
Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Głównej WSP w Kielcach 

za  rok 1999 
 
I. Gromadzenie zbiorów - główne zasady 
 
Polityka gromadzenia zbiorów przyjęta przez Bibliotekę Główną związana jest z 
programem studiów i badań prowadzonych przez pracowników uczelni, a także 
uwzględnia potrzeby nowych otwieranych w każdym roku akademickim kierunków i 
specjalności. W obecnie realizowanej polityce gromadzenia zbiorów poza potrzebami 
dydaktycznymi użytkowników (w miarę posiadanych środków) uwzględniamy 
również dezyderaty pracowników związane bezpośrednio z tworzeniem tzw. warsztatu 
naukowego. Większy nacisk kładziemy na zakup źródeł rękopiśmiennych i 
drukowanych oraz uzupełnianie naszych zbiorów poprzez dokumenty wtórne. 
 Czasopisma polskie i obce ukazujące się na bieżąco są traktowane jako 
pierwszoplanowe źródło informacji o interesujących nas dyscyplinach wiedzy. Z tego 
wynika szeroki wachlarz tytułów objętych prenumeratą. Obok tradycyjnych postaci 
czasopism, szczególnie informacyjno-bibliograficznych nabywamy również formy 
elektroniczne. Uzupełniamy stale brakujące roczniki lub tytuły czasopism z obecnego 
województwa świętokrzyskiego. Badania naukowe dotyczące regionu 
świętokrzyskiego prowadzone są przez pracowników i studentów Uczelni 
wieloaspektowo i przez różnych specjalistów. Wymaga to od Biblioteki położenia 
szczególnego nacisku na gromadzenie różnych dokumentów obrazujących życie na 
kielecczyźnie. Gromadzimy tzw. dokumenty życia społecznego, (prasę lokalną – 
obecnie prenumerujemy 39 tytułów), ikonografię itp. W gromadzeniu starodruków 
priorytet dajemy drukom wydanym na kielecczyźnie i drukom poruszającym 
zagadnienia dotyczące tego regionu.        
 
II.  Zbiory: 
W 1999 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 
 9 446 tomów wydawnictw zwartych i ciągłych (w tym 1729 uzyskanych  
        nieodpłatnie), 
 3 038 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
  330 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ogółem ubytkowano (protokół skontrum, wykazy indywidualne) 646 pozycji. 
Stan zbiorów na dzień 31.12.1999 r. wynosił: 
 339 915  tomów wydawnictw zwartych i ciągłych, 
   29 727  roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
     6 823  jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. 
 Nastąpił wzrost ilości tytułów prenumerowanych czasopism (’97–502; ‘98-563;  
’99–604). 
 W zakresie zbiorów specjalnych na szczególną uwagę zasługuje nabycie  
materiałów rękopiśmiennych i graficznych po Ludwiku Kowalczewskim, absolwencie 
Gimnazjum Męskiego w Kielcach, koledze szkolnym Stefana Żeromskiego. 
 
1. Koszty: 
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Na zakup wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych 
wydatkowano: 
a) z funduszy Biblioteki Głównej –  207 831,41 zł 
b) z funduszy Wydziału Zarządzania i Administracji –    28 439,48 zł 
 (poza 3% odpisem za studia) 
c) z funduszy Instytutu  Geografii 
 (poza 3% odpisem za studia) – 268,10 zł 
d) z funduszy na badania własne pracowników Uczelni –                515,25 zł 
d) wartość księgozbioru pochodzącego z darów i wymiany, 
    w ’99 wzrosła o       –           22 922,90 zł 
 ogółem wartość księgozbioru w 1999 roku wzrosła o  – 259 977,14 zł 
  
 Na prenumeratę czasopism polskich wydano – 45 556,88 zł 
       Na prenumeratę czasopism zagranicznych wydano – 335 788,09 zł 
Ogółem   – 381 344,97 zł      
(w tym dotacja MEN 246 292 zł)    
Wydatki na konserwację książek i czasopism wyniosły  –      31 356,00 zł 
Ogółem wydatki na zakup książek i czasopism oraz   
Konserwację księgozbioru  wyniosły                                                672 678,11 zł
   
