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Anna Szatkowska (1951–2018)

Anna Szatkowska urodziła się 12 sierpnia 
1951 roku w Pogorzelicy pod Jarocinem. W Ja-
rocinie ukończyła Liceum Ogólnokształcące 
i Roczne Studium Bibliotekarskie, uzyskując 
uprawnienia w zakresie średniego wykształ-
cenia bibliotekarskiego. Swoją pierwszą pracę 
rozpoczęła w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Ostrowie Wlkp. w 1971 roku.

Pracę na UAM podjęła w 1972 roku, 
w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych. 
Trzy lata później rozpoczęła studia zaoczne 

w Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, które ukończyła 
w roku 1979.

1 października 1992 roku została zatrudniona w Bibliotece Uniwersy-
teckiej w Poznaniu. Pracowała kolejno w: Oddziale Opracowania Zbio-
rów Nowych, Oddziale Katalogów i Melioracji oraz Oddziale Opracowa-
nia Zbiorów Ciągłych Nowych.

W 2000 roku, wraz ze zmianą struktury w Bibliotece Uniwersyteckiej, 
objęła stanowisko kierownika sekcji Oddziału Czasopism i Wydawnictw 
Ciągłych. Pracę w tym oddziale polubiła najbardziej. Dawała jej ogromne 
zadowolenie. Był to okres komputeryzacji procesów bibliotecznych. Pani 
Anna należała do grona tych bibliotekarzy, którzy musieli się przesta-
wić z tradycyjnego katalogowania zbiorów na opracowanie w systemie 
komputerowym. Poradziła sobie z tym doskonale. Lubiła nowe wyzwa-
nia. Komputerowe opracowanie czasopism, przy całej swojej złożoności, 
mogło się dokonać dzięki zaangażowaniu i wykorzystaniu jej fachowego 
wykształcenia i wieloletniego doświadczenia.

Następnym wyzwaniem zawodowym dla niej było podjęcie współ-
pracy z katalogiem narodowym NUKAT. Skutkowało to katalogowaniem 
w dwóch systemach bibliotecznych. Z tym również sobie poradziła.

Jest autorką wielu rekordów bibliograficznych, które znajdują się w ka-
talogu NUKAT i autorką haseł autorskich oraz korporatywnych, które za-
siliły Centralną Kartotekę Haseł Wzorcowych. Brała udział w warsztatach 
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nukatowskich, czuwała nad czystością merytoryczną rekordów biblio-
graficznych w systemach bibliotecznych Virtua i Horizon. Wchodziła 
w skład ogólnopolskiego Zespołu Konsultacyjnego ds. Opracowania Cza-
sopism i Wydawnictw Ciągłych.

Jej praca jako katalogera czasopism zawsze będzie widoczna w katalo-
gu światowym WorldCat, a przede wszystkim w Nukacie.

Była aktywna dydaktycznie. Od 2001 roku corocznie szkoliła, w za-
kresie opracowania czasopism, pracowników bibliotek wydziałowych 
i bibliotekarzy z innych bibliotek naukowych w Poznaniu, należących 
do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była pracownikiem kom-
petentnym, osobą znaną w środowisku bibliotekarskim również w skali 
kraju.

Ponad 30 lat należała do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w la-
tach 2005–2012 pełniła funkcję sekretarza Koła SBP BU. Uważała, że każ-
dy bibliotekarz powinien należeć do tego stowarzyszenia i identyfikować 
się z zawodem.

Dbała również o swój rozwój zawodowy. W czerwcu 2010 roku zdała 
egzamin na kustosza dyplomowanego. Stanowisko kustosza dyplomo-
wanego jest uhonorowaniem pracy zawodowej dla każdego biblioteka-
rza. Dla niej również było ono ogromnym zawodowym sukcesem.

Wybrała zawód, który bardzo lubiła i któremu pozostała wierna. Była 
bibliotekarzem z wykształcenia i z zamiłowania. Jej codzienna praca była 
jej pasją. O swojej pasji pisała w publikacjach, poruszała ten temat na 
konferencjach i warsztatach. Praca sprawiała jej radość. Umiała mówić 
o zawodzie bibliotekarza.

Kochała bibliotekę, rozumiała mechanizmy i sens jej działania. Lubiła 
też podróżować. Czekaliśmy na jej powroty z wakacji, na jej opowieści 
i zdjęcia.

Obchodziła również z nami jubileusz 45-lecia pracy zawodowej 
na UAM.

W lipcu tego roku przeszłaby na emeryturę. Niestety, ciężka przewle-
kła choroba zabrała ją z naszego bibliotecznego grona.

Odeszła 21 lutego 2018 roku. Żegnamy ją z żalem i poczuciem ogrom-
nej straty.

Aleksandra Mikołajska


