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Barbara Mleko, Aleksandra Więk

W artykule omówiono system obsługi bibliotecznej Uniwersytetu w Porto (Portugalia) oraz funkcjonowanie
uniwersyteckiej Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych. Przybliżono również historię i działalność
bibliotek publicznych w Porto: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Almeida Garrett.
Słowa kluczowe

Uniwersytet w Porto, Biblioteka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Porto, Miejska Biblioteka
Publiczna w Porto, Miejska Biblioteka Almeida Garrett, Porto
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W roku akademickim 2016/2017 bibliotekarze Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
mieli możliwość odbycia stażu zawodowego w ramach programu Erasmus+ w bibliotece Wydziału Nauk
Humanistycznych Uniwersytetu w Porto. Program stażu wzbogacony został o zapoznanie się z działalnością
miejskich bibliotek publicznych.

Bi

E

Leżące nad Oceanem Atlantyckim, u ujścia rzeki Duero Porto jest drugim co do wielkości
miastem w Portugalii, gospodarczą i kulturową stolicą północy kraju. Nazwa miasta ma rodowód starożytny
i wywodzi się od zasadniczej funkcji, jaką pełniła ówczesna osada, czyli portu. Natomiast jego historia sięga
V w., kiedy to na lewym brzegu Duero Rzymianie założyli kolonie handlowe Portus i Cale. Historyczne
centrum Porto ‐ założone w średniowieczu (razem z nadmorską dzielnicą Ribeirą) ‐ wpisano w 1996 r.
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. W 2001 r. miasto zostało wybrane
Europejską Stolicą Kultury.
Wśród wielu przyciągających turystów miejsc, jak m.in. swoisty symbol Porto ‐ most Ponte Dom Luis I,
Katedra Sé z XII w., ozdobiona azulejos stacja kolejowa São Bento czy słynąca z produkcji porto dzielnica Vila
Nova de Gaia, znajdują się także te związane z książką. Jednym z nich jest Livraria Lello ‐ XIX‐wieczna
księgarnia, zaliczana do najpiękniejszych na świecie, której neogotyckie wnętrza były podobno inspiracją
dla J. K. Rowling w kreowaniu świata znanego z Harry’ego Pottera.
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Zdj.
Z 1, 2. Liv raria Lello. Fot. A. Wię
ęk.
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Uniw
wersytet w Porto (Un
niversidade do Porto) został oficjalnie otwarrty 22 marcca 1911 r., jednak pocczątki
jego
o rozwoju siięgają XVIII wieku ‐ kie
edy to w 17762 r. utwo
orzona zosta
ała przez Jóózefa I Reformatora daa Aula
de Náutica
N
‐ szkoła maryynarska. Wsspółczesny Wydział Sztuk Pięknych ma sw
woje począątki w zało
ożonej
w 17
779 r. szko
ole rysunku Aula de Debuxo e Deesenho, a w 1825 r. otworzono
o
pierwszą szkołę
s
medyyczną
w Po
orto ‐ Real Escola de Cirurgia.
C
W 1911 r. naastąpiła inte
egracja wcześniejszychh odrębnych
h szkół wyżższych
w raamach Uniw
wersytetu oraz
o
tworzenie nowychh wydziałów
w. W 1915 r. założonyy został Wydział Techn
niczny
(od 1926 Wydział Inżynieriii), w 1919 r.
r Wydział LLiteratury, a w 1925 r. Wydział
W
Farrmacji.
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W okresie Estad
do Novo (tzzw. Nowe Państwo), roozwój Uniwe
ersytetu został podporrządkowanyy autorytarn
nemu
mowi polityycznemu, który
k
obow
wiązywał w Portugalii w latach 1926‐1974.. W roku 1928 zamkknięto
reżim
Wyd
dział Literattury, otwartto go pono
ownie dopieero w 1961
1 r. Od podstaw utwo rzony zostaał wtedy jedynie
Wyd
dział Ekonomii (w 1953 r.). Po re
ewolucji goźździków i upadku
u
reżimu w 19744 r., Uniwersytet pono
ownie
wkro
oczył na drrogę rozwoju. Do istniejących szeeściu wydzziałów dołącczyło osiem
m kolejnych
h, rozproszo
onych
w trzech
t
cen
ntrach, któ
óre nadałyy aktualnyy kształt kampusowii uniwersyyteckiemu: Instytut Nauk
Biom
medycznych
h Abla Salazzara (1975),, Wydział S portu (1975
5), Wydział Psychologiii i Edukacji (1977), Wyydział
Arch
hitektury (1979), Wydzział Stomato
ologii (19899), Wydział Nauk
N
o Żyw
wności i Żyw
wieniu (1992
2), Wydział Sztuk
Piękknych (19922) i Wydział Prawa (199
94). W 19888 r. powstała także pod
dyplomowa Szkoła Zarzządzania, w roku
2012
2 przemiano
owana na Porto
P
Busine
ess School ((Szkoła Bizn
nesu w Porto
o).
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Obecnie Uniw
wersytet w Porto
P
jest największą
n
w pełni zintegrowaną uczelnią w Portugalii z 14 wydziałami
oraaz Szkołą Biiznesu. Oferuje 35 kierunków stuudiów pierw
wszego stop
pnia, 138 kiierunków sttudiów drugiego
sto
opnia i 91 kiierunków sttudiów trze
eciego stopnnia. Uczelniia kształci ponad
p
30 0000 studentó
ów, z czego 3691
to studenci zzagraniczni, zatrudnia około 40000 pracow
wników (w tym
t
2365 pracownikó
ów naukow
wych).
Uniwersytet w
współpracuje z 730 insttytucjami szzkolnictwa wyższego
w
z całego świaata.
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Kam
mpus Uniw
wersytetu skkłada się z trzech centrrów, rozpro
oszonych po
o całym mieeście: w cen
ntrum, w Aspreli
(naajbardziej n
na północ wysuniętej
w
części miassta) i w rejjonie Camp
po Alegre (nna zachodn
nim brzegu rzeki
Duero). Pomimo rozprroszenia, poszczególn
p
e części uniwersytetu funkcjoonują jako całość, często
c
współpracującc miedzy sobą w ram
mach wspóllnych proje
ektów bada
awczych i sszkoleniowyych. Współpraca
obe
ejmuje dzieesiątki jedno
ostek badaw
wczych, rozssianych po całym kamp
pusie.