 
2. Opracowanie zbiorów: 
W 1999 roku opracowano merytorycznie i skatalogowano 19 651 pozycji wydawnictw 
zwartych, ciągłych oraz zbiorów specjalnych, w tym 14 519 pozycji wprowadzono do 
komputerowej bazy danych, która na dzień 31.12.1999 zawierała 112 556 tomów.
 Katalog czasopism jest w całości wprowadzony do bazy danych i liczy 3 181 
tytułów (w tym 619 tytułów czasopism zagranicznych) i 29 727 roczników czasopism.  
Do katalogów wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych włączono 49202 
karty  katalogowe. W pracowni Zbiorów Specjalnych kontynuowano opracowywanie 
zbiorów rękopiśmiennych, grafiki nadbitek i in. Opracowano kartotekę dedykacji (260 
poz.) ze zbioru prof. Hulewicza, indeks do ekslibrisów, katalog działowy starodruków 
(481 poz.), uzupełniano kartotekę regionaliów oraz katalog alfabetyczny wyd. 
zwartych II obiegu. Zespół pracowników Zbiorów Specjalnych  przygotował również 
9 wystaw wymienione w p. 6 sprawozdania. Do katalogów wydawnictw zwartych, 
ciągłych  i zbiorów specjalnych włączono 49202 karty katalogowe. 
 
 
 
3. Informacja naukowa: 
Łącznie udzielono 5288 informacji katalogowych, rzeczowych i bibliograficznych. W 
Oddziale Informacji Naukowej opracowano 12 wykazów nabytków, adresowanych do 
studentów i nauczycieli akademickich wszystkich kierunków studiów. Objęły one 
7563 pozycje naukowe. Sporządzono 476 opisów bibliograficznych. Uzupełniano 
bazy danych zakupione w Bibliotece Narodowej (Przewodnik  Bibliograficzny, 
Bibliografia Zawartości Czasopism, Wydawnictwa Ciągłe, Wydawnictwa Podziemne, 
ISSN, Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UKD, 
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Słownik Języka Haseł Przedmiotowych, obejmujące łącznie 84 454 rekordy. Zbierano 
i przygotowywano również materiały do druku Składu Osobowego WSP 1999/2000. 
Uzupełniano bazę danych  „Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie” o 471 
rekordów. Oddział Opracowania Zbiorów powiększył w bazie komputerowej 
wydawnictw zwartych i czasopism indeks słów kluczowych służących do 
wyszukiwania informacji i zbiorach: 
- na I poziomie do 4 270 haseł przedmiotowych 
- na II poziomie 50 585 określników  
Pracownik Pracowni Dydaktyczno-Wydawniczej, mgr Ewa Szląpek, przygotowywała 
informacje o ważniejszych wydarzeniach w Bibliotece do „Głosu Akademickiego”.        
 
III. Czytelnictwo  
 
Wypożyczalnia:  W roku sprawozdawczym  w Wypożyczalni Biblioteki Głównej 
został przeprowadzony generalny remont pomieszczeń który trwał od 9.08.1999 r.  do 
22.10.1999 r. w związku z tym dane statystyczne przedstawione poniżej 
odzwierciedlają jedynie pracę w Wypożyczalni w 1999 r. bez możliwości zestawienia 
ich z danymi roku 1998. 
 W roku 1999 złożono do Wypożyczalni 47 413 zamówień, w tym zamówień 
zrealizowanych było 35 432, nie zrealizowanych 13 365. Ogółem odwiedziło 
Wypożyczalnię 46 696 użytkowników. Oddział katalogów w 10 ekspedycjach 
przekazał do Wypożyczalni 9 512 woluminów.  
 Wypożyczeń międzybibliotecznych  było 300 z innych bibliotek i 160 z naszej 
biblioteki do innych. Samodzielnie zrealizowano 86 rewersów. W roku 1999 
Biblioteka Główna WSP w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracowała z 
49 bibliotekami.    
 
Czytelnie: Obecnie funkcjonuje 11 czytelń, 2 wydziałowe, 5 instytutowych, cztery w 
Bibliotece Głównej. Największy wzrost odwiedzin w 1999 w stosunku do 1998 roku 
nastąpił w następujących czytelniach: 

Nazwa czytelni 1998 1999 Wzrost  
w liczbach 

Wzrost w %

Oddział Informacji Naukowej 14 167 16 110 1 943 27,1 
Czytelnia Zbiorów Specjalnych      460      932         472 10,5 
Czytelnia Wydziału Zarządzania 
 i Administracji 

