblioteki (Stan na grudzień 2006 r.):
– wielkość bazy komputerowej „Katalog”  14 040 rekordów
– wielkość bazy komputerowej „Czasopisma” 1 140 rekordów

Udostępnianie zbiorów

Zbiory Biblioteki udostępniane są w Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism 
Bieżących oraz Wypożyczalni, przez sześć dni w tygodniu. Agendy udostępniania 
są otwarte przez cały dzień (dyżury w systemie dwuzmianowym). Szczegóły dot. 
zasad korzystania z zasobów Biblioteki znajdują się w regulaminach, dostępnych 
w Bibliotece oraz on-line, na stronie www Biblioteki.

• Udostępnianie zbiorów na zewnątrz

Wypożyczenia indywidualne:
–  ilość zapisanych czytelników do Wypożyczalni: 2015 osób (1926 z Uczelni, 

89 spoza Uczelni)
–  ilość wypożyczonych woluminów książek: 14 097 vol. 
–  ilość zwróconych woluminów książek:  15 629 vol. 
Wypożyczenia międzybiblioteczne:
–  do innych bibliotek ilość wypożyczeń: 93
–  z innych bibliotek ilość wypożyczeń 2

• Udostępnianie zbiorów na miejscu (Czytelnia. Og., Czytelnia Czas. Bież.)

–  ilość odwiedzin w Czytelni Ogólnej:     24 575 
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–  ilość udostępnionych w Czytelni Og.  książek   19 953 vol.
   czasopism  9 873 vol.
  zb. specjalnych 49
  razem    29 995 vol.
(bez statystyki korzystania z prasy codziennej)
–  ilość odwiedzin w Czytelni Czasopism Bieżących  5 200
–  ilość udostępnionych czasopism bieżących   5 100 vol.
• Przysposobiono technicznie do udostępniania: 2541 książek, 98 vol. czaso-

pism
• Oprawiono łącznie:   73 vol.
• Przeprowadzono regulaminową kontrolę (skontrum) części  księgozbioru 

druków zwartych oraz czasopism, która objęła: 14 896 vol. druków zwartych, 
5 328 vol. czasopism

• Przeprowadzono selekcję druków zwartych oraz czasopism, która objęła:
–  druki zwarte  3 731 vol.
–  czasopisma  608 vol.

Informacja naukowa

• Udzielanie informacji
–  ilość odwiedzin w Informatorium: 3 102
–  ilość wyszukiwań w bazach, dostępnych on-line z komputerów uczelnianych:  

40 279
–  ilość wyszukiwań w bazach własnych Biblioteki, ogólnie dostępnych on-line: 

102 510
Wyszukane informacje były przekazywane użytkownikom w formie wydruków, 
w formie zapisów na dyskietkach, w formie elektronicznej (e-mail).
• Opracowywanie informacji
W roku kalendarzowym 2006
–  opracowano i wprowadzono do własnych baz danych Biblioteki:  

3 256 rekordów
–  łączna ilość rekordów w bazach własnych: 57 232 rekordy
• Realizacja zamówień odbitek kserograficznych oraz wysłanych e-mail arty-

kułów z czasopism dla pracowników i doktorantów:
–  ilość zamówionych artykułów z innych bibliotek:  705 
–  ilość otrzymanych artykułów z innych bibliotek:  680
–  ilość artykułów wysłanych do innych bibliotek:  39
  
Komputeryzacja działalności bibliotecznej

W roku 2006 wykonano prace związane z  modernizacją wykorzystywanego 
w Bibliotece oprogramowania Expertus www, umożliwiającego prezentację 
w Internecie własnych baz danych  tworzonych w pakiecie CDS/ISIS. Zakupiono 
wersję „Expertus www” dla systemu Linux.
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W styczniu 2006 r.  zostały podpisane umowy:
–  Umowa o serwis oprogramowania VIRTUA 
–  Umowa na poszerzenie licencji na oprogramowanie VIRTUA dla bazy 

wspólnej (clas 06).
Nowe nabytki Biblioteki są wprowadzane do bazy wspólnej KZB oraz 
NUKAT.
Równocześnie wykonywana jest konwersja rekordów z systemu MAK do systemu 
VIRTUA. Do czasu zakończenia konwersji katalog komputerowy on-line na 
stronie www Biblioteki będzie udostępniany  przez MAK WWW.
Nie jest aktualizowany katalog kartkowy i informacje o nabywanych książkach 
znajdują się wyłącznie w katalogu komputerowym.

Remonty, modernizacje, wyposażenie

W roku kalendarzowym 2006 zakupiono zestaw regałów przesuwnych do ma-
gazynu Biblioteki, które zastąpiły część regałów stacjonarnych. 
–  Wymieniono na nowe dwoje głównych drzwi wejściowych do pomieszczeń 

Biblioteki.
–  Zainstalowano umywalkę na poziomie magazynów Biblioteki (w przyzie-

miu).
–  Wykonano i zamontowano ladę komputerową do holu katalogowego. 

Zmodernizowano ladę w  Czytelni Ogólnej.
–  Przeprowadzono naprawy sprzętu komputerowego, windy towarowej oraz 

inne drobne naprawy, wynikające z bieżących potrzeb.
Do pilnych prac remontowych i modernizacyjnych, zgłoszonych w planach 
Biblioteki należy:
–  kolejny etap wymiany regałów stacjonarnych na regały przesuwne w ma-

gazynach Biblioteki
–  montaż klimatyzatorów w Informatorium i Czytelni Czasopism Bieżących
–  malowanie magazynu druków zwartych i pomieszczeń pracowniczych 
–  wymiana okien
–  wymiana oświetlenia w pomieszczeniach magazynowych

Uwagi końcowe

Podsumowując działalność Biblioteki w roku kalendarzowym 2006 należy 
stwierdzić, iż poza podstawowymi zadaniami  wykonano w Bibliotece szereg prac 
dodatkowych, wcześniej nie planowanych, lub wynikających z realizacji kilkulet-
nich przedsięwzięć, mi. in. selekcja, konwersja rekordów do systemu VIRTUA , 
reorganizacja i przenoszenie zbiorów bibliotecznych  w magazynach.
Biblioteka przygotowała się organizacyjnie i merytorycznie do uruchomienia 
modułu wypożyczeń.

Najważniejsze kierunki działania Biblioteki na rok 2007:

–  kontynuacja prac nad tworzeniem katalogu komputerowego w systemie 
VIRTUA (w tym retrokonwersja)
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–  współudział w tworzeniu katalogu centralnego NUKAT
–  rozbudowa, aktualizacja i dążenie do kompletności bazy dorobku naukowego 

pracowników Uczelni
–  dalsze prace związane z tworzeniem narzędzi umożliwiających szybkie 

i łatwe przeszukiwanie czasopism elektronicznych (prace rozpoczęto w roku 
2006)

–  uruchomienie modułu wypożyczeń  oraz wprowadzenie  nowego regulaminu 
Wypożyczalni

–  kontynuacja dużej selekcji zbiorów bibliotecznych
–  kontynuacja reorganizacji i przenoszenia zbiorów bibliotecznych, związana 

z kolejnym etapem wymiany regałów na regały przesuwne.

Oprac. Renata Mroczek
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ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

• BAZY bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe

Uwaga: Informacje o bazach oraz linki  do  baz znajdują się na  stronie interne-
towej Biblioteki AWF

Bazy własne Biblioteki AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Publikacje pracowników AWF w Krakowie
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF
Zasięg chronologiczny: 1928-1950 r. (prace pracowników Studium WF UJ), 1951-
1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972 r. (prace pracowników AWF)
Aktualizacja: bieżąca
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://149.156.220.101/expertus/nawf

Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów 
Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowa-
nie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność 
fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna 
sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Aktualizacja: bieżąca
Sposób dostępu: on-line  ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres:  http://149.156.220.101/expertus/boin

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich 
obronionych w AWF w Krakowie
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF
Zasięg chronologiczny: 1928-1950 r. (Studium WF UJ), 1951-1971 r. (WSWF),  
od 1972 r.(AWF)
Aktualizacja: bieżąca
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://149.156.220.101/expertus/pmd
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Bazy zagraniczne (wybór)

Nazwa bazy: Science Direct (Elsevier), dostęp przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: pełne teksty czasopism wydawnictwa Elsevier oraz  (od roku 2003) 
wydawnictw Academic Press,  Harcourt Heath Science (ok. 2500 tytułów)
Tematyka: głównie nauki przyrodnicze, medyczne, techniczne oraz wiele innych 
dziedzin 
Zasięg chronologiczny: od 1995 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

UWAGA!!!  
Od stycznia 2007 r. nowy dostęp elektroniczny do kolekcji pełnych tekstów 
czasopism: 
Nazwa bazy: Springer, dostęp przez Bibliotekę Wirtualną ICM
Zawartość: pełne teksty czasopism wydawnictw Springer oraz Kluwer Academic 
Publisher (ponad 1100 tytułów bieżących oraz ok. 150 tytułów nie kontynuo-
wanych)
Tematyka: baza wielodziedzinowa
Zasięg chronologiczny: od 1995 r.
Aktualizacja : na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer
 
UWAGA!!!
Od marca 2007 r. nowy dostęp elektroniczny do bazy w wersji  pełnoteksto-
wej:
Nazwa bazy: Sport Discus with Full Text (EBSCO Publishing), dostęp przez 
Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty – 415 czasopism peł-
notekstowych
Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie fizyczne, 
sprawność fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, na-
uczanie, rekreacja, wypoczynek
Zasięg chronologiczny:  od 1985 roku oraz wybrane materiały  z lat wcześniej-
szych.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com

Nazwa bazy: Medline ( National Library of Medicine), dostęp przez Serwis 
Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
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Zasięg chronologiczny: od 1966 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Pub Med (National Library of Medicine)
Zawarość: opisy bibliograficzne, abstrakty
Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1950 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium

Nazwa bazy: Leisure, Recreation and Tourism Research (CAB International)
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty
Tematyka: wypoczynek, rekreacja, turystyka, środowisko, podróże, aspekty 
ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne turystyki, rekreacji 
i wypoczynku, zarządzanie w turystyce i rekreacji
Zasięg chronologiczny: 1990-2006 r.
Aktualizacja: brak
Sposób dostępu: baza dostępna w wersji drukowanej w Czytelni Czasopism Bieżących

