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Rok 2007 był dla Biblioteki  kolejnym rokiem pracy  
w warunkach bardzo mocnego ograniczenia finansowego.  
Na sytuację taką złożyło się wiele różnych powodów, choć nie każdy 
miał równie istotny wpływ na stan budżetu BG. 

Jedną z najważniejszych przyczyn jest otrzymywanie przez BG 
dotacji ministerialnej w takiej samej lub niewiele większej wysokości 
od kilku lat. Biorąc pod uwagę wzrastające koszty utrzymania  
i zarządzania, realne środki otrzymywane z tego źródła są faktycznie 
niższe niż w minionych latach. Dotacja ta, w założeniu mająca 
wystarczać na pokrycie wynagrodzeń pracowników BG, jest zbyt 
niska aby zabezpieczyć choćby te potrzeby, o finansowaniu rozwoju 
nie wspominając. 

Drugim istotnym powodem takiej sytuacji są wpływy  
z odpłatności za studia, z powodu zmniejszonej liczby studentów, 
znacznie niższe niż zakładane przewidywania, co powoduje 
konieczność ograniczeń w realizacji statutowych zadań Biblioteki.  

Również w związku z w/w przyczyną, wpływy własne Biblioteki 
z tytułu odpłatności za korzystanie ze zbiorów są, niestety niższe niż 
zakładały plany budżetowe. 

Aby ograniczyć negatywne skutki takiej sytuacji w Bibliotece 
Głównej wdrożono plan oszczędności polegający głównie na 
wstrzymaniu nowych przyjęć i zamrożeniu należnych pracownikom 
podwyżek. Potrzeby etatowe są zaspokajane poprzez przesuwanie 
pracowników z poszczególnych działów, tam gdzie w danej chwili 
potrzeby są najpilniejsze. Należy podkreślić, iż działania takie mogą 
mieć z natury rzeczy charakter jedynie tymczasowy. Tak szybko jak 
to możliwe powinno się wdrożyć procedury mające na celu zmianę 
tej sytuacji, ponieważ - co oczywiste - cierpi na tym jakość 
funkcjonowania Biblioteki. Na dzień dzisiejszy wydaje się, iż 
wprowadzenie takich rozwiązań w ramach dotychczas 
otrzymywanych środków finansowych jest poza zasięgiem Biblioteki. 
Zakładane oszczędności na funduszu osobowym pozwolą jedynie,  
w najlepszym przypadku, na utrzymywanie dotychczasowego 
poziomu wydatków na działalność biblioteczną. W związku z tym 
podjęcie dyskusji na temat wielkości środków budżetowych Uczelni 
przeznaczanych na działalność Biblioteki wydaje się jak najbardziej 
celowe. 

Wyżej wymienione przyczyny skutkują tym, iż gromadzenie 
zbiorów, mimo, że wyższe nawet niż w 2006 roku, nie jest na 
poziomie satysfakcjonującym dla Biblioteki i Uczelni aspirującej do 
miana ośrodka uniwersyteckiego. 

      
 
 
 



 3 

Pomimo tych trudności podejmuje się starania mające na celu 
utrzymanie wysokiego standardu funkcjonowania Biblioteki.  
W zakresie gromadzenia prace przebiegały zgodnie z planem 
przyjętym na początku roku. Zakup nowości pochodził od 
sprawdzonych w poprzednich latach dostawców, zarówno 
miejscowych jak i profesjonalnych hurtowni oraz księgarń spoza 
Kielc. Z powodu finansowych ograniczeń pracownicy Oddziału 
Gromadzenia mogli uczestniczyć tylko w jednych w roku 
Krakowskich Targach Książki. 
Do księgozbioru wpływały dary, otrzymywane od pracowników 
naukowych oraz darczyńców spoza Uczelni. W kwietniu, za 
pośrednictwem Instytutu Historii, przejęto księgozbiór  
prof. J. Ławnika. Instytut ten pośredniczył także w sprowadzeniu  
z USA księgozbioru prof. M. Kulikowskiego. Centrum EuroInfo 
podarowało Bibliotece materiały informacyjne i dydaktyczne 
przydatne studentom Wydziału Zarządzania i Administracji. Z innych 
istotnych i większych darów należy wymienić dary prof. M. Zarębiny 
oraz dr I. Furnal. Ponadto przyjęliśmy dublety z Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach. Kontynuuje się wprowadzanie 
do zbiorów BG księgozbioru po J. Morissey’u z USA liczącego kilka 
tysięcy vol. 
 Należy zaznaczyć, iż w roku sprawozdawczym podjęto szereg 
zabiegów mających na celu spopularyzowanie Biblioteki Głównej 
wśród aktualnych i potencjalnych czytelników. W ramach tego 
promowano działalność BG zarówno poprzez sporządzanie plakatów 
jak i wysyłanie informacji o usługach Biblioteki drogą elektroniczną 
do pracowników AŚ. Aby ułatwić zapoznanie się czytelników z ofertą  
BG i zachęcić ich do korzystania, opracowano komplet folderów 
wprowadzających czytelnika w „świat” Biblioteki. Foldery te, na 
bieżąco uzupełnianie, są wykładane w miejscach najczęściej 
odwiedzanych przez pracowników i studentów BG. 
 W związku ze zmianą Statutu Uczelni w Bibliotece opracowano 
również i wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny BG.  