22 413 23 791 1 378 6,1 

 
Udostępniono w czytelniach 682428 pozycji, wzrost o 58441 w stosunku do 1998 
roku 
 (623987), co stanowi 9,3 % więcej.  W tym 410833 książek, wzrost o 30512 w 
stosunku do 1998 roku (380321), co stanowi 8% więcej, w tym czasopism 270663, 
wzrost o 27 457 w stosunku do roku 1998 (243 206) co stanowi 11,3% .  
Największy wzrost udostępnionych książek w 1999 w stosunku do 1998 roku nastąpił  
w następujących czytelniach: 
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            Nazwa czytelni 1998 1999 Wzrost 
w liczbach  

Wzrost 
w % 

Czytelnia Wydziału Zarządzania i 
Administracji 

35 854 56 284 20430 57 

Oddział Informacji Naukowej 14 167 16 110 1 943 13,7 
Czytelnia  Instytutu Biologii 18 371 20 099 1 728 9,4 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 110500 119214 8 714 8 
Czytelnia Instytutu Historii 99 593 103249 3 656 3,6 
 
Największy wzrost udostępnionych czasopism w 1999 w stosunku do 1998 roku 
nastąpił w następujących czytelniach: 

Nazwa czytelni 1998 1999 Wzrost 
w liczbach  

Wzrost 
w % 

Czytelnia Instytutu Biologii  9 992 14 172 4 180 41,8 
Czytelnia Instytutu Historii 96 762 116031 19 269 20 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 55 790 59 607 3 817 6,8 
Czytelnia Czasopism 18 936 20 031 1 095 5,8 
 
W stosunku do roku 1998 odnotowano  zdecydowany wzrost wykorzystywania  
czasopism i książek przy utrzymującym się na takim samym poziomie zatrudnieniu.  
Największy wzrost udostępnionych książek i czasopism nastąpił w niżej 
wymienionych czytelniach: 
            Nazwa czytelni 
 

 1998  1999   Wzrost  
w liczbach 

 Wzrost 
   W % 

Czytelnia Instytutu Biologii 28 363 34 271    5 908    20,8 
Czytelnia Wydziału Zarządzania i 
Administracji 

83 894 98 253  14 359    17,1 

Czytelnia Instytutu Historii 196 355 219 280  22 925    11,7 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 166 290 178 821 12 531      7,5 
 
 
 
Usługi kserograficzne. W 1999 wykonano: 
odpłatnie – 20 765szt. kserokopii formatu A-4 
  176 szt. kserokopii formatu A-3 
na łączną kwotę 6282.65 zł 
 
na noty księgowe – 242 szt. kserokopii formatu A-4 
                                    2 szt. kserokopii formatu A-3 
na łączną kwotę 61,50 zł 
 
służbowo – 22 689 szt. kserokopii formatu A-4 
                225 szt. kserokopii formatu A-3 
 
Łącznie do kasy WSP wpłacono 6344.15 zł 
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Usługi Pracowni Fotograficznej: 
Nazwa jednostek organizacyjnych WSP 
i innych instytucji 

Koszt za wykonaną pracę (w zł)

Zakład Genetyki 506,00 
Zakład Wychowania Estetycznego 160,00 
Instytut Fizyki 102,00 
Wydział Zarządzania i Administracji 224,00 
Rektorat 1424,00 
Biblioteka Główna 3651,00 
Zakład Botaniki 119,00 
Zakład Zoologii 105,00 
Zakład Antropologii 100,00 
Prof. D. Olszewski 136,50 
p. Rubinkiewicz  40,00 
Instytut Historii 143,50 

RAZEM 6711,00 
Wydano na zakupy materiałów i obróbkę barwną 2661,89 zł. 
 
 
IV. Pracownicy: 
 
Biblioteka Główna w 1999 roku posiadała 57 i 1/2 etatu na których zatrudniała: 2 
bibliotekarzy dyplomowanych, w tym 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu,  50 osób na 
różnych stanowiskach bibliotekarskich, 4 magazynierów, 1 pracownika technicznego 
(Pracownia Fotograficzna) oraz 1 pracownika administracyjnego. Do 10 października 
1999 roku spośród  osób zatrudnionych w Bibliotece 2 osoby przebywały na urlopach 
zdrowotnych (od 11 października 1 osoba), oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym.  
W 1999 r. 4 osoby kontynuowały studia doktoranckie. 
 
