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Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Nitrze w ramach programu „Erasmus+” 

W dniach 9 lutego do 13 lutego 2015 roku uczestniczyliśmy w wyjeździe 

szkoleniowym „Erasmus +”. Praktykę naszą odbywaliśmy w Bibliotece Uniwersytetu im. 

Konstantyna Filozofa, który mieści się w pięknym i starym grodzie Nitra. Nasza praktyka 

miała na celu w głównej mierze podniesienie kwalifikacji zawodowych, zapoznanie się 

z pracą i funkcjonowaniem biblioteki uniwersyteckiej na Słowacji oraz wymianę doświadczeń 

pomiędzy naszymi bibliotekami. Ponadto zapoznaliśmy się z procesami cyfryzacji książek, 

katalogowaniem zasobów tradycyjnych i elektronicznych. Nawiązaliśmy także profesjonalny 

zawodowy kontakt z bibliotekarzami ze Słowacji. 

 

Fot. 1. Widok na miast z lotu ptaka Źródło: Wikimedia 

Nitra to miasto w zachodniej części Słowacji, położone nad rzeką Nitrą. Jest to 

czwarte co do wielkości i drugie najstarsze miasto (po Bratysławie) Słowacji. Pierwsze 

historyczne wzmianki o mieście pochodzą z VII wieku. Obok Bratysławy Nitra jest uważana za 

jedno z najstarszych miast Słowackich. W kolejnych wiekach, za panowania księcia Rastislava 
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do miasta przybyli słynni misjonarze Konstantyn-Cyryl oraz Metody. Wtedy to Nitra była 

jedynym miastem na terenie obecnej Słowacji gdzie znajdowała się siedziba biskupstwa. 

Dzięki temu zyskało ono pozycję ważnego ośrodka kulturalnego i religijnego w regionie. 

Obecnie Nitra jest czwartym co do wielkości miastem Słowacji liczącym ponad 83 tysięcy 

mieszkańców. Miasto jest także liczącym się o środkiem akademickim z dwiema 

największymi uczelniami: Uniwersytetem im. Konstantina Filozofa oraz Uniwersytetem 

Rolniczym obsługującymi obecnie ponad 30 tysięcy studentów. Miasto z każdym rokiem 

staje się coraz bardziej nowoczesne, powstają nowe osiedla, galerie handlowe miejsca 

relaksu i odpoczynku. 

Najwspanialszym zabytkiem Nitry jest wnosząca się nad miastem, usytuowana na 

wzgórzu zamkowym Katedra biskupia św. Emerama, która powstała z połączenia budynków 

trzech świątyń: romańskiego kościoła z XI wieku, pierwotnie gotyckiego tzw. Kościoła 

Górnego z XIV wieku oraz Kościoła Dolnego z XVII wieku. Najstarszą zachowaną częścią 

katedry w Nitrze jest romański Kościół, który powstał prawdopodobnie w XI wieku i którego 

fundamenty, wg najnowszych, przeprowadzonych w tym miejscu badań archeologicznych 

sięgają IX wieku. Po pożarze w drugiej połowie XIII wieku został on przebudowany, a po 

zniszczeniu przez wojska Mateusza Czaka Trenczyńskiego w 1317 r. został przyłączony do 

nowego budynku kościoła gotyckiego. 

Od tej pory służył jako tzw. zaufane miejsce kapituły, a następnie jako skarbiec 

klejnotów katedralnych. Dzisiaj, wraz z Górnym i Dolnym Kościołem stanowi najcenniejszy 

obiekt zamkowy – katedrę biskupią – Katedrę Św. Emerama. Mieliśmy przyjemność zwiedzić 

katedrę z przewodnikiem, który jest pomysłodawcą oraz głównym organizatorem prac 

archeologicznych i restauracyjnych trwających od 2007 roku. 

Biblioteka Uniwersytetu im. Konstantyna Filozofa w Nitrze 

Biblioteka Uniwersytetu im. Konstantyna Filozofa powstała wraz z utworzeniem 

Instytutu Pedagogicznego w Nitrze w 1959 roku. Obecnie Biblioteka mieści się w nowym 

oddanym do użytku w 2013 roku budynku. Budynek ma nowoczesny wygląd na planie koła 

połączonego korytarzem ze starszym budynkiem uniwersytetu, w którym poprzednio 

mieściła się biblioteka. Na parterze przy wejściu znajduje się wypożyczalnia oraz czytelnia 

połączona z informacją naukową. Znajduje się tam również płatny punkt wyszukiwania 

informacji bibliograficznych. Piętro wyżej umieszczone są czytelnie oraz magazyn z wolnym 

dostępem do zbiorów zabezpieczonych systemem radiowym. Dział opracowania, 

gromadzenia oraz nadzoru i rejestracji prac naukowych mieści się na ostatnim piętrze. Tam 

także urzędują władze biblioteki. 
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Fot. 2. Wejście do Biblioteki im. Konstantyna Filozofa. Źródło: Archiwum własne 

Obsługę czytelników oraz działalność naukową zapewnia 23 zatrudnionych tam 

bibliotekarzy. Zbiory biblioteki obecnie liczą ponad 275 tysięcy książek, prenumerowanych 

jest 338 tytułów czasopism w tym 201 słowackich i 137 zagranicznych. Trzy tytuły są 

dostępne on-line w formie elektronicznej. Biblioteka należy do ogólnokrajowego projektu 

„Krajowy System Informatyczny wspierający badania i rozwój na Słowacji”. W ramach tego 

projektu książnica zapewnia dostęp do naukowych baz danych, między innymi: 

- EBSCO 

- SCOPUS 

- SpringerLink 

- Wiley Online Library 

- ProGuest Central 

- Gale Virtual Reference Library: art 

- ScienceDirect 

- Web of Knowledge – Current Contents Connect (CCC) 

- Web of Knowledge – Essential Science Indicators (ESI) 

- Web of Knowledge – Journal Citation Reports (JCR) 

- Web of Knowledge – MEDLINE 

- Web of Knowledge – Web of Science (WOS) 

- Web of Knowledge – Biosis Citation Index (BCI) 

- Web of Knowledge – Korean Journal Database 
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- Web of Knowledge – SciELO Citation Index. 

 

Fot. 3. Wnętrze jednej z czytelni. Źródło: Archiwum własne 

Idąc z duchem czasu biblioteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy: 

skanery, drukarki, kserografy, przyrządy ułatwiające korzystanie z księgozbioru osobom 

niedowidzącym oraz podręczną maszynę do oprawy książek. Wypożyczalnia korzysta 

z technologii RFID ułatwiającej i przyśpieszającej wypożyczanie i zwracanie książek. 

Natomiast w piwnicy mieści się w pełni zautomatyzowania szatnia. 
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Fot. 4. Wypożyczalnia. Źródło: Archiwum własne 

Nasz pobyt w Nitrze był dla nas bardzo cennym doświadczeniem, dzięki niemu 

mogliśmy obserwować i porównać pracę bibliotekarzy ze Słowacji. Pracownicy byli bardzo 

serdeczni i chętnie udzielali nam wszelkich informacji oraz dzielili się z nami swoim 

zawodowym doświadczeniem. Myślimy, że tego typu wyjazdy zagraniczne są bardzo cennym 

doświadczeniem dla pracowników bibliotek. Jeśli nadarzy się taka możliwość z przyjemnością 

odwiedzimy kolejną bibliotekę w innym zakątku świata. 

 