UWAGA!!!
Od marca 2007 r. nowy dostęp elektroniczny do bazy w wersji pełnoteksto-
wej: 
Nazwa bazy: Hospitality & Tourism Complete. (EBSCO Publishing), dostęp  
przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne (624.000 rekordów), abstrakty, pełne teksty 
ponad 300 publikacji
Tematyka: turystyka, hotelarstwo,  dane demograficzne, statystyczne, rozwój 
i inwestycje w branży turystycznej, przepisy prawa, zarządzanie w hotelarstwie, 
podróże, wypoczynek, praktyka zarządzania i administracji, trendy na rynku 
i w technologii, itd.
Zasięg chronologiczny: od połowy lat 60-tych
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie 

Nazwa bazy:  Academic Search Premier (EBSCO Publishing), dostęp przez 
Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty – ok. 4.500 czasopism, 
w tym ponad 3.600 recenzowanych 
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Tematyka: wielodziedzinowa baza czasopism naukowych,  m.in. nauki społeczne, 
pedagogika, edukacja, informatyka, nauki medyczne i biomedyczne
Zasięg chronologiczny: od 1975 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Health Source Nursing/Academic Edition (EBSCO Publishing), 
dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, cytowania z ponad 800 czasopism, 
pełne teksty – ok. 550 czasopism
Tematyka: nauki medyczne, zdrowie, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, medy-
cyna sportu
Zasięg chronologiczny: od 1975 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Heath Source: Consumer Edition (EBSCO Publishing), dostęp 
przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty – ok. 260 czasopism 
Tematyka: medycyna, medycyna sportu, żywienie, zdrowie
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Business Source Complete (EBSCO Publishing), dostęp przez 
Serwis Ebscohost Web
Zawartość: opisy bibliograficzne, pełne teksty – 25.000 publikacji pełno-
tekstowych, w tym ok. 2800 czasopism, ponad 600 monografii, 21.000 
raportów
Tematyka: biznes, ekonomia, finanse, zarządzanie    
Zasięg chronologiczny: od 1922 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych  dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie
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Nazwa bazy: Newspaper Source (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis 
Ebscohost Web
Zawartość bazy: opisy bibliograficzne oraz pełne teksty – 285 gazet amerykań-
skich i międzynarodowych w języku angielskim.
Tematyka: ogólna, zawartość  dzienników wydawanych USA i londyńskiego 
„The Times”, „Sunday Times”
Zasięg chronologiczny: 
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w  Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

Nazwa bazy: ERIC (wyd. Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie 
Edukacji USA),  dostęp przez Serwis Ebscohost Web
Zawartość bazy: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami. 
Baza zawiera ponad 1.194.000 rekordów oraz linki do ponad 100.000 doku-
mentów pełnotekstowych z serwisu dostawy dokumentów ERIC
Tematyka: edukacja
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium
Adres: http://search.epnet.com
Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych  dla nauczycieli 
akademickich i doktorantów AWF w Krakowie

Cechy platformy EBSCOhost

Większość  w/w baz zagranicznych jest udostępniana przez Firmę EBSCO na 
platformie EBSCOhost. Umożliwia to:
–  zintegrowanie wszystkich  baz bibliograficznych  z bazami czasopism pełno-

tekstowych wydawanych przez EBSCO , m. in. z bazami Academic Search 
Premier, Business Source Complete. Poprzez automatyczne linki z baz 
bibliograficznych EBSCO oferuje dostęp do pełnych tekstów czasopism 
indeksowanych w tych bazach. Przeszukując rekordy bibliograficzne czy 
abstrakty w bazach bibliograficznych użytkownik poprzez linki do pełnego 
tekstu może czytać artykuły dostępne w bazach EBSCO. Dzięki temu bazy 
bibliograficzne na platformie EBSCOhost są bazami częściowo pełnoteks-
towymi.

–  automatyczne linki z baz bibliograficznych do pełnych tekstów czasopism 
prenumerowanych przez bibliotekę w ramach ogólnopolskich konsorcjów 
np. Science Direct, Springer.

–  wzbogacone techniki i narzędzia wyszukiwań w bazach bibliograficznych 
i pełnoteksotywch jak tematyczne grupowanie otrzymanych rezultatów 
(subject clustering), przedstawienie graficzne rezultatów (Visual searching), 
zakładanie w serwisie indywidualnych kont przez użytkowników w celu 
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zapisywania historii wyszukiwań i poszczególnych rezultatów wyszukiwań 
oraz otrzymywania tzw. Alertów SDI – powiadomień pocztą elektroniczną 
według żądanych profili wyszukiwawczych SDI (Selektywna Dystrybucja 
Informacji), opcje wydruku i przesyłania pocztą elektroniczną artykułów 
do własnego użytku w celach edukacyjnych i naukowych. 

(Wykorzystano informacje dostarczone przez  p. Teresę Górecką – przedstawi-
ciela Firmy EBSCO)

Bazy polskie (wybór)

Nazwa bazy: Nauka polska (oprac. Ośrodek Przetwarzania Informacji)
Zawartość: serwisy informacyjne dotyczące nauki polskiej
Tematyka: badania naukowe (SYNABA), rozprawy doktorskie i habilitacyj-
ne, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje decyzyjne 
i doradcze, społeczny ruch naukowy, ludzie nauki, uczeni polscy za granicą, 
konferencje, targi, wystawy
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://bazy.opi.org.pl

Nazwa bazy: Książki polskie (oprac. Biblioteka Narodowa) 
Zawartość : opisy bibliograficzne
Tematyka: ogólna
Zasięg chronologiczny: od 1976 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://mak.bn.org.pl/w11.htm

Nazwa bazy: Czasopisma polskie (oprac. Biblioteka Narodowa)
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: ogólna
Zasięg chronologiczny: 1985-2000,  od 2001 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://mak.bn.org.pl/w12.htm

Nazwa bazy: Bibliografia Artykułów z Czasopism Polskich (oprac. Biblioteka 
Narodowa)
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: ogólna
Zasięg chronologiczny: 1996-2004, od 2005 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://mak.bn.org.pl/w14.htm
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Nazwa bazy: Centralny Katalog Książek Zagranicznych (oprac. Biblioteka 
Narodowa)
Zawartość: opisy bibliograficzne + wskazanie lokalizacji w polskich bibliote-
kach
Tematyka: ogólna
Zasięg chronologiczny: 1975-1986, od 1987 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://mak.bn.org.pl/w3.htm

Nazwa bazy: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (oprac. Biblioteka 
Narodowa) 
Zawartość: opisy bibliograficzne + wskazanie lokalizacji w polskich bibliote-
kach
Tematyka: ogólna
Zasięg chronologiczny: od 1980 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres:  http://mak.bn.org.pl/w3.htm

Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska (oprac. Główna Biblioteka 
Lekarska)
Zawartość: opisy bibliograficzne (1979-1990)  oraz streszczenia w j. pol. i ang. 
(od 1991)
Tematyka: medycyna i nauki pokrewne, oświata zdrowotna
Zasięg chronologiczny: od 1979 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: w Informatorium

Nazwa bazy: Bibliografia Geografii Polskiej (oprac. Centralna Biblioteka 
Geografii i Ochrony Środowiska)
Zawartość: opisy bibliograficzne
Tematyka: geografia, ochrona środowiska, turystyka, krajoznawstwo, zagospo-
darowanie przestrzenne, kartografia
Zasięg chronologiczny: od 1985 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp

Nazwa bazy: Pedagog (oprac. Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Opolskiego)
Zawartość:  opisy bibliograficzne
Tematyka: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, 
edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne
Zasięg chronologiczny: od 1990 r.
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Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium
Adres: http://www.bg.uni.opole.pl/dp/pedagog
    
Nazwa bazy: Lex Omega (Wydaw. Prawnicze Lex)
Zawartośc : baza pełnotekstowa
Tematyka: teksty aktów prawnych, piśmiennictwo prawnicze i pisma urzędowe, 
orzeczenia sądów
Aktualizacja: na bieżąco
Sposób dostępu: w Informatorium

UWAGA!!!
Nowe dostępy on-line do pełnych tekstów czasopism

w wersji elektronicznej w roku 2007!!!

Od stycznia 2007 roku został włączony dostęp z komputerów uczelnianych do 
pełnych tekstów czasopism SPRINGER. Kolekcja liczy ponad 1100 tytułów 
bieżących oraz ok. 150 tytułów nie kontynuowanych, z archiwami od roku 1995.  
Są to czasopisma wydawane przez Springer oraz Kluwer Academic Publisher. 
Zachęcamy do korzystania z tej cennej kolekcji czasopism naukowych.
Dostęp do kolekcji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www 
Biblioteki (Link: Czasopisma on-line albo Bazy danych).
Z w/w kolekcji można korzystać z komputerów uczelnianych i w Informatorium. 
W Informatorium można również uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje 
dot. korzystania z zasobów elektronicznych. 

Ponadto przypominamy i zachęcamy do korzystania z bogatej kolekcji pełnych 
tekstów czasopism naukowych Elsevier (Science Direct), dostępnej on-line już 
od 2006 roku.
Przypominamy o konieczności przestrzegania umów licencyjnych i przepisów 
prawa autorskiego.

Od marca 2007 roku został uruchomiony dostęp do bazy pełnotekstowej SPORT 
DISCUS with Full Text (dotychczas była udostępniana baza Sport Discus w wersji 
bibliograficzno-abstraktowej)
Baza jest najobszerniejszym źródłem czasopism pełnotekstowych z zakresu 
sportu i medycyny sportowej, obejmuje 415 czasopism pełnotekstowych. Wiele 
czasopism zawiera archiwa od 1985 r. oraz z lat wcześniejszych, a około 240 cza-
sopism nie jest dostępne w pełnym tekście w żadnej innej bazie EBSCO. Baza jest 
nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dzie-
dzinach sportu i medycyny sportowej, zawiera artykuły z czasopism naukowych 
i popularno-naukowych, książki, rozdziały książek i materiały konferencyjne.
Z w/w bazy można korzystać z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium.