V. Działalność dydaktyczna: 
 
W zakresie dydaktyki bibliotecznej zrealizowano łącznie 412 godzin z 
przysposobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej, dla studentów I 
roku studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych. Szkoleniem objęto 134 grupy 
studenckie na wszystkich wydziałach. Zajęcia te prowadziło 10 osób. Zajęcia na 
kierunku Bibliotekoznawstwo i Dziennikarstwo z przedmiotów: „Organizacja i 
działalność bibliotek” - na studiach podyplomowych  oraz „Opracowanie 
piśmiennictwa”- na studiach zaocznych II roku w wymiarze 100 godzin, 
przeprowadziła 1 osoba (Zofia Kilarska). Praktyki studenckie dla studentów 
Bibliotekoznawstwa, odbyło w Bibliotece Głównej w okresie wakacyjnym 12 osób, 
(po 75 godzin każda) z czego 400 godzin praktyki prowadzili pracownicy Oddział 
Opracowania Zbiorów, 100 godzin Oddział Gromadzenia, 100 godz. Oddział 
Informacji Naukowej, oraz 300 godz. pracownicy  Wypożyczalni i Czytelń 
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Instytutowych. Szkolenie wewnętrzne dla pracowników,  a także dla użytkowników 
Biblioteki w zakresie  wyszukiwania informacji w Internecie, bazach MAK-a itp. 
przeprowadzono w wymiarze 60 godzin (pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 
oraz pracownik UCI – Andrzej Opoka).  
VI. Komputeryzacja: 
 W 1999 r. zakupiono i zainstalowano 12 nowych stanowisk komputerowych w 
następujących oddziałach biblioteki: 
- Dyrekcja – 2 
- Wypożyczalnia – 4 
- Informacja Naukowa – 2 
- Pracownia Bibliotekarza Systemowego – 4 
Ustanowiono 16 nowych połączeń internetowych w niżej wymienionych oddziałach 
biblioteki: 
- Dyrekcja – 2 
- Wypożyczalnia – 5 
- Informacja Naukowa – 2 
- Pracownia Bibliotekarza Systemowego – 5 
- Gromadzenie - 1 
- Pracownia Zbiorów Specjalnych - 1 
W ramach wdrażania zintegrowanego systemu obsługi Aleph przeprowadzono w 
ciągu 19 dni roboczych 106 godzin szkoleń dla informatyków i pracowników 
Biblioteki, w tym: 
- Informatycy: 3 dni, 17 godz. 
- Bibliotekarze systemowi: 3 dni, 16 godz. 
- Pracownicy Oddziału Udostępniania: 5 dni, 28 godz. 
- Pracownicy Oddziału Opracowania i Gromadzenia: 3 dni, 17 godzi.  
- Pracownicy Oddziału Opracowania - szkolenie w module katalogowania i KHW: 2 

dni, 10,5 godz. 
- Pracownicy Oddziału Opracowania - szkolenie z formatu USMARC-a dla 

rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych: 3 dni, 18 godz. 
 
Szczegółowy plan wdrażania systemu  w Bibliotece Głównej przedstawiał się 
następująco: 
Kwiecień 1999 
- Podpisanie umowy z warszawską firmą TCH Systems, jedynym autoryzowanym 

przedstawicielem izraelskiej firmy  Ex Libris, będącej właścicielem systemu, na 
zakupienie podstawowej licencji Aleph Lite (10 pełnych użytkowników i 5 
użytkowników www) na najnowszą wersję systemu 505.12.2 

 
Czerwiec 1999 
- Przygotowanie pomieszczenia dla zainstalowania serwera SUN Ultra 10 oraz 5 

stanowisk komputerowych dla pracowników Biblioteki; 
- Wystąpienie do OSI w Budapeszcie, będącej częścią Fundacji Sorosa, o przyznanie 

dotacji w wysokości 50.000 $ na realizację opracowanego przez pracowników  
Biblioteki i UCI projektu: „Integrtion of Kielce Pedagogical University Main 
Library Catalogues and Local Databases with World Information Services”. 
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Lipiec – Sierpień 1999 
- Wykonanie przez pracowników Biblioteki projektu etykiet z kodami kreskowymi 

dla książek oraz kart bibliotecznych dla użytkowników (wykonawcy zlecenia: 
Systemy Kodów Kreskowych w Krakowie – odpowiednio 250.000 szt. i 10.000 
szt.): 

- Zainstalowanie, zakupionych zgodnie z wymaganiami systemu, pierwszych pięciu 
PC i drukarki. 

 
Sierpień 1999 
- Szkolenie przeprowadzone przez pracowników TCH Systems dla informatyków, 

bibliotekarzy systemowych oraz pracowników oddziałów  opracowania i 
gromadzenia w zakresie pracy w poszczególnych modułach nowego systemu. 