Zdj. 3. Gmach
G
Uniw
wersytetu w Porto. Fott. A. Więk.
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Sysstem obsługi bibliottecznej Un
niwersytetu
u w Portto jest zd
decentralizoowany, bu
udynki bibliotek
są rozmieszczzone w różn
nych częściiach miastaa, podobnie
e jak wydziały. Tworzoony jest prrzez 16 bibliotek
wyydziałowych
h i instytuto
owych, których zbioryy obejmują około 800 000 tytułóów, zajmując powierzchnię
2
pon
nad 20 000 m .
Wsspólny dla wszystkich bibliotek jest system komputerowy ‐ Alep
ph oraz kattalog online
e, umożliwiiający
przzeszukiwaniie kolekcji wszystkich
h uniwersytteckich bib
bliotek orazz bibliotek poszczególnych jednostek
i in
nstytucji po
owiązanych z Uniwerssytetem. K ażdy stude
ent posiada
ający aktyw
wną legitym
mację studeencką,
auttomatyczniee jest upraw
wniony do korzystania
k
z bibliotek systemu.
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Tradycyjna praca bibliotek uniwersyteckich jest aktywnie wspierana przez usługi dostępne internetowo
oraz zasoby cyfrowe. Za pomocą systemu UPdigital‐Digital University (Uniwersytet Cyfrowy) Uniwersytet
w Porto udostępnia katalogi i bazy danych, w których gromadzone są wszystkie informacje bibliograficzne,
jak również cyfrowe biblioteki, repozytoria czy archiwa. Duży nacisk kładzie się także na oprogramowanie,
zapewnianie pomocy technicznej, włączanie nowych zasobów oraz organizację i zarządzanie archiwami.
Przydatną funkcją jest zintegrowane wyszukiwanie, które pozwala z jednego miejsca przeszukiwać
wszystkie zasoby elektroniczne dostępne na stronie systemu biblioteczno‐informacyjnego Uniwersytetu,
m.in. bazy danych, artykuły naukowe, e‐booki, czasopisma naukowe, prace dyplomowe.
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Repozytorium Uniwersytetu (Repositório da Universidade do Porto) działa od 2007 r., przechowuje
i udostępnia twórczość naukową członków społeczności akademickiej i naukowej. Składają się na nie
poszczególne instytucjonalne repozytoria tworzone na Wydziałach, a w pracę nad powstawaniem
Repozytorium szczególnie zaangażowane są biblioteki uniwersyteckie. Repozytorium działa na platformie
DSpace. Publikacje udostępniane w ramach Repozytorium Otwartego są objęte licencją Creative
Commons, część publikacji dostępna jest w pełnym tekście i otwartym dostępie (Open Access).
Repozytorium tematyczne przechowuje i udostępnia zasoby cyfrowe dotyczące określonej dziedziny bądź
przeznaczone dla określonych odbiorców.