W wyniku zmian w nim wprowadzonych utworzono Stanowisko 
ds. Opracowania Bibliografii Pracowników Akademii Świętokrzyskiej. 
Drugą istotną zmianą wynikającą z nowego Regulaminu jest 
zlikwidowanie bezpośredniego przyjmowania przez pracowników BG 
opłat za korzystanie z Biblioteki i obecnie formalności te są 
załatwiane poprzez dokonywanie przelewów bezpośrednio na 
wydzielony rachunek. Zmiana ta odciążyła w znaczącym stopniu 
pracowników i umożliwiła sprawniejszą niż dotychczas obsługę 
czytelników.   

Z innych istotnych wydarzeń w życiu Biblioteki należy wymienić 
zmianę sytemu bibliotecznego Aleph na nowszą wersję oraz 
wymianę znaczącej ilości sprzętu komputerowego na nowy. 
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I.  Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2007 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 

 11 228 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o  5 097 uzyskanych drogą kupna, 
o  6 131 uzyskanych poprzez wymianę i dary, 

 1 097 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
 174 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. 

W tym samym czasie ubytkowano (protokoły skontrum, wykazy 
indywidualne):  

   2 040 vol. w tym: 
o  660 z inwentarza głównego, 
o 1 366 z inwentarza pomocniczego, 
o 14 roczników czasopism.  

Stan zbiorów na dzień 31.12.2007 r. wynosi: 
   423 979  tomy wydawnictw zwartych, 
   63 358 czasopism polskich i zagranicznych, w tym: 

o 33 358 roczników czasopism 
o 30 000 wydawnictw ciągłych 

     8 402  jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. 
 
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej  
w roku 2007 wynosiła: 

 1 097 tytułów w tym:  
o 1 052 tyt. czasopism polskich, 
o  45 tyt. czas. zagranicznych.  

Ilość dostępnych tytułów czasopism w formie elektronicznej  
za pośrednictwem elektronicznych baz danych:: 

 ponad 17 000 tytułów z całego świata.  
 
2. Koszty nabycia zbiorów: 
 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany 
oraz darów wyniosła: 

 716 951, 92 zł  w tym:  
o 239 083, 89 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 165 848, 53 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 84 326, 02 zł wyd.  polskie 
 81 522, 51 zł wyd. zagraniczne 

o 200 229, 81 zł zakup elektronicznych baz danych 
o 111 789, 69 zł wymiana i dary 

 
Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 27 048, 02 zł 
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3. Opracowanie zbiorów: 
Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BG AŚ jest podzielone 

pomiędzy  oddziały wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach 
opracowywania zbiorów: Oddział Opracowania Formalnego, Oddział 
Opracowania Rzeczowego oraz  Sekcję ds. Wydawnictw Ciągłych. 
Ponadto, niewielka część zadań dotyczących opracowywania  
i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. 