 
Wrzesień 1999 
- Zakupienie drukarki kodów kreskowych oraz 8 czytników do ich odczytywania; 
- Szkolenie pracowników Biblioteki z opisu wydawnictw zwartych w formacie 

USMARC przeprowadzone przez pracownika BUW; 
- Zakończenie oklejania kodami kreskowymi egzemplarzy książek w magazynach 

Biblioteki Głównej (ok. 230. 000 egz.) 
 
Październik 1999 
- Zakończenie konfigurowania serwera bibliotecznego; 
- Konwersja baz danych z SOB-a w zakresie druków zwartych, danych osobowych 

czytelników oraz transakcji wypożyczeń; 
- Przystąpienie Biblioteki do konsorcjum Polskiej Grupy Użytkowników Systemu 

Aleph – PolAleph 
- Potwierdzenie przez OSI przyznania grantu za projekt zgłoszony w czerwcu 1999 

oraz przelanie kwoty 50.000$ na konto Biblioteki; 
- Szkolenie pracowników wypożyczalni Biblioteki Głównej w module 

Udostępniania; 
 
Listopad 1999 
- Szkolenie dla informatyków oraz dla pracowników oddziałów opracowania 

rzeczowego i formalnego w zakresie tworzenia Kartotek Haseł Wzorcowych; 
- Rozpoczęcie pracy w module Udostępniania przez wypożyczalnię Biblioteki 

Głównej; 
 
Grudzień 1999 
- Zamknięcie SOB w module Opracowania i ostateczna konwersja baz danych ze 

starego systemu; 
- Zakupienie pełnej licencji na system Aleph 505.12.2 (płatne z dotacji OSI; 

możliwość posiadania w bazie nieograniczonej ilości rekordów i podłączenia 
dowolnej liczby stanowisk dla pracowników oraz terminali pracujących w 
Internecie) 

- Zamówienie na sprzęt ( płatne z dotacji OSI; 11 PC dla pracowników i 2 dla 
administratorów systemu).  
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W roku 1999 uzupełniono bazę wydawnictw zwartych o kolejne  14519 vol., w tym  
dzięki dotacji KBN w ramach retrospektywnego uzupełniania katalogu 
komputerowego wprowadzono do bazy danych 5363 vol. Są to wydawnictwa z 
zakresu historii literatury polskiej XIX-XX w – monografie i podręczniki; 
wydawnictwa z zakresu wojskowości, pedagogiki, psychologii,  fizyki oraz z historii 
Polski i historii powszechnej – źródła, monografie i podręczniki akademickie. 
W XII ‘99 nastąpiło zamknięcie SOB-a w module Opracowania  i ostateczna 
konwersja bazy do  systemu Aleph. 
 
Stan baz komputerowych na koniec ’99 wynosił: 
 Wydawnictwa zwarte                –    112556 egz. 
         (przybyło w ’99 – 14519) 
 Czasopisma (w SOB-ie)     -            3181 tytułów 
           29727  roczników 
          (cały katalog) 
 Czytelnicy (w Aleph-ie)    –  3905  
  
Wydrukowano komputerowo 22438 kart katalogowych dla wszystkich katalogów 
Biblioteki Głównej i czytelń wydziałowych i instytutowych. Drukowane są także 
corocznie inwentarze, wykazy nabytków, prowadzona jest książka kasowa, tj. rejestr 
wydatków Biblioteki. 
  
VII. Wystawy: 
 
 „Konferencja Biblioteki Głównej” – wystawa w gablotach przy Wypożyczalni 

dotycząca konferencji „Biblioteka i Informacja w systemie edukacji” styczeń 99, 
(Ewa Szląpek, Iwona Plucner). 

 „Exlibrisy Zbigniewa Dolatowskiego” – wystawa ze zbiorów BG WSP styczeń-
luty 99  (Ewa Szląpek).  

 „Prasa regionalna i lokalna Świętokrzyszczyzny” – marzec 99, (Jan Jadach) 
 „Ojczyzna i Obczyzna w twórczości Juliusza Słowackiego”  - marzec-kwiecień 99 

r (Klementyna Helis). 
 „Problematyka oświaty na łamach prasy codziennej” – kwiecień 99, (Jan Jadach)   
 „Wykus – Symbol  tożsamości narodowej” – maj 99, (Maria Domańska-

Nogajczyk, Urszula Gołda, Teresa Chutnik). 
 „Przyroda” – wystawa związana z reformą szkolnictwa w zakresie wprowadzania 

nowych zagadnień w koleracji z innymi przedmiotami – fizyka, geografia – maj 
99, 