nr

Uniwersyteckie Archiwum Cyfrowe (Arquivo Digital da Universidade do Porto) zapewnia dostęp
do dokumentów wytwarzanych i systematycznie gromadzonych na Uniwersytecie przez organy władzy
uniwersyteckiej oraz poszczególne jednostki badawcze i edukacyjne, jak również przez instytucje, które
istniały jeszcze przed rozwojem szkolnictwa wyższego w Porto. Dostępne informacje ‐ w formie
metadanych opisowych i obiektów cyfrowych ‐ są zorganizowane według organów wytwarzających,
a wewnątrz nich według kolekcji. Archiwum składa się obecnie z ponad 20 000 dokumentów, z których
większość jest w całości udostępniona publicznie. Najstarsze dokumenty, należące do Królewskiej
Akademii Żeglugi i Handlu Miasta Porto, pochodzą z XVIII wieku, najnowsze mają zaledwie kilka lat.
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Dokumenty udostępnione w cyfrowym Archiwum, począwszy od najstarszych akt Senatu i Zgromadzenia
Uniwersyteckiego, poprzez dokumenty, które zachowały się z pierwszego Wydziału Literatury (1919‐
1928), aż do archiwum złożonego obecnie z ponad 5000 wycinków z prasy, zebranych w ciągu XX wieku,
opisują wielowiekowe działania prowadzone przez Uniwersytet w Porto oraz instytucje go poprzedzające.
Wyszukiwanie jest możliwe według daty, tytułu, autora, typologii informacyjnej lub tematu. Lista tematów
jest przedmiotem systematycznej aktualizacji.
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Zdj 4. Stron
na Uniwersyyteckiego Archiwum
A
Cyfrowego.
C
Źród
dło: https:///repositorio
o‐tematico.up.pt/brow
wse?type=ttitle.
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orów Zabytkowych Un
niwersytetu (Bibliotecaa do Fundo
o Antigo daa Universidade do Porto)
Biblioteka Zbio
wywane tu dokumentyy pochodzą z wieków XVI‐
X
znajjduje się w historycznyym budynku Rektoratuu. Przechow
XX. Dostęp do nich jest ograniczony. Zbiór zabyytkowy jestt blisko związany z hisstorią Uniwersytetu i jego
wyd
działów, szcczególnie z Wydziałem
m Nauk Ścissłych. Sięgaa on swymi korzeniam
mi bibliotek różnych szkół,
którre poprzedzzały założen
nie Wydziału
u, a mianow
wicie Szkołyy Żeglugi (17
762), Szkołyy Rysunku i Projektowaania
(177
79), Królew
wskiej Akad
demii Żeglu
ugi i Handdlu (1803), Politechniki (1837) i wreszcie
e, od 1911
1 r.
Uniw
wersytetu w Porto. W posiadan
niu bibliote ki znajduje
e się również blisko 22000 rycin, prac dawn
nych
stud
dentów, kttórzy uczęęszczali na zajęcia z rysunku w Królew
wskiej Akaddemii Żeglugi i Han
ndlu
orazz na Politecchnice. Częęść owych zbiorów
z
jesst już skataalogowana i dostępna do wglądu
u. Prace, kttóre
zosttały zdigitalizowane naa starej stronie Nauk Innformatyczn
nych są już dostępne
d
w formacie PDF
P w katalogu
Zbio
orów Zabytkkowych Uniiwersytetu w Porto.
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F
d
de Letras daa Universidaade do Portto), z której działalnośccią zapoznałły się bliżej..
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Biblioteka pow
wstała w 191
19 r. wraz z otwarciem
m Wydziału Literatury
L
Uniwersytet
U
tu w Porto. Obecnie razem
Działem Pub
blikacji tworrzy wydziałoowy System
m Dokumenttacyjno‐Infoormacyjny, który prow
wadzi
z Arrchiwum i D
dziaałalność w zzakresie pro
ojektowania, planowa nia, zarządzania, obró
óbki, rozpow
wszechniania oraz kontroli
info
ormacji i do
okumentacjii, jak również zarządzaania platformą techniczną stanow
wiącą podstaawę dla działań
insttytucji w celu wspieran
nia nauczan
nia, badań i twórczościi kulturalnej w zakresiee nauk społłecznych, szztuki
i naauk humanisstycznych. Zatrudniony
Z
ych jest w nnim 20 pracowników.
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Zbio
ory biblioteeczne usytuowane są na
n 6 piętracch, na każdym z nich znajdują
z
sięę pomieszczzenia z woln
nym
dosstępem do półek, miesszczące lite
eraturę z okkreślonych działów tem
matycznychh. Czytelnie oferują po
onad
300
0 miejsc do
o pracy indywidualne
ej z samooobsługowym
mi kserami. Na teren ie Bibliotekki znajdująą się
pom
mieszczeniaa zajmowane przez Am
merican Cornners (Amerrykańskie Ce
entra Inform
macyjne), gdzie
g
skorzyystać
można ze specjalnego op
programow
wania, baz ddanych i sp
przętu (iPad
dy, MacBoooki, drukarkki i skanery 3D,
czyttniki Kindle).
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Biblioteka otw
warta jest od
d poniedziaałku do piąttku w godzinach 8.15‐19.45, a w soboty od 9.00 do 13
3.00.
c
roku o
odwiedza jąą około 150 000 użytkoowników.
W ciągu