21

Od marca 2007 roku został uruchomiony dostęp do bazy pełnotekstowej 
Hospitality & Tourism Complete (dotychczas była udostępniana baza Hospitality 
& Tourism Index w wersji bibliograficzno-abstraktowej). 
Baza zawiera dane dotyczące badań naukowych i informacje ze wszystkich dzie-
dzin związanych z turystyką i hotelarstwem. Kolekcja obejmuje ponad 624.000 
rekordów z zawartością od 1965 r. Baza zawiera pełne teksty ponad 300 publi-
kacji, włączając czasopisma, książki oraz raporty na temat firm i krajów. W bazie 
znajdują się pełne teksty takich czasopism jak: Current Issues in Tourism, Hotel & 
Motel Management, Hotels, International Journal of Tourism Research, Journal 
of Ecotourism, Journal of Leisure Rersearch, Journal of Sport Tourism, Journal 
of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Leisure Studies, Nation’s Restaurant 
News, Restaurant Business, Tourism & Hospitality  Research, Tourism Review, 
Travel Weekly i  inne.
Z w/w bazy można korzystać z komputerów uczelnianych i w Informatorium.

Zmiany w udostępnianych bazach!!!

Od lutego 2007 roku dostępna jest na platformie EBSCOhost w pełni zaktua-
lizowanna wersja bazy ERIC, bazy z zakresu tematycznego: edukacja. Rekordy 
w bazie ERIC oznaczone jako „peerreviewed” (recenzowane naukowo) są łatwe 
do wyszukania poprzez użycie opcji limitowania rezultatów (Limits). Baza zawiera 
teraz ponad 1.194.000 rekordów  oraz linki do ponad 100.000 dokumentów 
pełnoteksotwych z serwisu dostawy dokumentów ERIC. Baza dostępna z kom-
puterów uczelnianych oraz w Informatorium.

Od połowy stycznia 2007 roku baza Business Source Premier została zastąpiona 
szerszą wersją, tj. Business Source Complete, która zawiera znacznie więcej 
publikacji pełnotekstowych z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza 
dostępna z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium.

Oprac. Renata Mroczek
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ARTYKUŁY

Tomasz Rusin

Pierwsze polskie przewodniki po Beskidach.
Cz. 1: „Spiski poszukiwaczy skarbów”

i „relacje podróżnicze”

Dzieje „przewodnikopisarstwa”, to znaczy dzieje nie tyle tworzenia przewod-
ników, co dzieje ich użytkowania, mają swój początek jeszcze w czasach antycznych. 
W starożytnej Grecji istniała odrębna gałąź literatury informacyjnej przeznaczonej 
dla podróżujących, która stanowiła jakby gatunkowy początek rozwijającej się w 
wiekach późniejszych twórczości przewodnikowej. Znakomity przykład stanowić 
tu może przewodnik po Grecji Pauzaniasza „Wędrówka po Helladzie”, 160-180 
[Kolbuszewki 1990, s. 5]. Za pierwszy nowożytny przewodnik uznać natomiast 
można „La guide des chemins de France” autorstwa Charlesa Estiennea, którego pierw-
sze wydanie datowane jest na rok 1552 [Mączak 1984, s. 208]. Począwszy od tego 
okresu (II połowa XVI wieku), liczba wydawanych na kontynencie europejskim 
publikacji mających służyć podróżnym wyraźnie zwiększa się. Powstają zarówno 
relacje z podróży, specjalne przewodniki, jak i kompendia wiedzy polityczno-kra-
joznawczej skierowane do czytelnika szukającego praktycznych rad.

Pierwsze przewodniki górskie zaczęto wydawać w II połowie XVIII wieku. 
Do jednej z najwcześniejszych publikacji tego typu pretendować może dzieło 
z 1773 roku autorstwa Marca Theodorea Bourrita „Description des glacieres, dla-
ciera et amas de glace du duche de Sovoye”, zawierające w dodatku „Direction pour le 
voyage de Chamouni” [Kolbuszewski 1990, s. 7].

Polskie „podróżopisarstwo” przedromantyczne - porównując je z dokonania-
mi europejskimi w tym zakresie -zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym 
- jest bardzo skromne. W całym dorobku literatury staropolskiej można odnaleźć 
zaledwie kilka takich dzieł, które zasługują na miano znakomitych, dawnych 
przewodników. Na określenie takie z pewnością zasługuje dzieło Anzelma Polaka 
zwanego Jerozolimczykiem „Terrae Sanctae et urbis Hierusalem descriptio” z 1512 
roku (wydanie polskie - „Chorographia albo topographia to jest osobliwe a okolne 
opisanie Ziemi Świętej” datowane jest na rok 1595). Inny przykład stanowić tu 
może wydany w 1643 roku, autorstwa Adama Jarzębskiego „Gościniec albo krótkie 
opisanie Warszawy”. Należy przy tym zaznaczyć, że obie te publikacje stanowią 
raczej opisy (monografie krajoznawcze) aniżeli przewodniki w dzisiejszym tego 
słowa znaczeniu [Kolbuszewki 1990, s. 8].
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W Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku pomimo wyraźnego wzrostu 
zainteresowania turystyką górską, a tym samym rosnącego zapotrzebowania, 
liczba wydawanych polskich przewodników po górach nie zwiększyła się zna-
cząco. Przyczyn takiego zjawiska upatrywać można m.in. w braku kompeten-
tnych znawców całości tego obszaru. Potrzebna była bowiem – jak zawsze, 
gdy powstaje przewodnik – autopsyjna znajomość gór, a nie tylko teoretyczna 
wiedza o nich. Do innych, być może bardziej istotnych czynników kształtu-
jących rynek wydawnictw o tematyce górskiej należy fakt, iż do połowy XIX 
wieku nie było większej potrzeby ich tworzenia. Wszelkie zapotrzebowania, 
w tym także potrzeby informacyjne w dużej mierze zaspokajane były przez 
przewodnika personalnego, oprowadzającego turystów po górach. Nie ozna-
czało to oczywiście, że literatury górskiej nie wydawano wcale. Ważną rolę 
w tym zakresie odgrywały zarówno tzw. „spiski poszukiwaczy skarbów”, jak 
i „opisy podróżnicze” - spełniały często, aż do połowy wieku XIX, funkcję 
przewodnikową.

„SPISKI POSZUKIWACZY SKARBÓW”

Jedną z wielu przyczyn szerszego zainteresowania się górami, a tym sa-
mym przełamania bariery psychologicznej przed tym, co nieznane i według 
ówcześnie żyjących nieosiągalne, było uznanie gór za siedlisko skarbów. Jeśli 
zgodnie z powszechną wówczas opinią skarb znajdował się w górach, należa-
ło jedynie przezwyciężyć wszelkie trudności i „ziścić odwieczny sen człowieka 
o bogactwie”. Rozpętała się tym samym „gorączka złota” obejmująca wszystkie 
grupy społeczne od szlachty poprzez mieszczan po chłopów. Z czasem zjawisko 
poszukiwania skarbów przybrało szerszy zasięg, czego efektem było pojawie-
nie się wyspecjalizowanego piśmiennictwa służącego tego typu wyprawom, tzw. 
„spisków poszukiwaczy skarbów” lub po prostu „spisków”.

Znaczenie słowa „spisek” wyjaśnił przywołany przez Jacka Kolbuszow-
skiego w pracy „Skarby króla Gregoriusa” z 1972 r. Stanisław Eliasz Radzikowski 
wskazując, że „(…) słowo to oznacza „rzecz spisaną”. Spisek więc, to nic innego, jak 
rękopiśmienny opis dróg wiodących po górach do skarbów, to dokument wyjaśniający 
i którędy iść, i jak się wyekwipować, wreszcie gdzie i w jaki sposób szukać, by wejść 
w posiadanie boską czy czartowską (to już obojętne) mocą złożonych w górach skarbów” 
[Kolbuszewski 1972, s. 42]. Uogólniając „spiski” zawierały opis dróg wiodących 
do skarbu, uczyły odpowiednich form postępowania i czynności praktycznych 
wzbogaconych o magiczne zaklęcia będące w opinii żyjących w tamtym okresie 
źródłem mocy nieziemskiej.

Zważywszy na fakt, iż pierwszy w dziejach ludzkości przewodnik po górach 
ukazał się w roku 1557, pierwszy tatrzański przewodnik drukiem wydany zo-
stał dopiero w roku 1842, a na pierwszy przewodnik w języku polskim czekać 
należało do roku 1860, wydaje się być rzeczą oczywistą, że w tych warunkach 
twórcami górskiej turystyki i pierwszymi przewodnikami po polskich górach 
stawali się poszukiwacze skarbów, a ich „spiski” zawierające liczne informacje 



24

dotyczące górskich dróg spełniały funkcję pierwszych przewodników. Znany 
jest przecież obraz oprowadzającego po górach turystę przewodnika, który 
od czasu do czasu korzysta z „małej książeczki zawierającej rozmaite znaki”. 
W istocie „(…) spiski poszukiwaczy skarbów były w ścisłym tego słowa znaczeniu prze-
wodnikami górskimi. Ponieważ były to jednak teksty o obiegu wewnątrzśrodowiskowym 
i stanowiły dział literatury „tajemnej”, a wskutek tego większości XIX-wiecznych pisarzy 
nieznane, przeto na kształtowanie się nowoczesnej postaci przewodników nie wywarły 
żadnego wpływu” [Kolbuszewski 1981, s. 153].

Zdecydowana większość „spisków poszukiwaczy skarbów” pochodzi z prze-
łomu XVII i XVIII wieku. Najstarsze tego typu publikacje świadczą jednak 
o tym, że działalność poszukiwaczy skarbów zapoczątkowana została znacznie 
wcześniej. Jeden z najcenniejszych spisków „(…) opracowany po Śląsku, będący 
– rzecz znamienna – dziełem pióra Włocha, górniczego przedsiębiorcy Antoniego de 
Medici (…)” [Kolbuszewski 1972, s. 55] pochodzi z wieku XV.; „(…) pierwszy 
zaś polską ręką sporządzony spisek powstał (...), bodaj w roku 1246” [Kolbuszewski 
1972, s. 55-56]. Świadczy to o tym, że już w XV wieku Polacy chodzili po górach 
i nie było to zjawiskiem marginalnym. Inne znane współcześnie polskie spiski 
są już znacznie późniejsze. Pochodzą w większości z wieku XVIII, lecz stanowią 
przeważnie odpisy z tekstów wcześniejszych. „Największe i najpoważniejsze z nich: 
Chrościńskiego i Gorączki, są zaś nie tyle odpisami, co kompilacjami różnych innych 
tekstów, wzbogaconymi o warianty dróg i miejsc „odkrytych”, czy raczej: ustalonych przez 
samych autorów” [Kolbuszewski 1972, s. 57].