     (Anna Chrobot).  
 „Patologie naszej współczesności” – maj 99, (Jan Jadach). 
 „Jan Paweł II do młodzieży, świata nauki i kultury” – czerwiec 99, (Klementyna 

Helis, Krystyna Wierzchowska). 
 „Bóg jest miłością – refleksje popielgrzymkowe” – czerwiec 99, (Klementyna 

Helis, Krystyna Wierzchowska).  
 „Nowe czasopisma w zasobie Czytelni Wydziału Pedagogicznego” – czerwiec 99, 

(Jan Jadach).  
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 „Motywy animalistyczne w exlibrisie” – wystawa ze zbiorów BG – lipiec, sierpień 
99, (Ewa Szląpek). 

 „Kielce i region świętokrzyski w grafice, fotografii, publikacjach i pracach 
dyplomowych studentów” – wystawa przygotowana przez BG na inaugurację roku 
akademickiego w Kieleckim Centrum Kultury – październik 99, (Klemantyna 
Helis, Jan Jadach  przy współpracy Krystyny Wierzchowskiej, Ewy Szląpek, 
Iwony Plucner, Adama Bandrowskiego i Heleny Białas ). 

 „Wizje malarskie i ilustracje związane z tekstem Pana Tadeusza” – listopad 99, 
(Klementyna Helis). 

 „Niepodległa... „ – (okolicznościowa wystawa poświęcona 81 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości) – listopad 99, (Jan Jadach) . 

 „Wokół reformy oświaty...” – (wystawa zorganizowana w związku z 
wprowadzeniem nowej reformy oświatowej) – grudzień 99, (Jan Jadach). 

 „Boże Narodzenie 2000” – (Boże Narodzenie w malarstwie, grafice i sztuce 
ludowej. Terra Sacra – zachowany ślady historii. Polskie kolędy i pastorałki. Były 
też takie Wigilie. – grudzień 99, Klementyna Helis.    

 
 

VIII. Działalność naukowa: 
 
Prace opublikowane: 
 Henryk Suchojad  - Biblioteki uczelni humanistycznych a reforma systemu 
edukacji, „Bibliotekarz”, Warszawa, 6/1999, str. 5-7. 
 Henryk Suchojad  -  Biblioteki uczelni humanistycznych a reforma systemu 
edukacji. Nowe wyzwania i zadania?, (w:) Biblioteka i informacja w systemie 
edukacji, red. Henryk Suchojad , Kielce 1999, s. 61-67 
  Henryk Suchojad  - Red. pracy: Biblioteka i informacja w systemie edukacji, 
Kielce, 1999 s.207 
 Jan Jadach – Głos regionu czyli o prasie regionalnej i lokalnej słów kilka – 
„Goniec Staszowski” i „Świętokrzyski Goniec Regionalny”,  nr 1-10/1999   
 Jan Jadach – Nasze małe ojczyzny, „Ikar”,  nr10/1999  
 Jan Jadach - Red. przed.  posł. (w:) M.A. Zarębski, Przeżyjmy to jeszcze raz 
Staszów , Biblioteka Staszowska nr 100. 
 Jan Jadach – Red. przed. (w) M. A. Zarębski, Staszów wczoraj i dziś, Staszów 
Biblioteka Staszowska nr 109 
 Izabela Krasińska – Kuratoria Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1914 i ich 
wpływ na życie kulturalno-oświatowe mieszkańców miast i miasteczek guberni 
radomskiej, (w:) „Almanach Historyczny”, Kielce, t.1/1999 s.77-108 
 Ewa Szląpek, Aleksandra Sińczak, Monika Kardas – Przysposobienie biblioteczno 
informacyjne studentów. Dydaktyka w bibliotekach wyższych uczelni państwowych w 
świetle badań ankietowych, (w:) Biblioteka i informacja w systemie edukacji. Red. 
Henryk Suchojad, Kielce 1999, s. 73-96. 
 Maria Domańska Nogajczyk – O miejsce biblioteki w szkole wyższej. Próba 
modelu na przykładzie Biblioteki Głównej WSP w Kielcach, (w:) Biblioteka  i 
informacja w systemie edukacji. Red. Henryk Suchojad , Kielce 1999, s.97-109.  
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 Joanna Nowak –  Książka u progu nowego tysiąclecia, „Głos akademicki”, 1999, 
nr 19, s. 12-13. 
 
