
207Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Mgr Aleksandra Gniady Mgr Dominika Sidorska Mgr Andrzej Woźniak 
Wrocław – UM

BIBlIoteKI KAtolICKIego uNIWeRSytetu W WAleNCjI 
oRAz uNIWeRSytetu W CoIMBRze - WRAżeNIA z PoBytu 

W RAMACH PRogRAMu eRASMuS+

Abstract

The authors give an account of two �rasmus+ training trips for administration staff (Valencia Catholic 
University Saint Vincent Martyr from 11 to 13 May 2016 and University of Coimbra Faculty of Medicine 
from 10 to 16 May 2017). The article recounts the history of the universities. It also examines how the 
libraries function and describes their collection profiles.

Streszczenie

Autorzy przedstawili relację z dwóch wyjazdów studyjnych dla kadry administracyjnej w ramach pro-
gramu �rasmus+ (w dniach 11.05.-13.05.2016 r. Uniwersytet Katolicki im. Świętego Wincentego w Wa-
lencji oraz 10.05.-16.05.2017 r. Uniwersytet w Coimbrze - Wydział Medyczny). Zaprezentowano historię 
Uniwersytetów, omówiono funkcjonowanie Bibliotek oraz profil gromadzonych zbiorów.

Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze uznawana jest za najpoważniejszy i najbar-
dziej zasłużony instytut w Portugalii i mimo odczuwanych braków kadrowych stara się 
podtrzymać swoją renomę. W Walencji odwiedziliśmy niewielką, prywatną uczelnię, 
która boryka się z podstawowymi problemami tego typu jednostek: niedofinansowa-
niem i brakami kadrowo-lokalowymi. Jednak pracownicy obu bibliotek, mimo nawału 
obowiązków, w swojej pracy starają się podejmować nowe inicjatywy i wnosić nową, 
lepszą jakość do miejsca pracy.
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Katolicki uniwersytet im. Świętego Wincentego w Walencji

Uniwersytet założono w 2003 r., jednak jego początki sięgają lat 60. ubiegłego wie-
ku i związane są z powstaniem Szkoły Doskonalenia Nauczycieli – �detiany1. W latach 
1974–2003 Katolicki Uniwersytet wchodził w skład Uniwersytetu Walencjańskiego. 
Akt erekcyjny nowej uczelni podpisał w grudniu 2003 r. arcybiskup Walencji Augustin 
Garcia Gasco. Zbiegło się to w czasie z obchodami 1700 rocznicy męczeńskiej śmierci 
św. Wincentego – patrona szkoły.  

W początkach swojego istnienia uniwersytet składał się z czterech wydziałów: �du-
kacji i Sportu, Psychologii i Nauk o Zdrowiu, Socjologii i Nauk Humanistycznych oraz 
Nauk Ścisłych. W 2005 r. do uniwersytetu przyłączono Szkołę Pielęgniarstwa istnieją-
cą od 1952 r. i Szkołę Biznesu, w ten sposób uczelnia zyskała piąty wydział. W 2005 
r. utworzono Wydział Medyczny, w skład którego wchodzą: medycyna, stomatologia, 
fizjoterapia i podologia, a w 2009 r. utworzono wydział Prawa i Nauk Społecznych. 
Na chwilę obecną uniwersytet kształci w 24 kierunkach na 10 wydziałach. Na uczelni 
studiuje blisko 11 tysięcy studentów, w tym 400 studentów międzynarodowych. Nauka 
odbywa się w budynkach uniwersyteckich rozmieszczonych w pięciu kampusach. 

Główna biblioteka Uniwersytetu znajduje się w budynku „Św. Urszula”, dawnym 
klasztorze św. Urszuli, założonym w 1605 r. Po przebudowie i remoncie obiekt przy-
stosowano do potrzeb akademickich. Oprócz biblioteki znajdują się tutaj laboratoria, 
sale multimedialne i konferencyjne. Całość wieńczy piękny ogród znajdujący się na 
dziedzińcu. 

1 http://www.ucv.es/international/about-us [dostęp: 23.05.2017]

Dziedziniec kampusu San Juan Bautista    (fot. D. Sidorska)
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W skład całego kompleksu bibliotecznego Katolickiego Uniwersytetu w Walencji 
(UCV) wchodzi osiem bibliotek specjalistycznych (wydziałowych) zlokalizowanych 
na terenie miasta w różnych budynkach uczelni. Księgozbiór wszystkich bibliotek to 
około 36 tys. książek. Oprócz wydawnictw zwartych biblioteka gromadzi kolekcję płyt 
CD i DVD oraz prenumeruje czasopisma.  

