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Archiwum uniwersytetu 
Zielonogórskiego

Zielonogórskim, w wyniku której  Punkt Informacji Nor-
malizacyjnej wzbogacił się o kompletny zbiór aktualnych 
Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych w formie 
elektronicznej. Jednocześnie mając na celu kształtowa-
nie świadomości i edukacji w zakresie normalizacji oraz  
jej rozpowszechnienie, Uniwersytet Zielonogórski zobowią-
zał się do wprowadzenia do programu studiów na jednym 
z wydziałów przedmiotu podstawy normalizacji. Przedmiot 
ten prowadzony jest na Wydziale Elektrotechniki, Informa-
tyki i Telekomunikacji od roku akademickiego 2011/2012. 
W tym samym roku Punkt Informacji Normalizacyjnej zo-
stał połączony z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Paten-
towej w Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej 
i Patentowej, oferując dostęp zarówno do produktów nor-
malizacyjnych jak i literatury patentowej.

Aby zapewnić ochronę praw autorskich PKN do produk-
tów normalizacyjnych Uniwersytet Zielonogórski został zo-
bligowany do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji (SZBI) w ROINP, zgodnego z wymaganiami 
normy PN-ISO/IEC 27001.

W w/w normie wyróżniono obszary mające wpływ na bez-
pieczeństwo informacji w organizacji, a jej główną część 
stanowi normatywny załącznik A, który zawiera wymagane 
zabezpieczenia dotyczące m.in.: polityki bezpieczeństwa, 
organizacji bezpieczeństwa informacji, zarządzania akty-
wami, bezpieczeństwa zasobów ludzkich, bezpieczeństwa 
fizycznego i środowiskowego, zarządzania systemami i sie-
ciami, kontroli dostępu, utrzymania sytemu informacyjne-
go, zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji, 
zarządzania ciągłością działania i zapewnienia zgodności.

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Informacji Normali-
zacyjnej podjęli się stworzenia wymaganej dokumentacji 
SZBI, zanalizowania ryzyka bezpieczeństwa danych, wdro-
żenia procedur bezpieczeństwa informacji w celu zapew-
nienia poufności, integralności i dostępności danych nor-
malizacyjnych. Kulminacyjnym punktem wdrożenia SZBI 
w ROINP był audyt zewnętrzny przeprowadzony przez PKN 
w dniach 4-5 października 2011 r. Audytorzy PKN pozytyw-
nie ocenili SZBI wdrożony w ROINP, co dokumentuje wyda-
ne przez PKN Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji ważne przez okres 5 lat. W 
tym czasie PKN sprawuje nadzór nad SZBI w ROINP poprzez 
doroczne audyty nadzoru, mające na celu sprawdzenie 
skuteczności systemu i jego zgodności z wymaganiami nor-
my PN-ISO/IEC 27001.

Poza dokumentami normalizacyjnymi w ROINP są groma-
dzone i udostępniane opisy patentowe wynalazków, wzo-
rów użytkowych i towarowych, bazy patentowe krajowe 
i europejskie oraz literatura z zakresu prawa autorskiego. 
Ośrodek funkcjonuje w ramach sieci PATLIB, współpracuje 
z Urzędem Patentowym RP i Europejską Organizacją Pa-
tentową.

W zbiorach ROINP znajduje się obecnie 53 000 Polskich 
Norm i 143 000 opisów patentowych w formie papierowej 
oraz 41 000 Polskich Norm i 800 000 opisów patentowych 
w formie elektronicznej. 

Ze zbiorów można korzystać na miejscu, w pokoju 4.05 
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przy al. Wojska Polskiego 71. Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych codziennie, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8.00-19.00.

__ Mirosław Świt
dyrektor Archiwum uniwersytetu Zielonogórskiego

Powstanie Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego sta-
nowi kolejny punkt utrwalania się struktur Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Archiwum potocznie kojarzy się z abs-
trakcyjnym miejscem, w którym składuje się makulatu-
rę. Trudno się takim obiegowym opiniom dziwić, bowiem  