Henryk Suchojad - recenzje wydawnicze : 
 Jan Seredyka, księżniczka i chudopachołek. Zofia Radziwiłówna – Dorohostajska. 
Stanisław Tymiński, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 225, Opole 1996. 
(w:) Kieleckie Studia  Historyczne, t.15/1999 s. 241-243       
 Izabela Krasińska -   Albin Koprukowniak : Lokalna społeczność gminy Bychawskiej 
i jej aktywność 1864-1914, Lublin UMCS, 1995  (w:) Kieleckie Studia Historyczne, 
t.15/1999 s. 255-256  
Inne: 
 Indeks słów kluczowych dla bazy komputerowej, oprac. przez Oddział 

Opracowania Zbiorów; 
 Prace koncepcyjne przy opracowaniu formatu danych i struktury bazy „Katalog 

prac doktorskich, magisterskich i licencjackich” (Joanna Nowak); 
 Wykaz nabytków Biblioteki WSP, 1998, do użytku wewnętrznego; 
 2 osoby uczestniczyły w seminariach doktoranckich (Aleksandra Sińczak: 

Regionalizm Świętokrzyski – myśl teoretyczna i literatura piękna; Iwona Plucner: 
Polska i Polacy na łamach czasopisma „Russkaja Starina  w XIX wieku”). 

 
 
 
IX. Udział w konferencjach i sympozjach: 
 Styczeń 

 – Prezentacja i sposoby indeksowania Europejskiego Tezaurusa Edukacyjnego 
(polska    wersja – Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych MEN, (Joanna 
Nowak, Anna Łojek).  

- Literacki wieczór promocyjny wydawnictw Biblioteki Staszowskiej roku 1998 – 
Kielce, Dom Środowisk Twórczych, (Jan Jadach, Maria Domańska Nogajczyk). 

 Luty 
- „Przeżyjmy to jeszcze raz” – promocja 100 pozycji Biblioteki Staszowskiej, 

Staszów Muzeum Ziemi Staszowskiej, (Jan Jadach). 
 Marzec 
- „Edukacja regionalna w Polsce – stan współczesny i perspektywy” -  odczyt dla 

młodzieży Liceum Ogólnokształcącego  w Staszowie (Jan Jadach). 
- „ Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie w zreformowanej 

szkole” – udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji 
Regionalnej i Radę Krajową Regionalnych Towarzystw Kultury w Rytrze, 
wystąpienie Jana Jadacha na temat programów i ich dostępności w Bibliotekach. 

 Kwiecień 
- „Wychowanie regionalne w rodzinie” - VI Ogólnopolskie forum regionalistyczne  

Kalwaria Zebrzydowska, (Jan Jadach, Maria Domańska Nogajczyk). 
- Seminarium – „Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w świetle przepisów 

obowiązujących w Polsce” Warszawa, Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu 
Wojewódzkiego, (Krystyna Wierzchowska). 
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- Spotkanie inicjujące powstanie konsorcjum prenumeratorów czasopism 
elektronicznych wydawanych przez Lange and Springer dla użytkowników 
systemu ALEPH – Warszawa Biblioteka Publiczna, (Joanna Nowak, Renata 
Hatys). 

 Maj 
- „Rola mas w działaniach powstańczo-partyzanckich (1794-1914) sesja popularno-

naukowa w 205-lecie  Powstania Kościuszkowskiego – Staszów Muzeum Ziemi 
Staszowskiej (referat - Jan Jadach ). 

 Czerwiec 
- „Spuścizna po zmarłych profesorach, Archiwalia – zbiory biblioteczne, 

antykwaryczne i inne”. – spotkanie naukowe – „Kilka uwag na temat Listu do 
obywateli ziemskich w sprawie zakładania szkół ludowych z okresu walki o szkołę 
polską po 1905 roku”: z materiałów ze zbioru prof. Jana Hulewicza (komunikat - 
A. Bandrowski  - „Źródła do dziejów szkół krakowskich w księgozbiorze prof. 
Jana Hulewicza, (komunikat - Iwona Plucner) – „Dedykacje rękopiśmienne dla 
Jana Hulewicza z jego księgozbioru, (komunikat - Klementyna Helis). 

- Prezentacja wydawnictw Biblioteki Staszowskiej – wystąpienie poświęcone 
książkom historycznym Biblioteki Staszowskiej – Kielce, Dom Srodowisk 
Twórczych, (Jan Jadach). 

- Pierwszy Sejmik regionalnych towarzystw kulturalnych świętokrzyszczyzny – 
„Między przeszłością a przyszłością – regionalizm u progu XX wieku” – Kielce, 
Wojewódzki Dom Kultury (referat - Jan Jadach, głos w dyskusji Maria Domańska 
Nogajczyk). 