Działania podejmowane na przestrzeni 2007 roku  
w poszczególnych oddziałach wyglądały następująco:    

 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów: 
 
1. Z bazy centralnej centrum NUKAT wgrano do katalogu BG: 

 16 294 rekordy bibliograficzne, w tym: 
o 12 073 dla nowych nabytków 
o 4 221 dla rekordów niepełnych i skróconych 

 
ponadto: 
- dokonano korekty lokalnej w bazie bibliograficznej w ok. 4 594 
rekordach   
- opracowano na podstawie rewersowych zamówień czytelniczych 97    
rekordów bibliograficznych.  
2. Powiększono bazę wzorcową khf wgrywając ok. 17 000 rekordów 
z bazy centralnej NUKAT. 
3. W bazie centralnej NUKAT utworzono i zmodyfikowano łącznie: 

 5 114 rekordów w tym: 
o 3 206 rekordów bibliograficznych utworzono i 

przesłano do katalogu centralnego NUKAT 
o 1 408 rekordów wzorcowych khf utworzono i 

przesłano do katalogu centralnego NUKAT 
o 500 rekordów  zmodyfikowano w bazie centralnej 

 
Sprawdzono i porównano z bazą NUKAT ok. 25 000 rekordów 
bazowych Alepha pod względem poprawności opisów 
bibliograficznych i opisów haseł kartoteki formalnej. 
Łącznie baza Alepha powiększyła się o: 

 33 294  rekordy w tym: 
o 16 294 rekordy bibliograficzne wyd. zwartych 
o 17 000 rekordów kartoteki wzorcowej haseł 

formalnych. 
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Oddział Opracowania Rzeczowego: 

1. Do bazy centralnej NUKAT przesłano lub zmodyfikowano 
łącznie: 

  6 878  haseł i rekordów, w tym: 
o 461 wzorcowych 
o 43 zmodyfikowanych 
o 331 autorskich i korporatywnych 
o 2 536 przedmiotowych rozwiniętych 
o 3 507 rekordów bibliograficznych zmodyfikowanych 

w bazie NUKAT 
2. W systemie Aleph, w poszczególnych bazach, wprowadzono 

oraz zmodyfikowano następującą ilość haseł i rekordów: 
 10 319 w bazie  PUK 11, w tym: 

o 4 959 nowych haseł 
o 5 360 poprawionych  

 23 488 w bazie PUK 16, w tym: 
o 10 267 nowych haseł 
o 13 221 poprawionych  

 21 750 rekordów w bazie PUK 01 zmienionych w oparciu 
o katalog NUKAT 

 
  Sekcja Wydawnictw Ciągłych : 
 

1. Do baz Alepha wprowadzono następujące ilości nowych 
rekordów: 

  2 329 w tym: 
o 760 wydawnictw ciągłych nowych 
o 618 rekordów khw 
o 951 rekordów bibliograficznych wydawnictw 

monograficznych       
                  powiązanych z rekordami wyd. ciągłych 

2. Do bazy dubletów wprowadzono:: 
 268 rekordów bibliograficznych wyd. ciągłych 
 1 793 egzemplarzy wyd. ciągłych 

 
3. Do bazy centralnej NUKAT wprowadzono lub zmodyfikowano 
łącznie rekordów: 

 378 w tym: 
o 32 wyd. ciągłych nowych 
o 90 wyd. ciągłych zmodyfikowanych 
o 67 rekordów khw nowych 
o 16 rekordów khw zmodyfikowanych 
o 166  wyd. zwartych 
o 7 wyd. zwartych zmodyfikowanych 
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Na dzień 31.12.2007 stan bazy komputerowej Alepha (PUK01) 
wynosił 166 652 rekordów bibliograficznych.     
 
Oddział Informacji Naukowej: 
 
 W Oddziale Informacji Naukowej zakończone zostały prace 
związane z porządkowaniem bazy po konwersji z MAK-a i rozpoczęto 
– we współpracy z Archiwum AŚ - opracowywanie przedmiotowe 
rekordów bazy „Katalog prac doktorskich, magisterskich  
i licencjackich”. 

Ze względu na braki kadrowe zostało tymczasowo zawieszone 
sporządzanie fiszek dotyczących bazy „Akademia Świętokrzyska  
w prasie lokalnej” Docelowo baza ma być dostępna w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu Aleph 
 
Ekspedycje: 
 
Statystyka książek przekazanych do wypożyczalni i czytelń w roku 
sprawozdawczym wyglądała następująco: 
 
 

Oddział Liczba vol. 
Wypożyczalnia 5 386 

Czytelnia Główna (włącznie z 
IKM) 

924 

Czyt. Historyczna 782 
Czyt. Pedagogiczna 604 

Czyt. Zarządzania i Administracji 1 422 
Czyt. Matematyczno-

Przyrodnicza 
275 

Czyt. Chemiczna 28 
Czyt. Neofilologiczna 46 

Czyt. Informacji Naukowej 179 
Czyt. Zbiorów Specjalnych 66 
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II. Czytelnictwo i udostępnianie : 
 
Na dzień 31.12.2007 liczba czytelników zarejestrowanych  
w Bibliotece Głównej wynosiła 7 434. 
 
