
Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej w Bibliotece 
Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. 

 

W dniach 21-25.06.2010 roku pracownik Biblioteki PWSZ w Nysie, 

Pani Renata Kitowska wyjechała w ramach programu LLP Erasmus na 

praktykę zawodową do Biblioteki Uniwersytetu Palackiego w 

Ołomuńcu. Bibliotekarz miał okazję zapoznać się z działalnością 

biblioteki dzięki uprzejmości tamtejszego dyrektora Pani Danuše 

Lošťáková.  

 

 

 

 

   

Biblioteka Główna znajduje się w pięknym zabytkowym budynku dawnego arsenału artylerii cesarzowej 

Marii Teresy (XVIII w.) w pobliżu centrum miasta na Placu Biskupa, tuż pod fasadą Pałacu 

Arcybiskupiego w sąsiedztwie budynku Rektoratu i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu.  

 

  

Na Bibliotekę UP składają się zbiory: Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych, tj. Wydziału 

Teologicznego, Lekarskiego, Nauk Przyrodniczych, Kultury Fizycznej, Prawa, Nauk Zdrowotnych, a 

także czytelni Wydziału Pedagogicznego oraz British Library Centre. Biblioteka Główna oraz biblioteki 

wydziałowe umożliwiają korzystanie z księgozbioru skupiającego Czytelnię i Wypożyczalnię w jednym 

miejscu. Udostępnianie zbiorów odbywa się zarówno na miejscu jak i na zewnątrz. Książki można 

wypożyczyć na okres 14 lub 30 dni. Oprócz tradycyjnych dokumentów papierowych - książek i 

czasopism - biblioteka oferuje szeroki wybór dokumentów elektronicznych, w tym baz danych z całego 

świata w trybie on-line. Zakupem księgozbioru oraz jego katalogowaniem zajmują się pracownicy 

Biblioteki Głównej. Liczy on obecnie ponad 520 tysięcy pozycji (wszelkiego typu materiałów 

bibliotecznych) oraz ponad 180 tysięcy tytułów czasopism. Biblioteka pracuje w komputerowym 

zintegrowanym systemie informacyjno-bibliotecznym ARL (Advanced Rapid Library). Biblioteka 

Uniwersytetu Palackiego świadczy usługi biblioteczno-informacyjne oraz umożliwia dostęp do różnych 

źródeł informacji użytkownikom z zewnątrz. 
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W Brytyjskim Centrum Uniwersytetu znajduje się biblioteka oraz Centrum Multimedialne British Centre, 

otwarte dla ogółu społeczeństwa. Bibliotekę tę stworzono z myślą, aby każdy zainteresowany nauką 

języka angielskiego znalazł materiały dostosowane do swojego poziomu umiejętności. Znajduje się tam 

unikalna gama literatury odpowiedniej dla wszystkich zainteresowanych nauką angielskiego. 

 

  

 

  

W czasie wolnym bibliotekarz miał okazję zobaczyć jaskinię Javoricka oraz zoo na przedmieściach 

Ołomuńca, a także przepiękny rynek miasta z zegarem astronomicznym - Orłoj i zabytkiem - Kolumna 

Świętej Trójcy, który został umieszczony na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 
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