Zbiory elektroniczne biblioteki prezentują się dosyć skromnie, co jest charaktery-
styczne dla niewielkich uczelni wyższych. Zapewne jest to spowodowane niedofinan-
sowaniem zakupów oraz potrzebą stworzenia bazy wiedzy dla wszystkich kierunków 
funkcjonujących na uczelni. Prenumerowane są bazy dostępne na platformie �BSCO: 
�RIC, Psychology and Behavioral Sciencies Collection, �ducation Research Com-
plete, PsycINFO, M�DLIN�, Library, Information Science & Technology Abstracts, 
SocIND�X, SPORTDiscus, Dentistry & Oral Sciences Source, CINAHL Complete, 
American Doctoral Dissertations. Według katalogu OPAC2 pozostałe zbiory obejmują: 
646 czasopism elektronicznych, 333 CD-ROMy, 599 CD, 1109 DVD, prawie 47 tys. 
dokumentów papierowych i 24 kasety VHS. Dostęp do zbiorów elektronicznych jest 
w uczelni realizowany poprzez zabezpieczoną sieć �duroam.

Dla studentów, doktorantów i pracowników biblioteka organizuje kurs umożliwia-
jący nabycie podstawowych umiejętności radzenia sobie z wyszukiwaniem informacji 
przydatnych w pisaniu referatów i prac zaliczeniowych, ocenianiem i zarządzaniem 
nimi oraz tworzeniem bibliografii. 

Uczelnia zajmuje się również działalnością wydawniczą. Na wydziale medycznym 
ukazuje się rocznik „Revista Therapeia” poświęcony problemom ochrony zdrowia.

Ciekawą inicjatywą, która corocznie odbywa się w Bibliotece UCV, jest „Żywność 
za kary”. Czytelnicy, którzy zalegają z oddaniem pożyczonych materiałów mogą unik-
nąć sankcji karnych, jeśli dostarczą niepsujące się produkty żywnościowe (olej, warzy-
wa strączkowe, makarony, konserwy), które następnie przekazywane są organizacjom 
dobroczynnym (np. Caritas). 

Raz do roku nagradzani są również czytelnicy, którzy wypożyczyli najwięcej książek.
Biblioteka promuje także book-crossing, czyli nieodpłatne przekazywanie zabez-

pieczonych (np. za pomocą woreczka foliowego) książek innym czytelnikom. Książki 
te można zostawiać na specjalnych regałach albo w zupełnie przypadkowych miej-
scach (parkach, autobusach etc.). Promowane są również inne, niezwiązane z nauką 
spotkania: filmowe, czytelnicze i inne.

Biblioteka San Carlos Borromeo 

W centrum kulturowym i historycznym Walencji mieści się kompleks San Car-
los Borromeo zbudowany w 1760 roku w miejscu dawnych budynków kościelnych. 

2 https://www.ucv.es/alexandria/doc_ini.aspx [dostęp: 22.05.2017]
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W ostatnich latach przeszedł renowację i obecnie jest zaadaptowany na potrzeby Wy-
działu Medycyny. W budynku tym mieści się niewielka biblioteka, której tematyka 
zbiorów skoncentrowana jest głównie na medycynie i naukach z nią związanych. 
W skład pomieszczeń wchodzi duża czytelnia (pomieszczenie studyjne) ze stanowi-
skami komputerowymi, pomieszczenie bibliotekarzy stanowiące jednocześnie biuro 
i wypożyczalnię oraz duży, zamknięty magazyn książek. Usługi świadczone przez 
bibliotekę to wypożyczanie książek oraz innych materiałów bibliotecznych, wypoży-
czanie sprzętu komputerowego – laptopów (na 4 godziny dziennie), pomoc studentom 
w poszukiwaniu informacji bibliograficznej w bazach i katalogu bibliotecznym, wypo-
życzenia międzybiblioteczne. 