Wypożyczalnia: 

W roku 2007 Wypożyczalnia Biblioteki Głównej pracowała przez 
okres 11 miesięcy z  wyłączeniem okresu urlopowego w sierpniu. 
Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni za rok 
sprawozdawczy przedstawia się następująco: 

 
Złożone zamówienia Zamówienia 

zrealizowane i 
odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane i 
nieodebrane 

Liczba 
odwiedzających 

115 866 97 214 18 652 83 786 

 
 
Czytelnie:  

W ramach Biblioteki Głównej funkcjonuje obecnie 9 czytelń   
( Czytelnia Główna, Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych, 
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Neofilologiczna, 
Czytelnia Pedagogiczna, Czytelnia Zarządzania i Administracji, 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza, Czytelnia Chemiczna, 
Czytelnia Historyczna ), które dysponują łącznie 376 miejscami. 

Pomimo nieco mniejszej ilości odwiedzających, liczba 
wypożyczeń wzrosła w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r. 
 
Statystykę odwiedzin w poszczególnych czytelniach w 2007 r. 
prezentuje poniższa tabela: 
 
 

Czytelnia Główna Historyczna Pedagogiczna Zarządzania i 
Administracji 

Matematyczno
-Przyrodnicza 

Liczba 
odwiedzin 

 
7 697 

 
18 236 

 
33 202 * 

 
30 964 

 
12 433 

Liczba 
wypożyczeń 

 
37 002 

 
196 000 

 
116 922 

 
146 910 

 
28 243 

Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych 

Informacji 
Naukowej 

Chemiczna Neofilologiczna Razem 

Liczba 
odwiedzin 

 
542 

 
7 203* 

 
5 496 

 
1 450 

 
117 223 

Liczba 
wypożyczeń 

 
2 896 

 
25 649** 

 
14 605 

 
2 461 

 
570 688 

*) w tym osoby korzystające ze stanowisk do samodzielnych poszukiwań oraz internetu 
**) w tym dokumenty pobrane z elektronicznych baz danych on-line (pdf, doc.)  
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Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
     Wypożyczalnia Międzybiblioteczna funkcjonowała w 2007 r. 
bez zakłóceń, realizując swoje zadania w sposób należyty.  
Dla czytelników Biblioteki AŚ złożono w 91 bibliotekach: 

 518 zamówień, w tym: 
o 310 zrealizowano: 
 187 wyd zwartych 
 80 mikrofilmów 
 43 kserokopie 

o 208 niezrealizowano 
 
Ze 146 bibliotek wpłynęło zamówień: 

 550 w tym: 
o 325 zrealizowano 
 278 wyd. zwartych 
 47 kserokopii 

o 225 niezrealizowano 
 
 
 Łącznie współpracowano ze 176 bibliotekami na terenie kraju  
i za granicą. 
 
 
III. Struktura i pracownicy: 
 

Biblioteka Główna na koniec 2007 roku zatrudniała 76 osób,  
w tym: 2 osoby posiadały stopień naukowy doktora a 65 osób 
stopień magistra różnych specjalności. Na stanowiskach 
bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 3 osoby,  59 osób jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do 
kustosza (w tym 1 na ½ etatu),  10 jako magazynierzy, 3 jako 
pracownicy administracyjni oraz jedna na stanowisku informatyka. 

 Ponadto z środków finansowych Biblioteki było opłacanych 11 
osób obsługi - sprzątaczki, portierzy itp.- w tym 3 osoby na ½ 
i  1 na ¾  etatu.  
 