Szczyt działalności poszukiwaczy skarbów przypadł na przełom XVII 
i XVIII stulecia. Okres oświecenia, epoka postępowego rozumu, przypadająca 
w Polsce od połowy XVIII wieku do roku 1822, nie zdołała zahamować tego 
ruchu mającego swe korzenie w zacofaniu i przesądach. Zmieniła się jednak 
istotnie socjalna struktura poszukiwaczy skarbów, którzy od tego okresu po-
chodzili głównie z kręgów drobnomieszczaństwa i chłopstwa.

W dzisiejszych czasach „spiski” stanowią niezwykłą rzadkość. Niewiele 
jest bibliotek w Polsce, które mogłyby się poszczycić ich posiadaniem, niewie-
lu też kolekcjonerów prywatnych posiada w swoich zbiorach manuskrypty 
tego typu.

„RELACJE PODRÓŻNICZE”

„Mity sarmackie, przeświadczenie o wyjątkowości Polski i Polaków, swoiste poczucie 
wyższości wobec innych narodów i kultur nie rozbudzały u nas zainteresowania podróżo-
waniem (…)” [Burkot 1988, s. 20]. Okresem przełomowym stał się wiek XVIII 
– czas intensywnych podróży, czy raczej zesłań i emigracyjnych tułaczek, lecz 
także wypraw naukowych, mających na celu bliższe poznanie organizacji życia 
społecznego w innych krajach. Duże znaczenie dla szerszego zainteresowania 
podróżowaniem w Polsce miał także dynamicznie rozwijający się w Europie 
ruch turystyczny. Wraz z rozwojem zainteresowania turystyką górską zaczęła 
rozwijać się literatura górska, a szczególnie „opisy podróży”, wykorzystywane do 
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końca XIX wieku w funkcji przewodnikowej. Każdy bowiem, kto przygotowywał 
własną wędrówkę, sięgał do „opisów” autorów, którzy przemierzyli wcześniej 
wybrane szlaki.

„Relacja podróżnicza”, zwana także „podróżą”, miała do spełnienia kilka 
funkcji. W znacznej większości literatura tego typu adresowana była do osób, 
którzy danej podróży odbyć nie mogą. W tej sytuacji zadaniem narratora było 
dostarczenie czytelnikowi zarówno podstawowych danych topograficznych, 
historycznych i statystycznych, jak i ukazanie zwiedzanych obiektów w opisie 
pełniącym funkcję unaoczniającą. Oczywiście „podróż” mogła być także adre-
sowana do osoby, która daną wędrówkę odbędzie - w tym przypadku „relacja” 
spełniała rolę informatora, a niekiedy i przewodnika. W tamtym okresie takie 
rozwiązanie w pełni zaspokajało potrzeby udających się na wycieczki. Stanowi 
to główną przyczynę, dla której przewodnik jako forma piśmiennicza pojawił 
się w Polsce tak późno. W tych czasach bowiem na wycieczkę górską wyruszało 
się w towarzystwie personalnego przewodnika, najczęściej dobrze znającego 
okolicę górala. „Podróż” spełniała w związku z tym jedynie dodatkową funkcję 
informacyjną.

„Opis podróżniczy” jako gatunek piśmiennictwa obejmował dość obszerną 
grupę tekstów o różnych wartościach i właściwościach. O przynależności do 
tego gatunku w znacznej mierze decydowała wewnętrzna struktura tekstu, 
jego stylistyka i poetyka. Analizując treść XVIII i XIX-wiecznych „relacji 
podróżniczych” można wskazać kilka ich stałych elementów. Zawierały one 
„(…) opis zjawiska (przewodnikowa informacja), jego kulturową lub artystyczną in-
terpretację (komentarz do informacji) i często (...) dyrektywę, wskazującą najbardziej 
właściwy sposób widzenia przedmiotu lub jego przeżywania” [Kolbuszewski 1980, 
s. 49]. W XIX-wiecznych „opisach podróżniczych” odnaleźć możemy liczne, 
perswazyjne zwroty do czytelnika, w pewnym stopniu narzucające mu wzorce 
emocjonalnych reakcji.

W drugiej połowie XIX wieku wyraźna jest pewnego rodzaju specjalizacja 
w turystyce górskiej, której efektem było pojawienie się w obiegu pierwszych 
drukowanych przewodników. Przejęły one tym samym rolę „instruktażową” 
wobec turysty, a tym samym „opisy podróżnicze” nie odgrywały już tak istot-
nej roli podczas wycieczek górskich. „Z romantycznej podróży powstało turystyczne 
„wspomnienie z wycieczki”, które następnie przerodziło się w tzw. bujdałkę tatrzańską, 
zwaną dziś „zapisem tatrzańskim”; wyłączone zostały z podróżniczej relacji zadania ba-
dawcze i poznawcze, publikowane coraz częściej w postaci naukowych rozpraw i donie-
sień” [Kolbuszewski 1981, s. 156].
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KONFERENCJE NAUKOWE,
SYMPOZJA, KONGRESY

Rok 2007, 2008

I. Konferencje w Akademiach Wychowania Fizycznego
(Oprac. na podstawie stron internetowych AWF)

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

18 maja 2007, Kraków
Konferencja Naukowa pt. „100-lecie śmierci profesora Henryka Jordana”
Organizacja: AWF w Krakowie
Internet: www.jubileusz.awf.krakow.pl

11-13 września 2007, Kraków
41 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologii
Organizacja: AWF w Krakowie
Internet: www.jubileusz.awf.krakow.pl

18–20 października 2007, Zakopane
Konferencja Naukowa pt. „Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim 
Parku Narodowym”
Organizacja: Zakład Geografii Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF 
w Krakowie
Internet: www.awf..krakow.pl 

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

18 maja 2007, Katowice
Konferencja Naukowa pt. „Współczesne sporty zimowe-śnieżne – stan, per-
spektywy, efekty badań”
Organizacja: AWF Katowice, AWF Wrocław
Internet: www.sportysniezne.pl

25-26 maja 2007, Katowice
Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „III Szkoła Kinezjologii”
Organizacja: Katedra Motoryczności Człowieka Zakład Antropomotoryki AWF 
w Katowicach
Internet: www.awf.katowice.pl/konferencje.html  
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14-15 grudnia 2007, Katowice
Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Sportowo-rekreacyjna funkcja współ-
czesnej szermierki”
Organizacja: Katedra Sportów Indywidualnych, Zespół Sportów Zimowych 
i Sportów Walki
Internet: www.awf.katowice.pl/konferencje.html 
E-mail: ksi@awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

24 maja 2007, Poznań
XV Konferencja Naukowa pt. „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach 
Naukowych”
Organizacja: Katedra Teorii i Metodyki Sportu, Katedra Teorii i Metodyki 
Gimnastyki, Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego AWF 
w Poznaniu
Internet:  www.awf.poznan.pl/files/Roboczy/xv-komunikat-1.doc 

14-15 czerwca 2007, Poznań
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Biospołeczne skutki służby 
wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów z wychowania 
fizycznego i sportu” 
Organizacja: Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu
Internet: www.awf.poznan.pl 

14-16 czerwca 2007, Poznań
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – Ruch – Zdrowie”
Organizacja: Zakład Żywności i Żywienia AWF w Poznaniu
Internet: www.awf.poznan.pl/index.php?option=com_facileforms&Itemid=197 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

18 maja 2007, Warszawa
Konferencja pt. „Rola czasopism przyrodniczo-medycznych w upowszech-
nianiu i rozwoju nauki”. 20-lecie „Postępów Rehabilitacji”.
Organizacja: Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje 

2 czerwca 2007, Warszawa
VI Konferencja Naukowa pt. „Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 
niedobór wzrostu w przewlekłych zapaleniach stawów.”
Organizacja: Zakład Fizjologii i Zakład Statystyki i Informatyki AWF w War-
szawie
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje  
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10-11 września 2007, Serock
Sympozjum Biomechaniki Sportu
Organizacja: Katedra Anatomii i Biomechaniki AWF w Warszawie
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje

13-16 września 2007, Wigry
Konferencja pt. „Relaksacja w rehabilitacji”
Organizacja: Katedra Rehabilitacji PTF O/Mazowiecki
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje

14-16 września 2007, Warszawa
Międzynarodowa Konferencja pt. „Społeczne i kulturowe wartości sportu”
Organizacja: Katedra Nauk Społecznych AWF w Warszawie
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje 

8-9 października 2007, Warszawa
Konferencja pt. „Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i ruchu 
olimpijskiego. Edukacja patriotyczna przez sport”
Organizacja: Katedra Nauk Humanistycznych AWF w Warszawie
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje 
E-mail: jerzy.chelmecki@awf.edu.pl

16 lub 23 listopada 2007, Warszawa 
X Warsztaty Antropologiczne im. Prof. Janusza Charzewskiego pt. 
„Biospołeczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie 
dojrzewania” 
Organizacja: Zakład Antropologii AWF Warszawa, Komitet Antropologii 
PAN
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje 
E-mail: jadwiga.charzewska@awf.edu.pl

16-28 listopada 2007, Spała
Konferencja pt. „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”
Organizacja: Zakład Teorii Sportu, PTNKF
Internet: www.awf.edu.pl/go.php?d=konf&id=konf2007&l=konferencje 

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 

7-8 czerwca 2007, Biała Podlaska
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Marketing w rozwoju kultury fi-
zycznej”
Organizacja: Zakład Marketingu i Statystyki
Internet: www.awf-bp.edu.pl 
E-mail: e-mail: katarzyna.kusmierczyk@awf-bp.edu.pl 
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7-9 września 2007, Biała Podlaska
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Koordynacyjne zdolności 
motoryczne w badaniach naukowych”
Organizacja: Katedra Sportów Indywidualnych
Internet: www.awf-bp.edu.pl
E-mail: tomasz.niznikowski@awf-bp.edu.pl  

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1-2 czerwca 2007, Wrocław
VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii pt. „Starzenie się człowieka – nowe 
wyzwania i potrzeby rehabilitacji”
Organizacja: Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
Internet: www.awf.wroc.pl/awfnew/site.php?ID=K15  

17-20 czerwca 2007, Zakopane
XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe pt. „Edukacja jutra”
Organizacja: Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Naturalnym, Katedra 
Dydaktyki
Internet: www.awf.wroc.pl/tsn/ie/index.html 

15-16 maja 2008, Wrocław
IV Międzynarodowe Sympozjum pt. „Pływanie i nauka”
Organizacja: Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Naturalnym, Zakład 
Pływania 
Internet: www.awf.wroc.pl/awfnew/site.php?ID=K17 
E-mail: Marek.Rejman@awf.wroc.