Biblioteka San Carlos Borromeo otwarta jest od poniedziałku do piątku ok. 12 go-
dzin dziennie, a w okresie sesji pomieszczenie studyjne dostępne jest dla studentów 
przez 24 godziny. W bibliotece pracuje dwóch etatowych pracowników wspomaga-
nych przez studentów wolontariuszy, którzy pracują na rzecz biblioteki w zamian za 
obniżkę czesnego. Biblioteka otwarta jest dla wszystkich pracowników i studentów 
uczelni, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Pomieszczenia są w pełni przystosowane 
do poruszania się dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek San Carlos Borromeo 
(fot. D. Sidorska)
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uniwersytet w Coimbrze

Założony w 1290 r. Uniwersytet w Coimbrze jest nie tylko najstarszą uczelnią 
w Portugalii, ale również jedną z najstarszych w �uropie. W czterech kampusach, na 
ośmiu wydziałach naukę pobiera blisko 23 tys. studentów. W 2013 r. budynki uniwer-
syteckie wpisano na listę światowego dziedzictwa UN�SCO3. Studentów uniwersytetu 
wyróżnia strój zakładany podczas uroczystości akademickich oraz egzaminów, tzw. 
Traje academico. Strój składa się z czarnej peleryny, czarnych spodni/spódnicy i czar-
nego krawata. Strój ten zainspirował J. K. Rowling gdy wymyślała stroje uczniów 
Hogwartu.

W 1290 r. król Portugalii Dionizy I dokonał oficjalnego założenia uczelni4. Fakt ten 
potwierdził papież Mikołaj IV wydając 9 sierpnia tegoż roku okolicznościową bullę. 

Początkowo uniwersytet mieścił się w Lizbonie, w 1308 r. przeniesiono go do Co-
imbry, gdzie istniała szkoła przy klasztorze Santa Cruz, która stała się prekursorem 
nauki akademickiej w Coimbrze. W 1338 r. za panowania króla Alfonsa IV uczelnia 
przeniosła się z powrotem do Lizbony, aby w 1354 r. wrócić do Coimbry. Po raz ostatni 
zmiana siedziby miała miejsce za panowania króla Ferdynanda I. Po 150 latach uni-
wersytet dekretem króla Jana II na stałe wrócił do Coimbry. Ufundowanie stypendiów 
przez Jana III dla młodzieży pragnącej uczyć się za granicą otworzyło uczelnię na inne 
ośrodki akademickie w �uropie. W tym czasie na uniwersytet w Coimbrze przyjechało 
wielu wybitnych profesów i naukowców z �uropy, w szczególności z Francji. 

Od 1580 r. w związku z przetasowaniami dynastycznymi na tronie portugalskim 
i zawarciem unii iberyjskiej Portugalia znalazła się pod panowaniem Hiszpanii. W 1634 
r. za panowania króla hiszpańskiego Filipa IV uniwersytet przebudowano. Budynki 
rozmieszczono na planie litery U od wschodu, zachodu i północy z ogromnym dzie-
dzińcem pośrodku. Od południa rozpościera się widok na miasto i rzekę Mondego.  

Po odzyskaniu przez Portugalię niepodległości w 1640 r., ukazał się nowy statut 
uczelni kasujący dotychczasowe hiszpańskie zarządzenia. W 1723 r. wraz z budową 
kaplicy uniwersyteckiej rozpoczęto budowę Biblioteki Joaniny na wzór wiedeńskiej 
biblioteki dworskiej. Pieczę nad budową sprawowała żona króla Jana V, królowa Maria. 

W latach 1728–1733 na terenie kampusu wybudowano Wysoką Wieżę, która stała 
się nie tylko symbolem uniwersytetu, ale także całej Coimbry. W wieży znajduje się 
dzwon Cabra, którego codzienne bicie przypominało studentom o rozpoczęciu i za-
kończeniu zajęć. Od 1772 r. w nauczaniu uniwersyteckim dużą rolę zaczęły odgrywać 
nauki przyrodnicze, dzięki temu Biblioteka Joanina wzbogaciła się o 12 tys. książek 
z tej tematyki. W tym samym roku przy uniwersytecie powstał ogród botaniczny. Nowy 

3 https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-criatividade/
patrimonio-mundial-em-portugal/universidade-de-coimbra [dostęp: 23.05.2017]

4 http://www.uc.pt/en/sobrenos/history [dostęp: 23.05.2017]
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statut z 1911 r. nadawał Uniwersytetowi większą autonomię i stwarzał możliwość stu-
diowania młodzieży z uboższych rodzin. 

W latach 1942–1969 dobudowano budynki Wydziałów Medycznego i Filozoficz-
nego oraz główny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej. Współcześnie uniwersytet działa 
w ramach statutu z 1989 r. i składa się z ośmiu wydziałów. 