na co dzień nie zagląda tam nikt, poza „pokrytymi kurzem” 
archiwistami i… szperającymi w zakurzonych dokumentach 
badaczami dziejów. W praktyce archiwum jest jednak 
bardzo ważne, stanowi bowiem coś na kształt „uśpionego 
ducha” każdej jednostki organizacyjnej, odzwierciedla jej 
historię, a archiwum każdego uniwersytetu jest ponadto 
szczególnym rodzajem bytu, dlatego też zobiektywizowa-
nie się tegoż bytu w postaci Archiwum UZ, należy do waż-
nych wydarzeń w historii Naszej Uczelni.
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Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego w obecnym 
kształcie zostało powołane do istnienia Uchwałą Senatu 
w 2013 r. w Pionie Prorektora ds. Studenckich, jako ogól-
nouczelniana jednostka organizacyjna. Wcześniej działało 
jedynie jako klasyczne archiwum zakładowe, praktycznie 
w niezmienionym kształcie od czasów Politechniki Zielo-
nogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przechowując 
swoje zasoby odrębnie w Kampusie A i w Kampusie B. Na 
drodze do scalenia zasobów stały przede wszystkim wzglę-
dy lokalowe. Przychylne wiatry dla planów powstania Ar-
chiwum UZ zaczęły wiać w momencie wybudowania nowej 
Biblioteki Uniwersyteckiej, zwolniła się bowiem powierzch-
nia, która z powodzeniem pomieści nie tylko dotychczaso-
we archiwalia, ale także pozwoli patrzeć w przyszłość bez 
obaw o przestrzeń dla nowych zbiorów. Archiwum znaj-
duje się w Kampusie B (budynek A-20), przy al. Wojska 
Polskiego 71a, zajmując powierzchnię ponad 800 m2.

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego posiada obec-
nie znacznie bardziej rozbudowane funkcje w stosunku 
do poprzedniego archiwum uczelnianego. W jego struktu-
rze zostały utworzone dwie sekcje: sekcja ds. dokumenta-
cji procesu kształcenia i sekcja materiałów archiwalnych, 
dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej. Poza tra-
dycyjnymi funkcjami, jak gromadzenie, ewidencjonowa-
nie, zabezpieczanie, opracowywanie oraz przechowywanie 
dokumentacji, Archiwum realizować będzie także zadania 
informacyjne, dydaktyczne, naukowe i usługowe. Szczegól-
nie istotnymi działaniami będą zadania usługowe. W tym 
obszarze bowiem Archiwum przejmie część zadań realizo-

wanych dotychczas przez dziekanaty, 
a mianowicie będzie wystawiać różnego 
rodzaju zaświadczenia związane z to-
kiem studiów dla byłych studentów. Za-
tem, najprawdopodobniej od semestru 
letniego obecnego roku akademickiego, 
byli studenci zarówno Uniwersytetu, jak 
i byłej Politechniki Zielonogórskiej i Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej o potrzebne 
im zaświadczenia, nie będą występować 
do właściwego dziekanatu, ale tak, jak 
na innych uniwersytetach, do miejsco-
wego archiwum uniwersyteckiego.

Archiwum UZ funkcjonuje zarówno 
jako archiwum zakładowe, przechowując 
dokumentację aktową i nieaktową Uni-
wersytetu oraz jako archiwum historycz-
ne – gromadząc i przechowując materiały 
archiwalne dokumentujące historię na-
szej Alma Mater. W Archiwum UZ prze-
chowywane są następujące materiały 
archiwalne: zespół akt Politechniki Zie-
lonogórskiej, zespół akt Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej i od 2001 roku zespół 
akt Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Oprócz materiałów archiwalnych, za-
sób Archiwum stanowi dokumentacja 
niearchiwalna, której najistotniejszą 

częścią jest, przechowywana przez 50 lat, dokumentacja 
procesu kształcenia byłych studentów. W tym obszarze 
liczba zgromadzonych teczek jest niezwykle imponująca, 
przekroczyła bowiem próg 100 tysięcy. Dla zobrazowania 
skali zjawiska wystarczy wspomnieć, że liczba obecnych 
mieszkańców Zielonej Góry wynosi około 119 tysięcy, a za-
tem liczba byłych studentów, począwszy od Wyższej Szko-
ły Inżynierskiej, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, poprzez 
Politechnikę Zielonogórską, Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
i Uniwersytet Zielonogórski, może w niedługim okresie 
przewyższyć liczbę mieszkańców Winnego Grodu. Nato-
miast zasób wszystkich jednostek zgromadzonych i prze-
chowywanych w Archiwum przekroczył liczbę 200 tysięcy, 
co w przeliczeniu na metry bieżące wynosi ponad dwa kilo-
metry akt. W prawie 50-letniej historii przywoływanych tu 
zielonogórskich szkół wyższych, stanowi to istotną ilustra-
cję historii naszego regionu.

Archiwum UZ wyposażone będzie także w pracownię 
naukową, w której będzie można przeglądać, dostępne 
zgodnie z regulaminem, materiały archiwalne, prace dy-
plomowe, itp. W pracowni znajduje sie około 20 miejsc, 
dlatego też z powodzeniem będą mogły odbywać się w niej 
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uniwersytety świAtA
„sAkAryA”

__ http://www.sAukAmpus.com/sAkAryA-universitesini-sAu-
ogrencileri-icin-sAkAryA-AdApAZAri-rehberi.html

__ Tomasz Mikiera
wydział humanistyczny

W dniach 12-14 grudnia ubiegłego roku  
prof. Wiesław Hładkiewicz uczestniczył w konfe-
rencji ICQH2013 (International Conference on Qu-
ality in Higher Education). Obrady odbywały się 
na Sakarya University, niedaleko jednego z naj-
większych i najludniejszych miast Turcji – Stam-
bułu. Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego wy-
głosił referat o znaczeniu komunikacji w nauce.