II. Konferencje w Polsce
(Oprac. na podstawie: „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2006, z. 4,
„Medycyna po Dyplomie” 2006, nr 12, „Mikologia Lekarska” 2006, nr 4)

9-11 czerwca 2007, Ustroń
VI Ogólnopolskie i VIII Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów
Organizacja: Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach
Internet: www.ekonferencje.pl/mod/wyd/6607 

21-23 czerwca 2007, Białystok
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Organizacja:  Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej AM w Białymstoku
Internet: www.5ptnd.paiz.com.pl 
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20-22 września 2007, Rochna
XXIII Seminarium terenowe pt. „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”
Organizacja: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego 
Internet: www.turyzm.edu.pl  

21-22 września 2007, Kraków
VI Krajowa Konferencja Szkoleniowa Krak. Oddz. Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego
Organizacja: Medycyna Praktyczna
Internet: www.szkolenia.mp.pl 

22–25 września 2007, Toruń
XXXIII Dni Ortopedyczne
Organizacja: Oddział Ortopedyczno-Urazowy Wojewódzkiego Szpitala 
Wojewódzkiego w Toruniu
Internet: www.torunmeetings.pl 
E-mail: info@torunmeetings.pl 

24-27 września 2007, Kraków
VIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Układu 
Nerwowego
Organizacja: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Uniwersytet 
Jagielloński
Internet: www.uj.edu.pl/dispatch.jsp?item=konferencje/display 
   www.krakowconvention.com/ptbun 

19-20 października 2007, Sulechów
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Turystyka przyrodnicza w Polsce 
– historia, stan obecny i perspektywy”
Organizacja: Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ w Sulechowie
Internet: www.pwsz.sulechow.pl/itir/index.php?id=konferencja1

19-20 października 2007, Kraków
I Międzynarodowa Konferencja pt. „Biologia Medyczna a zdrowie czło-
wieka” 
Organizacja: Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ 
Internet: www.fzp.com.pl
E-mail: konferencja@fzp.com.pl 

3-7 września 2008, Poznań
XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego
Organizacja: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
E-mail: dermwen@derm.am.wroc.pl 
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III. Konferencje na świecie
(Oprac. na podst. “Annals of Human Biology” 2005 nr 6, “Annals of Tourism 
Research”2006 nr 4, „International Journal of Physical Education” 2006 nr 3,  
“Kinesiology” 2006 nr 2, “Physiotherapy” 2006 nr 3, “Die Rehabilitation” 2007 nr 
1,“The Sport Psychologist” 2006 nr 3)

18–20 czerwca 2007, St. Julians (Malta)
7th International Conference of the International Association of Homes
and Services for the Ageing Network: „Quality Transcendents Borders:
Innovations in Lidership, Technology and Design”
Internet: www.iahsa.net

15–19 lipca 2007, Montreal (Kanada)
International Congress of Toxicology
Internet: www.ict2007.org 
E-mail: ict2007@nrc-cnrc.gc.ca

26–29 sierpnia 2007, Budapeszt (Węgry)
9th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation EFFR 
– „Partnership in Research in Rehabilitation”
Organizacja: Mádai & Partners Ltd.
Kontakt: prof. dr Lajos Kullmann, Pf. 1, 15–28 Budapest, Ungarn
Internet: www.cefrr2007.hu 
E-mail: l.kullman@rehabin.hu

4–9 września 2007, Halkidiki (Grecja)
12 European Congress of Sport Psychology: Sport and Exercise Psychology
Across the Life Span
Organizacja: University of Thessaly, Greek Society of Sport Psychology 
Internet: www.fepsac2007.gr 
E-mail: fepsac2007@syvoli.com.gr

7–10 listopada 2007, Barcelona (Hiszpania)
6th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain
Internet: www.ifomt.org 

8–13 czerwca 2008, Rotterdam (Holandia)
IFOMT Congress.
Internet: www.ifomt.org 

2-6 lipca 2008, Zagrzeb (Chorwacja)
5th International Scientific Conference on Kinesiology 
Organizacja: Faculty of Kinesjology University of Zagreb
Tel.: ++38513658641, Fax: ++38513634146  
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23-26 lipca 2008, Makau (Chiny)
16th  Biennial Conference of the „International Society of Comparative 
Physical Education and Sport” (ISCPES)
Organizacja: International Society for Comparative Physical Education and 
Sport (ISCPES), University of Macau
Internet: www.umac.mo/fed/

26-29 lipca 2008, Tsukuba (Japonia)
7 th World Congress on Aging and Physical Activity
Organizacja: The International Society for Aging and Physical Activity
Internet: www.isapa.org 
E-mail: wojtek@zajko.org , wojtek@ujiuc.edu 

1-5 sierpnia 2008, Guangzhou (Kanton) (Chiny)
International Convention on Science, Education, and Medicine in Sport
Organizacja: ICSSPE, FIMS, IPC, IOC
Internet: www.icsspe.org 
E-mail: icsspe@icsspe.org 

28-31 sierpnia 2008, Odense (Dania)
16th  Congress of the European Anthropological Association
Organizacja: University of Southern Denmark
Internet: www.eaa2008.sdu.dk/
E-mail: eaa2008@health.sdu.dk 

Oprac. Beata Foszczyńska
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WYKAZ NOWOŚCI WPROWADZONYCH
DO ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁ. AWF

W KRAKOWIE

I kwartał 2007 r.

Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo
i bibliografie

Biliński Lucjan: Prawo biblioteczne na co dzień. – Warszawa, 2006. Sygn. 63895
Graf Hagen: Joomla! : system zarządzania treścią. – Gliwice, 2007. Sygn. 64095
Hauser Tobias, Wenz Christian: Mambo : tworzenie wydajnych serwisów interneto-

wych. – Gliwice, 2006. Sygn. 64096
Müldner-Nieckowski Piotr: Wielki słownik skrótów i skrótowców. – Wrocław, 2007. 

Sygn. 64043
Schulze Patti: Macromedia Fireworks 8 : oficjalny podręcznik. – Gliwice, 2006. Sygn. 

64097
Sosna Łukasz: Joomla! : darmowy system CMS. – Poznań, 2006. Sygn. 64062
Sosna Łukasz: PhpMy Admin : proste zarządzanie bazą MySQ. – Poznań, 2006. 

Sygn. 64063
Statystyka i data mining w badaniach naukowych / [red. Janusz Wątroba]. – Kraków, 

2006. Sygn. 64053
Wojciechowska Maja: Zarządzanie zmianami w bibliotece. – Warszawa, 2006. Sygn. 

63896
Zastosowania statystyki i data mining. – Kraków, 2006. Sygn. 64052

Filozofia, psychologia, religia

Applied sport psychology : personal growth to peak performance / ed. by Jean M.- 
Williams. - 5th ed. – Boston, 2006. Sygn. 63894

Copleston Frederic: Historia filozofii. T. 9, od Maine de Birana do Sartre’a. - Wyd. 
2. – Warszawa, 2006. Sygn. 63905

Dudek Zenon Waldemar, Pankalla Andrzej: Psychologia kultury : doświadczenia 
graniczne i transkulturowe. – Warszawa, 2005. Sygn. 64072

Jan Paweł II: Prawda : antologia tekstów / wybrał i poprzedził wstępem Jarosław 
Kupczak. – Kraków, : 2006. Sygn. 63992-63996

Łukaszewski Wiesław, Marszał-Wiśniewska Magdalena: Wytrwałość w działaniu : 
wyznaczniki sytuacyjne i osobowościowe. – Gdańsk, 2006. Sygn. 64078

O prawdzie : w horyzoncie myśli Jana Pawła II : prace laureatów konkursu na esej 
„O prawdzie w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II” / red. Szymon Drzyżdżyk. 
– Kraków, 2006. Sygn. 63987-63991
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Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych / pod red. Anny 
Trzcienieckiej-Green. Kraków, 2006. Sygn. 63902

Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. naukową 
Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. – Kraków, 2006. Sygn. 64040

Schaffer H. Rudolph: Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. – Kraków, 2006. 
Sygn. 64073

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / przekład Elżbieta 
Hornowska. – Gdańsk, 2007. Sygn. 64075

Wood David: Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego. 
– Kraków, 2006. Sygn. 64034

Socjologia

Barlak Marianna: System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec 
osób niepełnosprawnych. – Warszawa, 2006. Sygn. 64108

Formański Jacek: Psychologia środowiskowa. – Warszawa, 2004. Sygn. 64028
Komunikowanie społeczne w edukacji - dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. 

Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń, 2006. Sygn. 63906
Paleczny Tadeusz: Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki. – Kraków, 2005. 

Sygn. 64042
Salomon Michael R.: Zachowania i zwyczaje konsumentów. – Gliwice, 2006. Sygn. 