Zdj. 5, 6. Biblio
oteka Wydziału Human
nistycznego
o Uniwersyttetu w Portto. Fot. A. Więk.
W
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Ob
becnie zbiorry Biblioteki Wydziału Humanistyccznego obe
ejmują około 360 000 ppozycji, w tyym zbiór oggólny
mo
onografii (o
około 150 000 wolum
minów), któórym odpo
owiada 100 000 tytułóów publikaacji o temaatyce
ob
bejmującej d
dziedziny stanowiące przedmiot nauczania i badań prrowadzonycch na Wydzziale oraz około
o
30
0 000 wolluminów periodyków
p
w, którym odpowiadaa 4000 za
arejestrowaanych tytułów czasopism
oraaz kolekcje specjalne, takie
t
jak:
•
Zbiór D
Dokumentaacyjny ‐ skłaada się z 24000 tytułów dokumentó
ów na różnyych nośnikaach ‐ płytach
h CD,
kasetach, slaajdach, mikrofilmach
m
h i mikrookartach, dyskietkach
d
, przezrocczach orazz pocztów
wkach
i fo
otografiach;
•
A
ch ‐ znajduująca się w Bibliotece Centralnej kolekcja prrac doktorsskich,
Zbiór Dysertacji Akademicki
maagisterskich
h i licencjacckich oraz prac posiaddających po
otencjał na
aukowy lubb pedagogicczny. Składaa się
przzede wszystkim z prac bronionych na W
Wydziale, ale
a zawiera
a również znaczny zbiór
z
dyserrtacji
zaprezentowaanych na innych uniwe
ersytetach pportugalskicch;
•
Zbiór W
Wydawnictw
w dla Niewidomych;
Bibliotteka Dawneego Wydziałłu Nauk Hum
manistycznyych ‐ składa
ająca się z 22060 tytułów
w pochodząących
•
głó
ównie z XIX
X oraz pocczątków XX
X w., w spposób wyjątkowo prze
ejrzysty ilu struje proggram nauczzania
un
niwersyteckiego na pocczątku ubieggłego stuleccia.

Bi

E

nr

Zb
biory bibliotteki obejmują również prywatnee kolekcje wybitnych uczonych, takich jak: Carlos Alb
berto
Ferreira de A
Almeida, Peedro Veiga, Henrique David, Silaas Cerqueira. Wydzie lone są teżż kilkutysięęczne
kolekcje pośw
więcone kultturze i histo
orii wybranyych narodow
wości.