- II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Regionalistów pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. „Edukacja regionalna w zreformowanej 
szkole” Nałęczów (głos  w dyskusji - Jan Jadach, udział w konferencji - 
Aleksandra Sińczak). 

- Seminarium „Nowoczesne media a informacja naukowa” oraz zapoznanie się z 
organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej w Getyndze i 
Biblioteki Niemieckiej we Frankfurcie nad Menem – Poznań, Getynga, Frankfurt – 
Oddział Biblioteki Narodowej – (udział w seminarium - Henryk Suchojad). 

 Sierpień 
- 55 rocznica Powstania  Warszawskiego – sympozjum zorganizowane przez 

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, połączone ze zjazdem „Jędrusiów”: „Marsz 
korpusu kieleckiego AK na pomoc powstańczej Warszawie – Staszów 
(wystąpienie – Jan Jadach).  

- 60 rocznica września 39 – sesja popularno-naukowa zorganizowana przez 
Staszowskie   Towarzystwo Kulturalne: „Stan badań nad wojną obronną 1939”, 
Staszów – (referat – Jan Jadach). 

 Wrzesień 
- XVI  Powszechny Zjazd Historyków, Wrocław – (Henryk Suchojad). 
 Październik 
- Ogólnopolskie Forum Regionalistyczne zorganizowane przez Krajową Radę 

Regionalnych Towarzystw Kultury nt. „Społeczny Ruch Regionalny wobec 
wartości Narodowych”,  Szczecin – (udział w dyskusji  - Jan Jadach). 
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- Promocja książki Jerzego Fijałkowskiego „Opowieści Staszowskie i 
Sandomierskie”, Staszów,  Muzeum Ziemi Staszowskiej – (Jan Jadach). 

- V Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane – (Ewa Szląpek) 
- Dwór Polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. „Wyposażenie siedzib 

duchownych i szlacheckich w świetle testamentów  z XVII i XVIII w. na terenie 
woj. Sandomierskiego”; Kielce, Dom Środowisk Twórczych – (referat - Henryk 
Suchojad).    

 Listopad 
- 81 Rocznica Odzyskania Niepodległości: „Powiat Staszowski w początkach II 

Rzeczypospolitej, Staszów  - (Jan Jadach). 
- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książki, Czasopisma, Biblioteki  

Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku”: „Popisy roczne i sprawozdania dyrektora 
szkoły jako źródło do historii szkolnictwa na przykładzie wydawnictw Liceum i 
Gimnazjum Św. Anny w Krakowie – Kraków, Akademia Pedagogiczna (referat- 
Iwona Plucner). 

 Grudzień 
- Prezentacja dorobku kulturalnego Ziemi Włoszczowskiej - Kielce, Kieleckie 

Centrum Kultury (współudział w przygotowaniu prezentacji - Jan Jadach, udział 
Klementyna Helis). 

- Ogólnopolska Konferencja „Potrzeby bibliotek naukowych  i publicznych w 
zakresie opracowania rzeczowego” – Warszawa, Biblioteka Narodowa (udział w 
konferencji - Zofia Szwaja, Halina Mazurkiewicz).- 

- 100 - rocznica urodzin Adama Bienia, Staszów, Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne – (współudział w przygotowaniach – Jan Jadach). 

- Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, Toruń (Henryk Suchojad). 
- „Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii”, - Kielce, Dom 

Środowisk Twórczch, (udział w sesji naukowej - Izabela Krasińska, Aleksandra 
Sińczak). 

- „Źródła informacji o Ziemi Świętokrzyskiej w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, (udział w seminurium - Izabela 
Krasińska. Aleksandra Śińczak).  

 
X. Targi książki: 
 
 Halina Gąsior - udział w VI Targach Książki „Edukacja 99”, Warszawa- 6.03.99 r. 
 
 Danuta Siudak -  udział w 44 Międzynarodowych targach Książki, Warszawa 13-

17.05.99  r. 
 
 Henryk Suchojad, Anna Śmietańska – udział w Targach Książki Historycznej, 

Warszawa  26-27.XI.99 r. 
 
 
 XII. Inwestycje: 
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W 1999 roku przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń Wypożyczalni 
Biblioteki Głównej przy ul. Leśnej 16.  
 
        
 
 
        Dyrektor Biblioteki Głównej 
 
 dr Henryk Suchojad 
 
Kielce, 21.01.2000 r. 
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