92796
Szczyrba Zdenek: Nakupni centra v Ceskej republice - nova forma zabavy a nakupni 

turistiky : (geneze a kontext). – Opole, 2005. Sygn. 63968
Tożsamość zawodowa absolwentów akademii wychowania fizycznego : Studencka Sesja 

Naukowa „Przygotowanie zawodowe - tożsamość zawodowa - plany zawodowe 
studentów AWF” Pakówka, 10-11 grudnia 2004 / red. Patrycja Rąglewska, 
Stanisław Kowalik, Paweł Korman. – Poznań, 2006. Sygn. 64057

Polityka, nauki ekonomiczne, prawo

33 Dobosz Izabela: Prawo prasowe : podręcznik. - Stan prawny na 1 października 
2006 r. - Warszawa ; Kraków, 2006. Sygn. 63955-63956

Horosz Piotr, Antoniuk Jarosław R.: Prawne podstawy przedsiębiorczości. - Stan 
prawny na 1 stycznia 2007 r. – Warszawa, 2007. Sygn. 64047-64048

Marketing usług profesjonalnych. T. 6, Usługi bogate w wiedzę / pod red. nauk. 
Kazimierza Rogozińskiego. – Poznań, 2006. Sygn. 64107

Molęda Sławomir: Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. - Wyd. 2 popr. 
i uzup., stan prawny na 31 sierpnia 2006 r. – Warszawa, 2006. Sygn. 64025

Nesterowicz Mirosław: Prawo medyczne : prawa pacjenta i obowiązki lekarza, odpo-
wiedzialność cywilna lekarza, odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, per-
sonelu medycznego, odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej, odpowie-
dzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa, akty prawne. - Wyd. 7 uaktualnione. 
– Toruń, 2005. Sygn. 64114-64115
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Norek Emil: Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. – Warszawa, 2007. Sygn. 
64022

Prawo Unii Europejskiej. [Cz. 1], Zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; 
zespół aut. Jan Barcz [et al]. - Wyd. 3. – Warszawa, 2006. Sygn. 64098

Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku / Grzegorz Węcławowicz 
[et al.]. – Warszawa, 2006. Sygn. 64110

Siekańska Małgorzata: Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych. – 
Lublin, 2005. Sygn. 63943-63944

Sieńko Agnieszka: Prawo ochrony zdrowia. – Warszawa, 2006. Sygn. 64045-
64046

The role of human resources in Śląsk Opolski competitiveness / pod red. nauk. Marii 
H. Kani ; aut. Agata Zagórowska [et al.]. – Opole, 2006. Sygn. 64106

Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu / [red. nauk. Jerzy 
Mika]. – Katowice, 2005. Sygn. 64002

Szkolnictwo. Oświata. Pedagogika. Wychowanie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. – Warszawa, 
2006. Sygn. 63840

Dąbrowski Zdzisław: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T. 1-2. – Olsztyn, 2006. 
Sygn. 64038-64039

„Dzisiejsze czasy” : edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / pod red. 
Witolda Jakubowskiego. – Kraków, 2006. Sygn. 63940

Edukacja jutra : XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 2 / red. nauk. Kazimierz 
Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz. – Wrocław, 2006. Sygn. 
63963

Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra 
Hulewska, Justyna Słomska. – Warszawa, 2006. Sygn. 63938

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. naukowy i przew. komitetu 
red. Tadeusz Pilch]. – Warszawa, 2006. Sygn. 61052

George E. Killian Doctor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
/ red. Ryszard Bartoszewicz. – Wrocław, 2006. Sygn. 63964

Janikowska-Siatka Maria: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania 
fizycznego. - Wyd. 3 popr. i uzup. – Kraków, 2006. Sygn. 64090-64094

Korzeniecka-Bondar Alicja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budu-
jący : warunki i możliwości jego kształcenia w uniwersytecie. – Białystok, 2006. 
Sygn. 63907

Krawański Andrzej: Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym 
i fizjoterapii : tworzenie stosunku człowieka do ciała i zdrowia. – Poznań, 2006. 
Sygn. 64056

Obozy zimowe : przewodnik do zajęć / pod red. Sławomira Neuhorna i Grzegorza 
Sadowskiego. – Warszawa, 2006. Sygn. 63997

Pańczyk Władysław, Warchoł Krzysztof: W kręgu teorii, metodyki i praktyki współ-
czesnego wychowania fizycznego. – Rzeszów, 2006. Sygn. 64050
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Przybycień Rafał, Sterkowicz-Przybycień Katarzyna: Program wychowania fizycz-
nego dla klas IV-VI szkoły podstawowej : sztuka walki hapkido alternatywą dla 
tradycyjnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego. – Wrocław, 2006. Sygn. 
92777 ; 92785

Przywództwo w szkole / pod red. Joanny M. Michalak. – Kraków, 2006. Sygn. 
63939

Staropolski etos wychowania / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. – Białystok, 2006. 
Sygn. 63965

Uszyńska-Jarmoc Janina: Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwija-
nia twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. 
– Białystok, 2005. Sygn. 63966

Współczesne problemy w szkolnym wychowaniu fizycznym : programowanie - planowanie 
- ocenianie / pod red. Kazimierza Burtnego i Stanisława Szczepańskiego. 
– Opole, 2006. Sygn. 63970

Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 1, Istota i sens 
wychowania - wokół kontekstów i znaczeń / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria 
Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. Sygn. 64044

Turystyka, rekreacja, czas wolny. Hotelarstwo

Bartoszewicz Witold, Skalska Teresa: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski 
w 2005 roku. – Warszawa, 2006. Sygn. 92812

Classic reviews in tourism / ed. by Chris Cooper. - Clevedon [etc.], 2003. Sygn. 63952
Discourse, communication and tourism / ed. by Adam Jaworski and Anette Pritchard. 

– Clevedon, 2005. Sygn. 63953
Ekonomika turystyki / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; aut. Agnieszka 

Lewandowska [et al.]. – Warszawa, 2006. Sygn. 63935-63937
Gaworecki Władysław W.: Turystyka. - Wyd. 5 zm. – Warszawa, 2007. Sygn. 

64029-64030
Gospodarka turystyczna a grupy interesu / red. nauk. Stanisław Wodejko. – Warszawa, 

2006. Sygn. 64010-64011
Holden Andrew: Tourism studies and the social sciences. - London ; New York, 

2006. Sygn. 63954
Incentive po polsku : poradnik, niezbędnik, kompendium / Marek Gajewski [et al.]. 

– Warszawa, 1999. Sygn. 63949
Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka 

Midury, Jarosława Żbikowskiego. - Biała Podlaska, 2005. Sygn. 63444-
63445 ; 64126

Kruczek Zygmunt, Wajdzik Małgorzata: Metodyka i technika pracy pilota - rezyden-
ta. – Kraków, 2006. Sygn. 63982-63986

Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, 
Zofia Kubińska. - Biała Podlaska, 2006. Sygn. 64109

Łaciak Jerzy: Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2005 roku. – 
Warszawa, 2006. Sygn. 92813
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Nestorowicz Mirosław: Prawo turystyczne. - Wyd. 2, stan prawny na 15 listopada 
2006 r. - Warszawa ; Kraków, 2006. Sygn. 63957-63958

Obsługa ruchu turystycznego / red.nauk. Beata Meyer ; aut. Anna Dołowy [et al.]. 
– Warszawa, 2006. Sygn. 63932-63934

Oleksiuk Adam: Marketing usług turystycznych. – Warszawa, 2007. Sygn. 64035
Organizacja pracy w hotelarstwie / [aut. Witold Bocho et al. ; red. Grzegorz Wolak]. 

- Wyd. 2, popr. i uzup. – Kraków, 2006. Sygn. 63977-63981
Recreational tourism : demand and impacts / Chris Ryan. – Clevedon, 2003. Sygn. 63951
Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 : założenia teoretyczne jako 

inspiracja dla praktyki / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. – 
Warszawa, 2006. Sygn. 92831

Teoria i praktyka rekreacji ruchowej / red. Danuta Nałęcka, Mieczysław Bytniewski. 
- Biała Podlaska, 2006. Sygn. 64021

Tourist and spa advantages of selected places / ed. by Wiesław Drobek, Roman 
Nowacki. – Opole, 2006. Sygn. 64105

Worldwide cruise ship activity / World Tourism Organization. – Madrid, 2003. 
Sygn. 92814

Zaręba Dominika: Ekoturystyka. - Wyd. 2 zm. – Warszawa, 2006. Sygn. 64031-
64032

Nauki przyrodnicze

Epstein Richard J.: Biologia molekularna człowieka : [molekularne podłoże zjawisk 
w stanie zdrowia i w przebiegu chorób]. – Lublin, 2005. Sygn. 92817

Kołaczkowski Zdzisław: Właściwości materiałów dielektrycznych i przewodzących 
w silnym polu elektromagnetycznym. – Poznań, 2006. Sygn. 63972

Podstawy biologii komórki. Cz. 1 / Bruce Alberts [et al.]. - Wyd. 2 zm. – Warszawa, 
2005. Sygn. 92818-92820

Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / Bruce Alberts [et al.]. - Wyd. 2 zm. – Warszawa, 
2005. Sygn. 92823-92827

Wolański Napoleon: Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia czło-
wieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowaw-
cze. – Warszawa, 2006. Sygn. 63959-63960

Wolański Napoleon: Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia czło-
wieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. – Warszawa, 2006. Sygn. 
63961-63962

Woś Alojzy: Meteorologia dla geografów. - Wyd. 5 popr. – Poznań, 2006. Sygn. 
64036

Medycyna

Aktualne postępy w rehabilitacji klinicznej / pod red. Aleksandra Barinowa-
Wojewódzkiego. – Poznań, 2006. Sygn. 63971
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Annett Marian: Handedness and brain asymmetry : the right shift theory. - Hove, 
2002. Sygn. 63950

Assessment of the lower limb / ed. by Linda M. Merriman, Warren Turner. - 2nd 
ed. – Edinburgh, 2002. Sygn. 92794

Clinical exercise physiology / ed. Jonathan K. Ehrman [et al.]. Champaign, 2003. 
Sygn. 92797

Clinical practice guidelines : examination and intervention for rehabilitation / ed. by 
Carol Schunk, Kelly Reed. - Gaithersburg, 2000. Sygn. 92798

Ignasiak Zofia: Anatomia układu ruchu. – Wrocław, 2007. Sygn. 92805-92806
Jaworski Zygmunt: Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole polskiej (1965-

2004). – Warszawa, 2005. Sygn. 63941-63942
Kirtley Chris: Clinical gait analysis : theory and practice. – Edinburgh, 2006. Sygn. 

92815
McFarland Edward G.: Examination of the shoulder : the complete guide. - New 

York, 2006. Sygn. 92800
Medycyna rodzinna : repetytorium / red. nauk. J. Bożydar Latkowski, Witold 

Lukas. – Warszawa, 2007. Sygn. 64026
Motoryczne i somatyczne kryteria selekcji żołnierzy w służbie zawodowej / pod red. 