Zd
dj. 7, 8. Bib
blioteka Wyydziału Hum
manistyczne
ego ‐ American Corners
rs. Fot. A. Więk.
W
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Rekordy bibliograficzne zbiorów Biblioteki dostępne są w katalogu centralnym Uniwersytetu w Porto
(system Aleph). Biblioteka oferuje także dostęp do e‐czasopism, e‐booków, baz danych oraz zbiorów
cyfrowych. Do wypożyczenia dostępne są też laptopy.
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Archiwum prowadzone przez wydziałowy System Dokumentacyjno‐Informacyjny ‐ Catálogo do Arquivo
Central (http://catac.letras.up.pt/) składa się ze zbioru dokumentów Wydziału o charakterze
administracyjnym i historycznym, stanowiących bezpośredni rezultat pracy polegającej na klasyfikacji,
gromadzeniu, wyborze, obróbce i rozpowszechnianiu. Jego zadania to m.in. promocja i utrzymywanie
współpracy z Archiwum Uniwersytetu w Porto w celu zagwarantowania stosowania kryteriów standaryzacji
w obróbce dokumentacji archiwalnej oraz promocja działań mających na celu rozpowszechnianie kultury
poprzez wystawy, seminaria, kolokwia, konferencje.
Do zadań Działu Publikacji należy m.in.:
•
współpraca z koordynatorami publikacji i pracownikami naukowymi Wydziału w procesie publikacji
prac oraz wsparcie procedur z tą pracą związanych;
•
przypisywanie DOI (Digital Object Identifier) do edycji cyfrowych prac naukowych pracowników
Wydziału oraz ich rejestracja w bazie danych CrossRef;
•
zarządzanie zasobami publikacji Wydziału w szczególności dotyczące kontroli nakładu
i rozpowszechniania nowych tytułów oraz dystrybucji, promocji i sprzedaży;
•
aktywna współpraca z koordynatorami czasopism Wydziału w zakresie wdrażania kryteriów
wymaganych do przesyłania publikacji do baz danych oraz rejestrowanie i indeksowanie czasopism
w międzynarodowych bazach danych;
•
aktywne uczestnictwo, z formalnego i technicznego punktu widzenia, w przygotowywaniu publikacji
w formacie cyfrowym oraz ich edycja przy użyciu istniejących platform (Biblioteka Cyfrowa oraz OJS).

nr

Koordynowana przez Dział Publikacji Biblioteka Cyfrowa Wydziału ‐ Biblioteca Digital da FLUP
(http://ler.letras.up.pt/site/geral.aspx?id=3&tit=Pesquisa) jest usługą Biblioteki Centralnej, której głównym
celem jest udostępnianie w formie cyfrowej publikacji Wydziału Literatury Uniwersytetu w Porto. Obecnie
znajduje się w niej około 20 000 pozycji.
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W ramach swojej działalności Biblioteka oferuje także usługi dodatkowe dla użytkowników, jak m.in.:
 wypożyczalnia międzybiblioteczna ‐ działa od 1988 r., od 2005 r. w module systemu Aleph, pobiera
opłatę za każdą pracę, która na wniosek czytelnika zostanie wypożyczona z innych bibliotek;
 usługi dla studentów niepełnosprawnych ‐ udostępnianie dokumentów głosowych
oraz dokumentów pisanych alfabetem Braille’a, nabytych lub tworzonych przez wydziałowe Biuro
ds. Pomocy Niewidomym.
Prowadzone są również szkolenia z zakresu information literacy, pomoc przy publikacji prac naukowych
i korzystaniu z baz danych oraz źródeł.
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Pozza bibliotekaami uniwersyteckimi autorki odwiiedziły też biblioteki
b
miejskie miesszczące się w Porto.
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Mie
ejska Biblioteka Publicczna w Porto (Bibliotecca Pública Municipal
M
do
o Porto) pow
wstała w 1833 r. z dekkretu
cesarza Dom P
Pedro I jako
o Biblioteka Królewska,, a od 1842 r. zajmuje obecną sieddzibę, XVIII‐‐wieczny daawny
Klassztor Santo
księgozbiorru zostało zainicjowan
o António da
d Cidade. Tworzenie
T
z
e przez księgi pochod
dzące
z dawnych bib
bliotek klassztorów i in
nstytucji reeligijnych diecezji, a następnie uuzupełniane przez koleekcje
prywatnych daarczyńców. Do 1842 r. zbiory w
wynosiły okkoło 50 000
0 woluminóów. W tym
m czasie zacczęły
pojaawiać się pierwsze dru
ukowane kaatalogi bibli oteki. W 18
876 r. przezz króla Luisaa I została przemianow
p
wana
na bibliotekę
b
p
publiczną.