 
Bibliotekarze dyplomowani 3 etaty 3 osoby 
Pracownicy służby bibliotecznej 58,5 etatu 59 osób 
Pracownicy obsługi magazynowej 10 etatów 10 osób 
Pracownicy administracji i informatycy 4 etaty 4 osoby 
Razem  75,5 etatów 76 osób 
Ponadto: 
Pracownicy obsługi 

 
9,25 etatu 

 
11 osób 
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W roku sprawozdawczym 3 osoby odeszły na emeryturę,  
2 przeszły do pracy w innych jednostkach AŚ a 2 rozwiązały umowy 
o pracę. 
 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów na 
koniec roku 2007 wyglądała następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Udostępniania Zbiorów:  
mgr Joanna Loeffler-Mazur 
 
Wicedyrektor ds. Spraw Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
Vacat 
 
Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk -  kierownik 
mgr Halina Gąsior, mgr Ewa Kornecka-Mogielska, mgr Joanna 
Loeffler-Mazur, Halina Marzec, mgr Zofia Śliwska 
 
Sekcja Wydawnictw Ciągłych:  
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 
mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys 
 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów i Katalogów: 
mgr Zofia Kilarska, kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno,  
mgr Elżbieta Mazur-Burai, mgr Małgorzata Wójcik (½  etatu),  
mgr Katarzyna Ziółkowska 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Halina Mazurkiewicz – kierownik 
mgr Elżbieta Anderman, kustosz dyplomowany, mgr Magdalena 
Cieślik, mgr Agnieszka Kopeć, mgr Elżbieta Przybyszewska,  
mgr Wanda Stępnień, mgr Magdalena Stoch-Szwaja 
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Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych: 
mgr Iwona Plucner – kierownik 
mgr Danuta Siudak, mgr inż. Jacek Wilczkowski 
mgr inż. Andrzej Opoka  (prac. UCI ds. Alepha)  
 
Pracownia Dydaktyczno-Wydawnicza: 
dr Jolanta Drążyk – ½ etatu 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
dr Jolanta Drążyk (½ etatu), mgr Justyna Regulska, dr Henryk 
Suchojad 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Opracowania Bibliografii Pracowników 
AŚ: 
mgr Joanna Nowak 
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – kierownik 
mgr Mariusz Lubczyński, mgr Magdalena Molendowska 
 
Oddział Wypożyczania Zbiorów: 
w tym: 
 
1. Wypożyczalnia: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Magdalena Antoniak, mgr Ewa Cieślikiewicz, mgr Marta 
Kołomańska, mgr Ewelina Łojek 
 
2. Czytelnia Główna: 
mgr Urszula Gołda – kierownik 
mgr Helena Białas, mgr Anna Klimaszewska, mgr Renata Krokos,  
 
3. Sekcja Magazynów: 
 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Marek Białas, Anna Detka,  Marta Długosz, Krystyna Gajda,  
Piotr Kowalski, mgr Jolanta Sękowska  
 
4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Ewa Bieniaszewska 
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Czytelnia Neofilologiczna: 
mgr Grzegorz Krukowski – kierownik 
mgr Wioletta Kowalik 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Dorota Balcerowska, mgr Anna Łojek,  
mgr Marcin Zegadło 
 
Czytelnia Zarządzania i Administracji: 
mgr Teresa Zegadło - Kierownik 
mgr Romana Karłowicz-Piotrowska, mgr Agnieszka Kuc, mgr Ewa 
Rutkiewicz, Marcin Świeboda ( urlop bezpłatny do 15.09.08) 
 
Czytelnia Chemiczna: 
mgr Maria Domańska-Nogajczyk – kierownik 
mgr Hanna Plutecka 
 
Czytelnia Historyczna: 
mgr Anna Śmietańska – kierownik (od dn. 01.01.08) 
mgr Monika Grzywna, mgr Ewa Starościak 
 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza: 
mgr Anna Chrobot – kierownik 
mgr Anna Garbacz, mgr Beata Klimer (urlop bezpłatny do 30.09.08), 
mgr Aldona Mróz, mgr Katarzyna Czerwińska  
 
Obsługa Administracyjno-Ekonomiczna Biblioteki: 
mgr Karolina Gabryś – st. referent ds. administracyjnych 
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
Katarzyna Zaborek – sam. referent ds. administracyjnych  
(sekretariat biblioteki) 
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IV. Działalność dydaktyczna i wydawnicza: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowano zajęcia  
z przysposobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej, 
dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Łącznie przeprowadzono:  

 362 godziny dydaktyczne dla 179 grup, w tym: 
o 242 godziny dla 117  grup studentów 

stacjonarnych 
o 120 godzin dla 62 grup studentów 

niestacjonarnych 
 
 
 
 
W ramach wyżej wymienionych zajęć ćwiczenia z przysposobienia 
bibliotecznego zajęły łącznie: 
 