Sławomira Drozdowskiego, Marka Sokołowskiego. – Poznań, 2006. Sygn. 
63973

Musculoskeletal physical examination : an evidence-based approach / [ed. by] Gerard 
A. Malanga, Scott F. Nadler. - Philadelphia, 2006. Sygn. 63948

National physical therapy examination : review & study guide / [ed. by] Susan B. 
O`Sullivan, Raymond P. Siegelman. - New! 2006 updated version. - 
Evanston, 2006. Sygn. 92802

Neale`s disorders of the foot / ed. by Donald L. Lorimel [et al.]. - 7th ed. - Edinburgh 
[etc.], 2006. Sygn. 92793

Neumann Donald A.: Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for phy-
sical rehabilitation. - St. Louis, 2002. Sygn. 92816

Neurologia / red. nauk. Wojciech Kozubski i Paweł P. Liberski. – Warszawa, 
2006. Sygn. 64027

Nowak Zbigniew: Prospektywna ocena przydatności kwestionariuszy aktywności fi-
zycznej u chorych poddanych interwencjom wieńcowym. – Katowice, 2006. Sygn. 
64012

Nuevos progresos en medicina de Montana : libro de actas de las XVII jornadas de medi-
cina y socorro en Montana / coordinadores Javier Botella de Maglia, Aurora 
Espacio Casanovas, Vicente Ferrer Lopez. – Palencia, 2006. Sygn. 64017

Ochrona zdrowia i gospodarka : dylematy zarządzania / red. nauk. Kazimierz Ryć, 
Zofia Skrzypczak. – Warszawa, 2006. Sygn.64023

Otyłość - epidemią XXI wieku : dziewiąte Warsztaty Antropologiczne im. Profesora 
Janusza Czarzewskiego / red. nauk. Jadwiga Charzewska [et al.]. – Warszawa, 
2006. Sygn. 63967

Podstawski Robert: Sprawność fizyczna i opinie na temat profilaktyki zagrożeń dla 
zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie w roku akademickim 1999/2000. – Olsztyn, 2006. Sygn. 63945
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Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej / pod red. 
Tomasza Maksymiuka i Jędrzeja Skrzypczaka. – Poznań, 2006. Sygn. 
64024

Przybylski Stanisław: Zmiany przystosowawcze w metabolizmie lipidów i białek u wyso-
kokwalifikowanych pływaków. – Gdańsk, 2006. Sygn. 64008

Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelek-
tualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej. – Warszawa, 2003. 
Sygn. 64069

Rehabilitacja medyczna / pod red. Jerzego Kiwerskiego ; aut. Izabella Barcińska 
[et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa, 2006. Sygn. 64061

Rożek Krystyna: Wybrane parametry wentylacyjne płuc w aspekcie poziomu zdolności 
motorycznych dzieci i młodzieży. – Wrocław, 2006. Sygn. 64019

Ryn Zdzisław Jan: Medycyna indiańska. – Kraków, 2007. Sygn. 64112
Spachtholz Barbara, Minne Helmut W.: Aktywna gimnastyka przeciwko osteoporo-

zie. – Warszawa, 2006. Sygn. 63919
Stewart Mary: Joga. – Warszawa, 2006. Sygn. 85587
Straburzyńska-Lupa Anna, Straburzyński Gerard: Fizjoterapia. - Wyd. 3 rozsz. 

i uzup. (dodr.). – Warszawa, 2006. Sygn. 64060
Sutcliffe Jenny: Zdrowe plecy. – Warszawa, 2006. Sygn. 92782
Szot Zbigniew: Wykorzystanie metody stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń w in-

dywidualnej terapii ruchowej osób autystycznych. – Gdańsk, 2006. Sygn. 64007
Tachdjian’s pediatric orthopaedics. Vol. 2 / [ed.] John Anthony Herring. - 3rd ed. 

– Philadelphia, 2002. Sygn. 92790
Tachdjian’s pediatric orthopaedics. Vol. 3 / [ed.] John Anthony Herring. - 3rd ed. 

– Philadelphia, 2002. Sygn. 92791
Tachdjian’s pediatric orthopaedics. Vol. 1 / ed. John Anthony Herring. - 3rd ed. 

– Philadelphia, 2002. Sygn. 92789
Tile Marvin: Fractures of the pelvis and acetabulum. - 3rd ed. – Philadelphia, 2003. 

Sygn. 92801
Winter David A.: The biomechanics and motor control of human gait : normal, elderly 

and pathological. - 2nd ed. - Waterloo, 1991. Sygn. 92829
Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych 
: raport z badań : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej i Barbary 
Woynarowskiej. – Warszawa, 2006. Sygn. 64058

Organizacja i zarządzanie. Nauki techniczne

Kołoś Arkadiusz: Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego trans-
portu szynowego w Polsce. - Kraków, 2006. Sygn. 63999

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie / [red. nauk. Jerzy Rokita]. – Katowice, 
2006. Sygn. 64003
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Sztuka. Architektura

Cattaneo Marco, Trifoni Jasmina: Skarby świata pod patronatem Unesco. – 
Warszawa, 2006. Sygn. 92781

Pinakoteka Brera - Mediolan / tekst w oprac. Stefano Zuffiego. – Warszawa, 2006. 
Sygn. 92778

Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska / aut. Bartłomiej Cisowski, Marta Duda 
; współpraca Paulina Wawrzak. – Kraków, 2005. Sygn. 63946

Watkin David: Historia architektury zachodniej. - Wyd. 1 dodr. – Warszawa, 2006. 
Sygn. 64066

Sport

Bol’oj glossarij terminov mezdunarodnogo turizma / [pod obŝej red. Mihaila 
Borisovica Birzakova, Valeriâ Ivanovica Nikiforova ; avtorskij kollektiv 
i sostaviteli glossarâ V. I. Azar et al.]. - Izd. 3 dopolnennoe i pererabotan-
noe. - Moskva, 2006. Sygn. 92795

Buxton Ted, Leith Alex, Drewitt Jim: Piłka nożna : dla młodych zawodników. – 
Warszawa, 2005. Sygn. 63924

Cracovia - Wisła 1906-2006 : święta wojna, święta zgoda : katalog wystawy [marzec-
maj 2006] / red. Agnieszka Kutylak [et al.]. – Kraków, 2006. Sygn. 63898

Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Cz. 2, Aktywność fizyczna 
osób w różnym wieku - teoria i praktyka / pod red. Jerzego Eidera. – Szczecin, 
2006. Sygn. 92830

Delavier Frèdèric: Atlas treningu siłowego. – Warszawa, 2007. Sygn. 92832
Dudek Dobiesław: Dzieje stadionu sportowego TS „Wisła” w Krakowie : (1914-1924). 

– Kraków, 2007. Sygn. 64080-64084
Gąsiorowski Andrzej: Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej 1919-1940. – 

Olsztyn, 2001. Sygn. 64059
Gifford Clive: GiffordEncyklopedia futbolu. – Warszawa, [ca 2006]. Sygn. 92828
Glazyrin Ivan, Nawarecki Dariusz, Bazylevskiy Andriy: Adaptation in physical 

education and sport. – Opole, 2006. Sygn. 63969
Gra w koszykówkę i jej walory w kształtowaniu osobowości dziecka / Tadeusz Huciński 

[et al.]. – Gdańsk, 2006. Sygn. 63998
Jan Mulak : (1914-2005) : życie dla sportu : praca zbiorowa / pod red. Bernarda 

Woltmanna, Stanisława Zaborniaka. – Rzeszów, 2006. Sygn. 64051
Kirsch David: Nowojorski system radykalnej przebudowy ciała : przełomowa dieta i sy-

stem ćwiczeń, który zbija kilogramy i nadaje twojemu ciału nowe kształty - szybko! 
– Warszawa, 2006. Sygn. 63923

Litkowycz Ryszard, Olex-Zarychta Dorota: Uczymy grać w koszykówkę : taktyka, 
technika, metodyka nauczania koszykówki w lekcjach wychowania fizycznego. Cz. 
1, Indywidualny atak. – Katowice, 2006. Sygn. 64013

Luebben Craig: Wspinaczka w skale. – Łódź, 2006. Sygn. 64076
Martynkin Andrzej: Kubica. – Warszawa, 2006. Sygn. 63921
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Morys Michał: Szermierka - szpada : skrypt dla studentów. – Katowice, 2006. Sygn. 
64014

Moska Waldemar: Metodyczno-szkoleniowe i organizacyjne aspekty rozwoju sportu 
w Polsce w latach 1945-2005. – Gdańsk, 2006. Sygn. 64009

Palusiński Robert: Tao pływania : podręcznik samodzielnej nauki pływania metodą 
ATS. – Kraków ; Międzyzdroje, 2006. Sygn. 63904

Pierzchała Paweł: Z Białą Gwiazdą w sercu : wiślacka legenda: Henryk Reyman 
1897-1963. – Kraków, 2006. Sygn. 63917 ; 63928

Piłka nożna kobiet / red. Józef Bergier. - Biała Podlaska, 2006. Sygn. 64020
Podstawy racjonalnego szkolenia w grze w piłkę nożną / pod red. Stanisława Żaka 

i Henryka Dudy. – Kraków, 2006. Sygn. 64085-64089
Ponczek Mirosław, Fryc Adam: Dzieje piłki nożnej mężczyzn w Sosnowcu. – 

Sosnowiec, 2006. Sygn. 64054
Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym / pod red. Józefa Wołyńca. – 

Wrocław, 2006. Sygn. 63930-63931
Pyjos Roman, Pyjos Artur: Pod wiślackim koszem kobiet i mężczyzn : 1928-2006. 

– Kraków, 2006. Sygn. 63929
Roberts Oliver: Kolarstwo : przewodnik dla początkujących. – Warszawa, 2006. 

Sygn. 63899
Rupprecht Astryd: Pilates : ćwiczenia wysmuklające sylwetkę. – Warszawa, 2006. 