Dziedziniec Uniwersytetu w Coimbrze
 (fot. D. Sidorska)

Biblioteka joanina

Biblioteka Joanina swoją nazwę zawdzięcza królowi Janowi V, za panowania któ-
rego została wybudowana5. Architektem budynku był Joao Carvalho Ferreira. Budowę 
rozpoczęto w 1717 r., a pierwsze zbiory trafiły do niej w 1750 r. Wielkość księgo-
zbioru waha się w granicach 250 tys. woluminów. W bibliotece znajdują się książki 
z anatomii, medycyny, geografii, historii, filologii, prawa i teologii, wydane do 1800 r. 
Biblioteka składa się z trzech sal: czerwonej, niebieskiej i oliwkowej. Wprowadzenie 
kolorystyki służy rozróżnieniu tematyki zbiorów. W każdym pomieszczeniu znajdują 

5 R. Ciesielska-Kruczek: Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze. Elektroniczne czasopismo Bibliote-
ki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2015 nr 7
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się dwukondygnacyjne regały sięgające sufitu, po brzegi wypełnione książkami. Aby 
utrzymać sprzyjające warunki do przechowywania starych druków, zastosowano szereg 
zabezpieczeń chroniących woluminy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 
Drzwi wejściowe wykonano z drewna dębu indyjskiego, odpornego na działanie wody, 
pozwalającego utrzymać stałą temperaturę wewnątrz budynku. Za obrazami mieszkają 
nietoperze, które w nocy zjadają szkodniki mogące uszkodzić cenne oprawy. Stoły na 
noc przykrywane są skórzanymi okryciami. 

Styl barokowy, w jakim została wybudowana biblioteka, uwidacznia się w pięknej 
ornamentyce, licznych zdobieniach, freskach i złoceniach pomieszczeń.

Zgromadzone w bibliotece woluminy służą studentom, pracownikom i naukow-
com. Wśród cennych okazów wymienić można m.in. jedną z 20 starohebrajskich Biblii 
z czasów inkwizycji.  Oprócz Biblioteki Joaniny księgozbiór biblioteczny zlokalizo-
wany jest w dwóch budynkach Biblioteki Głównej oraz sieci kilkunastu bibliotek wy-
działowych.

Biblioteca das Ciências da Saúde da universidade de Coimbra (Biblioteka Nauk 
Medycznych – BCSUC) powstała w wyniku połączenia dawnych bibliotek Wydziałów 
Medycyny i Farmacji. Misją BCSUC jest zapewnienie dostępu do swoich zbiorów ca-
łej społeczności akademickiej uniwersytetu, w szczególności nauczycielom, naukow-
com i studentom obu wydziałów. Biblioteka to trzykondygnacyjny, nowoczesny budy-
nek mieszczący się na terenie kampusu uczelni w sąsiedztwie zespołu szpitali/klinik 
akademickich. W szarą bryłę budynku wkomponowano przeszklenia, dzięki czemu 
w środku panuje rozproszone światło dzienne, a największe przeszklenie ukazuje nam 
stare drzewo sosnowe, które wygląda jak stały element tego budynku. Głównym kolo-
rem przeplatającym się na wszystkich piętrach BCSUC – jest kolor żółty dedykowany 
Wydziałowi Medycznemu. Projekt/szkic budynku został wykonany przez męża jednej 
z pracownic biblioteki. Przy wejściu do budynku zlokalizowano bramki antykradzie-
żowe, zarejestrowane w bibliotece dokumenty posiadają zabezpieczające paski ma-
gnetyczne. Pomieszczenia w budynku przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, 
gmach posiada windę. W roku akademickim biblioteka jest otwarta od godz. 8:00 do 
20:00, z wydłużeniem do godz. 24:00 w czasie sesji egzaminacyjnej.

