
Sprawozdanie z tygodniowej praktyki zawodowej w Bibliotece 
Głównej Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) w Ås, w 

Norwegii. 

 
  

W terminie 11-18.08.2012r. bibliotekarz PWSZ w Nysie Aneta Marcinkowska 

odbyła tygodniową praktykę zawodową w Bibliotece Głównej  Universitetet for 

miljø- og biovitenskap (UMB) w Ås, w Norwegii. Wyjazd odbył się w ramach 

programu LLP Erasmus. 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

Opiekunem praktyki był Pan Dag Guttormsen, były dyrektor biblioteki, który przez tydzień gościł mnie 

pod swoim dachem. Dzięki uprzejmości i gościnności  Państwa Guttormsen miałam możliwość bliższego 

poznania norweskiej kultury, języka oraz kuchni. 
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Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) został założony w 1859 r. Uczelnia specjalizuje się w 

takich dziedzinach jak: biotechnologia, planowanie przestrzenne, środowisko, żywność i rozwój 

gospodarczy. Biblioteka mieści się na terenie kampusu uniwersyteckiego, w budynku Tårnbygningen. 

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego BIBSYS, który jest bardzo popularny w Norwegii. 

Użytkownik zapisując się do biblioteki otrzymuje ogólnokrajową kartę biblioteczną z unikatowym 

numerem identyfikacyjnym, dzięki której może korzystać z każdej biblioteki w kraju. Karta wydawana 

jest bezpłatnie. Bardzo rozwiniętą usługą są wypożyczenia międzybiblioteczne, studenci i pracownicy 

często zwracają się do biblioteki z prośbą o sprowadzenie książki z dowolnej biblioteki w kraju lub z 

zagranicy. Szybkie i sprawne dostarczanie materiałów bibliotecznych przez firmę zewnętrzną powoduje, 

że biblioteka zakupuje pojedyncze egzemplarze poszczególnych tytułów, skupiając się na gromadzeniu 

tytułów ukazujących się na rynku lokalnym. Organizacja systemu wypożyczeń w bibliotece 

dostosowana jest do użytkowników, którzy mogą samodzielnie wypożyczać i zwracać książki, przy 

pomocy samoobsługowego stanowiska do wypożyczania książek. 

 

 

 

 

 

Priorytetem jeśli chodzi o politykę gromadzenia księgozbioru jest zapewnienie użytkownikom dostępu 

do źródeł elektronicznych. Biblioteka uczestniczy m.in. w projektach Brage oraz Cristin. 

  

Brage - baza pełniąca funkcję archiwum uczelni, obejmuje m.in. prace magisterskie, doktorskie (5 lat 

karencji przed opublikowaniem prac związanych z przemysłem), artykuły naukowe. Celem 

funkcjonowania bazy w Internecie jest rozpowszechnianie badań finansowanych ze środków 

publicznych na rzecz dalszych badań, edukacji, biznesu, przemysłu oraz osób zainteresowanych. 

  

Cristin (Current Research Information System in Norway) – baza gromadząca informacje na temat 

bieżących badań w Norwegii (obejmuje wyniki badań publikowane w formie raportów, artykułów, 

materiałów konferencyjnych itp.). 

Obie bazy dostępne są w formie Open Access. 

  

Obrazu biblioteki dopełniają miejsca przeznaczone do samodzielnej nauki, w poszczególnych salach 

studenci mogą pracować samodzielnie bądź też zespołowo nad przygotowaniem się do zajęć. 

Na uniwersytecie działają również biblioteki instytutowe. 
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Zastosowane rozwiązania oraz pomysły sprawiają, że biblioteka jest przyjazna i dostępna dla każdego. 

  

Uzupełnieniem praktyki w bibliotece był udział w dobrowolnych szkoleniach bibliotecznych dla nowych 

studentów oraz w wycieczce po kampusie uniwersyteckim. W trakcie pobytu w Ås uczestniczyłam 

również w wykładzie dla studentów i pracowników na temat problemu plagiatu, który występuje wśród 

prac studenckich. 

  

Dzięki zamiłowaniu gospodarza domu do gotowania, miałam możliwość skosztowania takich specjałów 

kuchni norweskiej jak łosoś, krewetki czy fiskepudding (pudding rybny). Charakterystycznym 

elementem kuchni norweskiej jest brunost, brązowy ser o lekko słodkim, karmelowym smaku, 

obowiązkowy składnik norweskiego śniadania. Norwedzy są dumni z noża do sera (ostehøvel), który 

został wynaleziony przez jednego z nich i opatentowany w 1925r. Osobiście stałam się szczęśliwą 

posiadaczką ostehøvel, gdyż otrzymałam go w prezencie od pracowników biblioteki. 

 

Tygodniowa praktyka zawodowa dostarczyła mi wielu interesujących obserwacji i doświadczeń 

związanych z organizacją pracy oraz funkcjonowaniem biblioteki naukowej w Norwegii. 

 

  

 
 

  

W wolnym czasie zwiedziłam Oslo oraz miejscowość Drøbak, położoną nad Oslofjordem. Stolica 

Norwegii przywitała mnie słoneczną pogodą, która sprzyjała zwiedzaniu tak znanych miejsc jak: 

Twierdza Akershus, Aker Brygge czy Park Vigelanda. Szczególnie wizyta w parku będącym dziełem 

norweskiego rzeźbiarza Gustava Vigelanda i widok ponad 200 rzeźb robi duże wrażenie. Jest to także 

popularne miejsce wypoczynku mieszkańców miasta. 
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