Zdj. 9, 10. Mie
ejska Bibliotteka Publiczna w Porto
o. Fot. A. W
Więk.

nr

Od momentu powstania jest bibliotteką dziedzzictwa naro
odowego ottrzymującą egzemplarrz obowiązkkowy
blikacji z terrytorium Po
ortugalii.
pub

Bi

E

Obe
ecnie biblioteka posiad
da następujące oddziałły:
Oddział dlaa Dzieci (około 7000 w oluminów);;
•
•
Odział Informacji Bibliograficznej;;
ostępem do zbiorów;
•
Czytelnia z wolnym do
artografia, ikkonografia);
•
Czytelnia Zbiorów Specjalnych (ręękopisy, stare druki, ka
•
Czytelnia Zbiorów Aud
dio ‐ audiobbooki dla osó
ób niewidomych i nieddowidzących
h.
W Bibliotece
B
zznajduje sięę Audytorium (z 60 miiejscami), gdzie organizowane są m.in. preze
entacje ksiąążek,
kon
nferencje, akcje szkolen
niowe, sesje
e czytelnicz e.
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Zdj. 11, 12.
1 Miejska
a Bibliotekaa Publiczna w Porto ‐ wnętrza.
w
Fott. A. Więk.
Miejska Biblio
oteka im. Almeidy
A
Ga
arrett w Po
orto (Bibliotteca Municipal Almeidda Garrett) została otw
warta
w 2001 r. jaako druga biblioteka publiczna w mieście. Powstała w ramachh przyznan
nia Porto tytułu
Eurropejskiej SStolicy Kultu
ury, zyskującc atrakcyjnee usytuowanie w Ogrod
dach Kryszttałowego Paałacu.

Bi

E

nr

Zbiiory biblioteki wynoszzą około 50
0 000 mon ografii, 760
00 dokumentów mult imedialnych i 700 tyttułów
wyydawnictw periodycznyych. Zareje
estrowanychh jest w niej ponad 1 300 000 użytkownikków. W 20
010 r.
Bib
blioteka została włączo
ona do UNESSCO Netwo rk of Associated Librarries.

Zdj. 13. Biblioteka im. Almeid
dy Garrett w Porto ‐ czy
ytelnia. Fott. A. Więk.
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W odróżnieniu od swojej poprzedniczki zlokaliizowanej w zabytkowyym budynkuu, biblioteka ta propon
nuje
m zupełnie inną ‐ nowocześniee zaprojekttowaną przestrzeń ootwartą i różnorodne
r
użyytkownikom
jej
wyykorzystaniee. Zajmuje dwa piętraa i podzieloona jest naa trzy oddziały: Oddziaał dla Dzieci i Młodzieży,
Czyytelnię Głów
wną oraz Oddział
O
Multimedialny z wolnym dostępem do zbiorów
w. Miejski wydział
w
kultury
nakkazał architektom stw
worzenie „biblioteki ddla tych, którzy
k
nie mają
m
książeek, miejscaa gdzie mo
ożna
spo
okojnie pocczytać, łatwo
o dostępnejj, otwartej pprzestrzeni publicznej””, dlatego pprzestrzeń je
est otwarta,, ale
z wieloma
w
wyydzielonymi „zakątkam
mi” ‐ dla różżnych grup użytkownikków, ale teżż ze względ
du na specyyfikę
zbiorów (czytelnia multimedialna, czytelnia
c
innternetowa)). Biblioteka
a udostępnnia samoobsługowe kssera,
skaanery i drukkarki, stano
owiska komputerowe, słuchanie muzyki
m
na nośnikach
n
w
winylowych i CD, oglądaanie
film
mów na DVD
D i VHS, wi‐‐fi.

nr

Zd
dj. 14. Bibliobus Miejsskiej Bibliotteki im. Alm
meidy Garrett w Porto.. Fot. A. Wię
ęk.

Bi

E

Pozza częścią biblioteczn
ną w budyynku mieścii się sala wystawowa
a, gdzie orrganizowane są cyklicczne
wyystawy fotografii oraz audytorium
m (z 200 miiejscami) dyysponujące sprzętem ddo ćwiczeń
ń dźwiękowych,
pro
ojekcji i ośświetlenia. Odbywa siię tam wieele zajęć in
nicjowanych
h przez różżne instytucje kulturaalne,
od festiwali teatralnych
h i seriali filmowych po wykłady, prezentacje książżek, sesje poezji, pokkazy
mu
uzyczne, ko
onferencje i spotkania. Bibliotekaa dysponuje bibliobussami (port. bibliocarro
o) do mobiilnej
obssługi użytkkowników oraz
o
promowania czyytelnictwa na terenie
e miasta. W ciągu roku szkoln
nego
wyykorzystywaane są takżee do obsługii miejskich sszkół podstaawowych, nieposiadają
n
ących własn
nych bibliottek.
Staaż erasmuso
owy w Portto okazał siię cennym doświadcze
eniem zarówno zawoddowym, jakk i kulturow
wym,
na co wpłynęłły także otw
wartość orazz profesjonaalizm przedstawicieli in
nstytucji parrtnerskiej.
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