Na poziomie 0 mieści się część wystawiennicza, gablota nowości wydawniczych 
polecanych studentom, wypożyczalnia, pokój do nauki grupowej oraz pomieszczenia 
bibliotekarzy. W wypożyczalni dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do 
katalogu OPAC i zasobów elektronicznych, centrum wydruku oraz skaner. Na tym 
poziomie zainstalowano również zamykane szafki, gdzie bezpiecznie można zosta-
wić swoje rzeczy. Na monitorach przed głównym wejściem pojawiają się komunikaty 
biblioteki dotyczące aktualnych godzin pracy, ciekawych wydarzeń czy  polecanych 
zbiorów. 
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Poziom 1 to czytelnia czasopism z wolnym dostępem do półek. Czasopisma ułożone 
są alfabetycznie, bieżące numery wykładane są na regale prezencyjnym. W osobnym 
pomieszczeniu wydzielono czytelnię książek również z wolnym dostępem do półek. 
Dla czytelników przygotowano 144 miejsca do pracy. Na miejscu w czytelni możemy 
skorzystać z dokumentów audiowizualnych oraz zbiorów specjalnych w wyznaczo-
nych godzinach. Na piętrze znajdują się również pokoje do pracy grupowej oraz indy-
widualnej, osobne dla kadry naukowej, z możliwością rezerwacji (pracownik naukowy 
może zarezerwować pokój na cały semestr). Studenci mają do dyspozycji pracownię 
komputerową z 20 stanowiskami pracy, dopuszcza się używanie własnych sprzętów. 
Ściśle należy przestrzegać regulaminu pokoi pracy.

Poziom -1 to magazyn zamknięty. W pierwszej części ułożono czasopisma, druga 
część to magazyn książek, głównie pozycji mało popularnych bądź nieaktualnych oraz 
zbiory specjalne. Do nowego budynku przeprowadzono księgozbiór w 2009 r., ale jak 
dotąd jeszcze nie rozpakowano wszystkich zbiorów. W sąsiedztwie magazynu jest ob-
szerny pokój dla pracujących w bibliotece bibliotekarzy.

Wnętrze Biblioteki Nauk Medycznych 
(fot. A. Woźniak)
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Biblioteka das Ciências da Saúde posiada własną stronę internetową dostępną ze 
strony głównej uczelni http://www.uc.pt/bcsuc, od 2011 r. Biblioteka jest również do-
stępna na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/BCSUC, 
gdzie stale informuje swoich czytelników o bieżących wydarzeniach i projektach.

Zasoby elektroniczne Biblioteki obejmują zbiory zgromadzone na CD-ROMach, 
repozytoria oraz publikacje on-line. Wśród nich znajdziemy m.in.: bazę ClinicalKey, 
Sci�LO, Scientific Research, krajową Wirtualną Bibliotekę Zdrowia, czasopisma 
(OVID SP, Wiley, �BSCO), książki elektroniczne (Springer, e-booki Biblioteki Naro-
dowej, Project Gutenberg, In Tech Books) oraz bazy bibliograficzne (Journal Citation 
Reports, PubMed / Medline, Scopus, Web of Science). Część prenumeraty jest realizo-
wana dzięki konsorcjom krajowym (Biblioteka Wiedzy Online). Dodatkowo regularnie 
uruchamiane są dostępy testowe do niektórych zbiorów. 

Biblioteka UC stworzyła również własne bazy6:
UC Digitalis – projekt mający na celu gromadzenie i rozpowszechnianie treści cy-

frowych. Jego zadaniem jest transfer wiedzy z ośrodków uniwersyteckich w celu roz-
woju wiedzy, gospodarki i kultury, a w rezultacie powiązanie Uczelni ze społecznością 
na poziomie krajowym i globalnym7.

ALMA MAT�R – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu w Coimbrze, składająca się z 
ogromnej kolekcji dzieł, najczęściej publikowanych przed 1940 r. Obejmuje bogate 
dziedzictwo bibliograficzne i dokumentalne różnych wydziałów Uczelni oraz Biblio-
teki Głównej. Obecnie zbiór składa się z ponad 4 tys. zdigitalizowanych dokumentów. 
Są to głównie książki, rękopisy, listy, fotografie i rysunki8.

POMBALINA – cyfrowe repozytorium książek, nazwane na cześć markiza de Po-
mbal. Jest bezpośrednio związane z działalnością wydawniczą UC, ale działa jako platfor-
ma upowszechniania wiedzy i kultury wytworzonej w świecie języka portugalskiego9.

Biblioteka Nauk Medycznych jest uczestnikiem programu BA�S (Biblioteca Aber-
ta do �nsino Superior)10, w którym uczestniczą również uczelnie z Porto, Minho, Ave-
iro, �vora, Tras-os-Montes, Alto Douro i Lizbony. Celem tego projektu jest stworzenie 
treści przystosowanych dla użytkowników ze specjalnymi potrzebami. Tworzone są 
m.in. materiały audio i książki w alfabecie Braille’a. Do tej pory przygotowano ponad 
3 tys. tytułów z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w przygotowaniu są 
również te, które dotyczą chemii, matematyki i muzyki. W przyszłości baza ma obej-
mować dalsze dziedziny nauki. Katalog on-line obejmuje publikacje wydane po 1957 
roku, a prace wcześniejsze są digitalizowane.