Przez północno-zachodnią część Turcji 
przepływa rzeka Sakarya, tuż obok znajduje  
się miasto o tej samej nazwie będące częścią 
jednej z tureckich prowincji. W mieście znaj-
duje się jeden z bardziej znanych, popularnych 
i znaczących uniwersytetów w Turcji. Jego hi-
storia sięga 1970 r., a obecnie oferuje możli-
wość studiowania na siedmiu wydziałach.

Uniwersytet posiada bogatą bibliotekę oraz nowoczesne 
budynki dydaktyczne (campus, kluby studenckie, obiekty 
sportowe), z których mogą korzystać studenci Erasmusa. 
Umowa partnerska między uniwersytetami obejmuje wy-
mianę kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dy-
daktycznych w dziedzinie zarządzania oraz turystyki. Z tej 
oferty skorzystały m.in. uczelnie z Poznania i Rzeszowa.

W wywiadzie dostępnym na stronie Uniwersytetu Rze-
szowskiego (zbierającym wrażenia i opinie studentów po 
powrocie z wymiany) można wychwycić kilka interesują-
cych faktów. Przede wszystkim Sakarya, w porównaniu do 
Stambułu, jest przyjaźniejsza dla studenckiej kieszeni. 
Wiele optymizmu niesie za sobą część wywiadu, w której 
studentki bardzo pochlebnie wypowiadały się na temat 
otwartości oraz wyrozumiałości, zarówno społeczności stu-
denckiej, jak i kadry akademickiej. Do podróży zachęca 
także bezpłatny kurs języka tureckiego.

Badania naukowe w Turcji organizacyjnie podporządko-

wane są Ministerstwu Nauki i Techniki, przy którym dzia-
ła Rada Szkół Wyższych (kierująca badaniami naukowymi 
w szkołach wyższych różnego typu) oraz Rada Badań Na-
ukowych (kierująca dwunastoma państwowymi instytucja-
mi z zakresu nauk ścisłych i technicznych).

Oprócz instytutów państwowych badania stosowane 
i wdrożeniowe prowadzą prywatne instytuty przemysło-
we. Natomiast badania podstawowe prowadzone są w 26 
szkołach wyższych o statusie uniwersyteckim i na czterech 
politechnikach. Do największych i najstarszych turec-
kich uniwersytetów należą: Istanbul Universitesi (założony  
w XV wieku), Marmara Universitesi (zał. w 1883 r. i zreorga-
nizowany w 1982) oraz Ankara Universitesi (zał. w 1956 r.).

Na zakończenie chciałbym wyrazić nadzieję, że Sakarya 
Universitesi dołączy w przyszłości do szerokiego grona part-
nerskiego naszego Uniwersytetu. Bowiem wierzę, iż każdy 
z pracowników naukowych oraz studentów posiada w sobie 
uśpionego podróżnika, który tylko czeka na okazję do zwie-
dzania i odkrywania nieznanego.

praktyczne zajęcia dydaktyczne ze studentami studiujący-
mi na kierunkach związanych z pracą archiwalną. W pla-
nach Archiwum jest wyposażenie pracowni w stanowiska 
komputerowe, co pozwoli w przyszłości na korzystanie  
ze zbiorów odwzorowanych cyfrowo.

Jedną z funkcji Archiwum będzie także gromadzenie, 
opracowywanie i zabezpieczanie przedmiotów i materia-
łów związanych z Uniwersytetem oraz Politechniką Zielo-
nogórską i Wyższą Szkołą Pedagogiczną – w postaci druków, 
dokumentów, fotografii, itp. Umożliwi to w przyszłości 

utworzenie muzeum uczelnianego. Nie będzie to jednak 
możliwe bez wsparcia, dlatego też liczymy na życzliwość 
i zwracamy się z uprzejmą prośbą do byłych i obecnych 
pracowników i studentów byłych i obecnej Uczelni, a także 
do wszystkich, którzy posiadają w swoich archiwach pry-
watnych zdjęcia, publikacje prasowe, nagrania radiowe, 
nagrania video, a także inne dokumenty i pamiątki związa-
ne z historią kształtowania się środowiska akademickiego, 
o przekazanie ich w formie darowizny do Archiwum UZ,  
lub umożliwienie wykonania ich kopii.