Sygn. 85585
Sawczyn Stanisław, Shakhlin Boris, Zasada Mariusz: Model characteristics of trai-

ning loads in top level gymnasts. – Gdańsk, 2006. Sygn. 64006
Searle Sally, Meeus Cathy: Pilates. – Warszawa, 2006. Sygn. 64068
Skowronek Michał: Piłkarskie Mistrzostwa Świata Niemcy 2006. – Katowice, 2006. 

Sygn. 92780
Słodownik Marek: Żeglowanie. - Bielsko-Biała, 2006. Sygn. 63918
Słowacja zimą : narty, kuchnia, kąpieliska termalne : atlas narciarski / [aut. przewod-

nika Maciej Żemojtel et al.]. – Kraków, 2006. Sygn. 63926
Sołdan Maciej: Snowboard. – Warszawa, 2006. Sygn. 63903
Sport and values : theoretical foundations / ed. by Jerzy Kosiewicz. – Warsaw, 2006. 

Sygn. 64016
Sport szkolny w teorii i praktyce : wyniki badań naukowych i ich metodyczne aplikacje / red.

nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zatoń. – Wrocław, 2006. Sygn. 64018
Strugalski Tomasz: Nitrox i wstęp do innych mieszanin : podręcznik dla nurka. – 

Warszawa, 2006. Sygn. 64067
Strugarek Jan: Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i tury-

stycznych. – Poznań, 2006. Sygn. 64037
Struthers Cathy: Narty i snowboard : jak doskonalić swoje umiejętności i wspaniale 

bawić się na stoku. – Poznań, 2006. Sygn. 63900
Teoretyczne podstawy wybranych dyscyplin zimowych / pod red. Piotra Kunysza. - 

Wrocław, 2006. Sygn. 64064
Tomaszewski Krzysztof Logan: Stadion zachodzącego słońca : na podstawie opowiadań 

ojca Bohdana Tomaszewskiego. - Wyd. 4 rozsz. i popr. na podst. „Poety mikro-
fonu” (1992) i „Zawodowca” (2004-2005). – Warszawa, 2006. Sygn. 63915
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Tomik Rajmund: Działalność Waleriana Sikorskiego (1876-1940) w zakresie wycho-
wania fizycznego i sportu szkolnego. – Katowice, 2006. Sygn. 64015

Wojnar Józef, Kociński Bogdan: Lekka atletyka na Opolszczyźnie w latach 1945-
2005. – Opole, 2006. Sygn. 64104

Zastawny Zdzisław: Sto lat w blasku Białej Gwiazdy. – Kraków, 2006. Sygn. 
92783

Żemojtel Maciej: Narciarstwo tourowe, śladowe i biegowe : poradnik. – Kraków, 
2006. Sygn. 85594-85595

Zienkiewicz Dariusz: Podstawy teorii żeglarstwa. – Supraśl, 2005. Sygn. 64055
Zwoleńska Joanna: Radosna kinezjologia. – Warszawa, 2005. Sygn. 63925

Językoznawstwo. Nauka o literaturze

Rekowska Regina: Język rosyjski dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu. - Wyd. poszerz. i uzup. – Gdańsk, 2006. Sygn. 64004-64005

Geografia. Opisy krajów. Podróże

Australia, Tasmania, Nowa Zelandia / tekst Teresa Podemska-Abt [et al.]. – Poznań, 
2000. Sygn. 92807

Bzowski Krzysztof, Malawska-Kłusek Eliza: Gorgany. – Kraków, 2006. Sygn. 
85582

Czarnohora : przyroda i człowiek / pod red. Mateusza Trolla. – Kraków, 2006. 
Sygn. 64001

Europa, Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. T. 1-3 / red. 
Zbigniew Drozdowicz, aut. siatki haseł Ryszard Borówka [et al.]. – Poznań, 
2004. Sygn. 92786

Gauldie Robin: Estonia. – Warszawa, 2007. Sygn. 85591
Goławska Anna Maria: Toskania i okolice : poradnik subiektywny. – Warszawa, 2006. 

Sygn. 85586
Halls Monty: Nurkowanie : najlepszy przewodnik po 60 najwspanialszych nurkowi-

skach świata. – Warszawa, 2006. Sygn. 92779
Jankow Władysław, Petryszak Grzegorz: Riła i Pirin. – Kraków, 2006. Sygn. 

85583
Kuczkowski Wojciech: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. – Warszawa, 2000. Sygn. 

63927
Kułaga Adam: Słowacja : kąpieliska termalne, zamki, ośrodki narciarskie. – Mysłowice, 

2006. Sygn. 64070
Kurpisz Mieczysław, Ponaratt Renata: Galapagos, Wyspa Wielkanocna, Tahiti. – 

Poznań, 2001. Sygn. 92808
Kurpisz Mieczysław, Rehlis Norbert, Ponaratt Renata: Papua Nowa Gwinea. 

– Poznań, 2001. Sygn. 92809
Kwiecień Karolina: Czarnohora. – Kraków, 2006. Sygn. 85581
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Masłowski Włodzimierz: Słownik nazw geograficznych. – Katowice, 2006. Sygn. 
64041

McKelvie Robin, McKelvie Jenny: Łotwa. – Warszawa, 2007. Sygn. 85593
Middleton Nick: Ekstremalne wyprawy : lód, dżungla, piach, bagna. – Warszawa, 

2006. Sygn. 85589
Mielcarek Remigiusz: Sztuka taniego podróżowania : poradnik nałogowego turysty. 

– Poznań, 2006. Sygn. 85584
Pasieczny Robert: Wypoczynek w dworach i pałacach. – Warszawa, 2006. Sygn. 64077
Phillimore Polly, Kiely Lindara: Litwa. – Warszawa, 2007. Sygn. 85592
Polskie pojezierza dla aktywnych / oprac. aut. Anna Stafiej. – Kraków, 2006. Sygn. 

92784
Przewodnik po Europie : Europa Wschodnia i Środkowa (Rosya, Austro-Węgry, Niemcy 

i Szwajcarya) / oprac. przez Mieczysława Orłowicza. – Łódź, 2007. Sygn. 
64033

Singapur, Bali, Tajlandia / tekst Mieczysław Kurpisz [et al.]. – Poznań, 2002. 
Sygn. 92810

Sosna Władysław: Cieszyn : przewodnik krajoznawczy. - Wyd. 2 zm. i uzup. – 
Cieszyn, 2005. Sygn. 85590

Świat w liczbach 2006/2007 / wybór i oprac.: Jan Kądziołka, Kazimierz 
Kocimowski, Edward Wołonciej. - Wyd. 14 zaktual. – Warszawa, 2006. 
Sygn. 63916

Vanuatu, Wyspy Salomona / tekst Kamni Kavita Radżu [et al.]. – Poznań, 2000. 
Sygn. 92811

Więcław-Michniewska Joanna: Krakowskie suburbia i ich społeczność. – Kraków, 
2006. Sygn. 64000

Wojtanowicz Józef: Wartości geografii. – Lublin, 2006. Sygn. 63908
Z biegiem Dniestru : studium krajoznawcze doliny Dniestru od źródeł rzeki do Chocimia : pra-

ca zbiorowa / pod red. Janusza Gudowskiego. – Warszawa, 2007. Sygn. 64079
Żelawski Michał: Snowparki Europy. – Warszawa, 2006. Sygn. 64074

Historia. Biografie

Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi 
Zbigniewowi Brzezińskemu / pod red. Janusza Farysia, Henryka Kocója 
i Marka Szczerbińskiego. - Gorzów Wlkp., 2006. Sygn. 63975

Ponczek Mirosław: O księdzu Walerianie Adamskim - teoretyku wychowania fizyczne-
go w Polsce (1885-1965) : materiał uzupełniający do ćwiczeń i seminariów z hi-
storii kultury fizycznej oraz teorii wychowania fizycznego. – Poznań, 2006. Sygn. 
85588

Ryn Zdzisław Jan: Ignacy Domeyko : kalendarium życia. – Kraków, 2006. Sygn. 
63976

Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana profesorowi Richardowi Pipesowi 
/ pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka, Marka Szczerbińskiego. – 
Gorzów Wlkp., 2006. Sygn. 63974
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NOWOŚCI WYDAWNICZE AKADEMII
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

Podstawy racjonalnego szkolenia w grze 
w piłkę nożną / pod red. Stanisława Żaka 
i Henryka Dudy. 
Kraków : Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2006. 
336 s. : il. ; 24 cm. 
(Podręczniki i Skrypty – Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie, ISSN1429-8635; nr 28) 
Bibliogr. s. 323-336. 
83-89121-52-2 

Dzieje stadionu sportowego TS „Wisła” 
w Krakowie: (1914-1924) / Dobiesław 
Dudek. 
Kraków : Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007. 
92 s., [22] s. tabl. : il. ; 24 cm. 
(Studia i  Monografie – Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie, ISSN1429-8627; nr 37) 
Bibliogr. s. 49-54. 
978-83-89121-72-1 
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Materiały pomocnicze do ćwiczeń z me-
todyki wychowania fizycznego / Maria 
Janikowska-Siatka. - Wyd. 3 popr. i uzup.
Kraków : Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2006. 
136 s. ; 24 cm. 
(Wydawnictwo Skryptowe – Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie, ISSN0239-8125 ; nr 51) 
Bibliogr. przy rozdz. 
83-89121-57-3 
ISSN 83-89121-62-X
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Od Redakcji

Adres i środki łączności

Dni i godziny otwarcia agend udostępniania

Z życia Biblioteki
•  Rada Biblioteczna
•  Komunikaty
•  Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gł. AWF w Krakowie w roku 

kalendarzowym 2006. Oprac. Renata Mroczek

Elektroniczne źródła informacji
•  Bazy bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe. Oprac. Renata 

Mroczek

Artykuły
•  Tomasz Rusin: Pierwsze polskie przewodniki po Beskidach. Cz. 1: 

„Spiski poszukiwaczy skarbów” i „relacje podróżnicze”

Konferencje naukowe, sympozja, kongresy
•  Konferencje naukowe, sympozja, kongresy – 2007, 2008. Oprac. 

Beata Foszczyńska

Wykaz nowości wprowadzonych do zbiorów Biblioteki Gł. AWF 
w Krakowie

•  Wykaz nowości wprowadzonych do zbiorów bibliotecznych w IV 
kwartale 2006 r. Oprac. Małgorzata Nahotko

Nowości wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
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