6 https://digitalis.uc.pt/ [dostęp: 22.05.2017]
7 https://digitalis.uc.pt/en/content/uc_digitalis [dostęp: 21.05.2017]
8 https://almamater.sib.uc.pt/en/content/alma_mater [dostęp: 21.05.2017]
9 https://pombalina.uc.pt/en/content/uc_pombalina [dostęp: 21.05.2017]
10 https://www.uc.pt/sibuc/BA�S [dostęp: 22.05.2017]
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Dostęp do niektórych zbiorów jest możliwy jedynie poprzez komputerową sieć 
uczelnianą (�duroam) albo z komputerów biblioteki. Do wybranych publikacji można 
uzyskać dostęp z komputerów domowych poprzez sieć VPN.

Uniwersytet przeprowadził digitalizację około 280 tys. starych fiszek katalogowych 
opracowanych prawdopodobnie na początku XX w. Jest to cenne źródło dla badaczy 
zajmujących się historycznym aspektem wielu dziedzin nauki11.

Inną sferą, którą zajmują się pracownicy biblioteki jest informacja naukowa. Użyt-
kownicy mają dostęp do baz i narzędzi pozwalających poznać najnowsze osiągnię-
cia nauki w interesującym badacza zakresie, zliczać impact factor i indeks Hirscha, 
zarządzać danymi i bibliografią (Mendeley) oraz identyfikować autorów. Biblioteka 
organizuje także kursy i szkolenia (ze względu na rozmiar sali dla 8-20 uczestników). 
Ich tematyka, to m.in.: baza Mendeley, użytkowanie baz danych i zasobów elektro-
nicznych, zasoby i narzędzia wspierające badania naukowe i dydaktyczne. W miarę 
potrzeb istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń zlecanych przez Wydział Medy-
cyny i Farmacji, doktorantów i organizacje studenckie.

*      *      *

Hiszpanię i Portugalię łączy bardzo wiele – ten sam krąg kulturowy, wspólna histo-
ria, podobieństwo językowe. Pomimo bliskiego sąsiedztwa obu krajów widoczne są 
duże różnice. Odrębność ta zauważalna jest również w funkcjonowaniu omówionych 
bibliotek.

Obydwa wyjazdy dały nam możliwość wglądu w funkcjonowanie uczelnianych 
bibliotek Hiszpanii i Portugalii. Pomimo konieczności wypełniania obowiązków służ-
bowych, pracownicy znajdują tam więcej czasu na wzajemne kontakty, rozmowy 
i utrzymywanie poczucia wspólnoty. Kraje te są dość monolityczne narodowościowo 
i kulturowo (tak jak Polska), co jest widoczne w podejściu ludzi nawzajem do sie-
bie. Nie czuliśmy się tam wyobcowani. Wymiana doświadczeń zawodowych upewniła 
nas, że nasze bibliotekarstwo jest na zachodnioeuropejskim poziomie. Istnieją oczy-
wiście różnice w doborze gromadzonych zbiorów i organizacji pracy, ale biblioteki 
funkcjonują na bardzo podobnych zasadach. Realizacji celów statutowych sprzyja no-
woczesna i rozbudowana infrastruktura biblioteczna (Coimbra) albo wykorzystywanie 
w najpełniejszy sposób istniejącej (Walencja). Kładzie się nacisk na wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii, w tym tworzenie własnych baz i repozytoriów, oraz udział 
w krajowych przedsięwzięciach. Standardy pracy naszej Biblioteki oraz poznanych 
bibliotek iberyjskich są analogiczne. Rozpatrując profil gromadzonych zbiorów i usług 
można uznać, ze oferta skierowana do użytkowników jest zbieżna. 

11 http://noticias.uc.pt/universo-uc/da-tinta-permanente-a-internet-biblioteca-geral-da-uc-disponibiliza-
online-280-mil-fichas-escritas-com-caneta-de-tinta-permanente/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twit-
ter [dostęp: 21.05.2017] 
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Udział w programie �rasmus oferowany bibliotekarzom to szansa na rozwój kwa-
lifikacji i zachęta do poszukiwań nowych pomysłów, jak również sposób na lepszą 
integrację pracowników polskich bibliotek.
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