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Sprawozdanie z praktyki zawodowej Erasmus + 
w Zittau DE

W czasie wakacji 2016 odbyłam praktykę zawodową w Bibliotece Szkoły Wyższej 
Zittau/Görlitz (HSB Z/G).
Biblioteka naukowa w Zittau jest szczególnym miejscem. Na powierzchni 2.000 m2 spełnia 
rolę centrum naukowego, informatycznego, wypożyczalni i czytelni w jednym. Studenci  
spędzają tu całe dni mając do dyspozycji sprzęt komputerowy, sale multimedialne do pracy w 
zespole, samodzielne pomieszczenia do pracy indywidualnej, i inne. 
Na parterze budynku znajduje się Mensa – czyli stołówka. Można w trakcie pracy zejść na 
kawę czy obiad. Ceny niezwykle korzystne ! Dla studentów połowa ceny. Dla mnie jako 
praktykantki była również połowa – np. 3 Euro obiad. 

BIBLIOTEKA



Praktyka – 6 godzin dziennie, przy czym mogłam dowolnie ustalać sobie przedział czasowy. 
Bardzo miło było jednak zaczynać od 8.30 – czyli od śniadania wspólnego z pracownikami 
biblioteki, kiedy to czekały na nas świeże bułeczki.

Nigdy nie pracowałam w bibliotece, więc interesujące było dla mnie zapoznać się z zakresem 
wszystkich czynności, po czym dowolnie mogłam wybierać prace, które lubiłam. 
Opiekunem praktyk był dyrektor biblioteki, bardzo komunikatywny i pomocny, ale również 
inni pracownicy byli niezwykle otwarci i przyjaźni dla mnie. 

Wolny dostęp do zasobów biblioteki zaowocował zdobyciem materiałów do mojej pracy 
licencjackiej, a z biblioteki mogę korzystać cały czas.

W Szkole Wyższej w Zittau uczą się studenci z całego świata. Do biblioteki trafiają wszyscy. 
Traktują bibliotekę jako miejsce towarzyskie, więc można ze studentami nawiązać kontakty i 
uczestniczyć w życiu towarzyskim. 
Samo miasto posiada sieć dróg rowerowych i rolkowych wyprowadzonych daleko poza Zittau.
Z zagadnień rekreacyjno-sportowych trzeba wspomnieć o dużym jeziorze na obrzeżach miasta.
Codzienne pływanie po pracy podczas tegorocznych upałów w miesiącach sierpień-wrzesień 
było zbawienne.

Wspomnę jeszcze o wspólnej wycieczce, która jest organizowana raz w roku dla wszystkich 
pracowników Biblioteki Zittau/Gorlitz, Centrum Językowego oraz Centrum Informatycznego 
Szkoły Wyższej. Obecna wycieczka odbyła się w Góry Zittau. 

Niemcy są bardzo otwarci, uprzejmi. W pracy panują inne relacje, niż u nas w Polsce. Staż w 
tym miejscu (oprócz oczywistych korzyści językowych) otwiera nowe możliwości i kontakty.