 272 godziny dla 145 grup, w tym: 
o 185 godzin dla 98 grup studentów      
    stacjonarnych 
o 87 godzin dla 47 grup studentów   
    niestacjonarnych 
 

Natomiast ćwiczenia z elementów informacji naukowej zajęły 
łącznie: 

 90 godzin dla 34 grup, w tym: 
o  57 godzin dla 19 grup studentów 

stacjonarnych 
o  33 godziny dla 33 grup studentów 

niestacjonarnych 
 
Łącznie przeszkolono: 

 4 109 studentów, w tym: 
o  2 690 studentów studiów stacjonarnych 
o 1 419 studentów studiów niestacjonarnych 

 
Zajęcia dydaktyczne z przysposobienia bibliotecznego oraz 
elementów informacji naukowej prowadziło łącznie 13 pracowników 
BG. 
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Ponadto opracowano harmonogram praktyk dla studentów 
odbywających praktyki wakacyjne na naszej bibliotece oraz 
nadzorowano przebieg tych praktyk: 
czerwiec     9 studentów 
lipiec          9 studentów 
wrzesień    18 studentów  

 
W zakresie działalności wydawniczej wydano katalog wystawy : 

„Władysław Szczepański : obecność” Kielce : Biblioteka Główna 
Akademii Świętokrzyskiej, 2007. – 24 s. ISBN 978-83-922308-3-0. 

 
Ponadto sporządzono dalszą część maszynopisu pamiętników 
Włodzimierza Gierowskiego „Służba w Legionach”.  

Na bieżąco prowadzono również dokumentację działalności 
naukowej pracowników Biblioteki. 
 
 
V. Infrastruktura informatyczna: 
 
Rok 2007 oznaczał dla Biblioteki zmianę systemu bibliotecznego 
Aleph na nowszą wersję. Ponieważ zmiana ta oznaczała gruntowne 
przeobrażenie sposobu funkcjonowania systemu, konieczne było 
podjęcie szeregu działań umożliwiających dokonanie przejścia w jak 
najmniej problemowy dla pracowników i użytkowników sposób: 
 zrealizowano internetowe szkolenia pracowników Biblioteki 

Głównej dotyczące wszystkich  modułów  wersji 16 systemu 
ALEPH 

 skonfigurowano wersję testową  serwera dla nowej wersji 
systemu 

 przygotowano plan dotyczący czynności, procedur i zadań do 
wykonania w związku z migracją wersji  systemu  bibliotecznego. 
 

Bezpośrednio w ramach migracji systemu ALEPH z wersji 14.2 na 
wersję 16 przeprowadzono szereg zadań w tym miedzy innymi: 
 zainstalowano i skonfigurowano system operacyjny serwera IBM 

3800 
 zainstalowano i skonfigurowano system bazodanowy ORACLE 9i 

dla potrzeb systemu ALEPH 
 zainstalowano i skonfigurowano zgodnie z ustalonym 

harmonogramem moduły,  pliki i usługi zapewniające pracę 
czytelników i pracowników w wersji 16 Systemu ALEPH 

 przeprowadzono konwersję tablic, baz danych, plików 
konfiguracyjnych z wersji 14 do wersji 16 systemu ALEPH   

 uruchomiono wszystkie informatyczne  usługi dotyczące wersji 16 
systemu bibliotecznego  



 15 

 zaimplementowano bazy danych prac licencjackich, magisterskich 
i doktorskich 

 
 
Dokonano wymiany części przestarzałego sprzętu komputerowego 
na nowy zarówno z powodu wyższych wymagań nowej wersji Alpeh 
jak również z powodu zestarzenia się i zużycia podzespołów 
komputerowych:  
 wymiana 47 pracowniczych stacji roboczych na nowe, 

dostosowane do współpracy z nową wersją systemu Aleph 
 likwidacja przestarzałych stacji roboczych, remont i modernizacja 

terminali komputerowych w oparciu o odzyskane części  
 wymiana 10 terminali katalogowych na nowsze (dar przekazany 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach),  
 przygotowanie nowej wersji interfejsu terminala katalogowego i 

studenckiego - upgrade systemu operacyjnego Linux do Ubuntu 
7.10, dostosowanie oprogramowania dodatkowego w studenckich 
terminalach internetowych. Instalacja nowego interfejsu na 
terminalach. 

 
W zakresie działania serwisu WWW Biblioteki : 
 wdrożono zupełnie nowy layout strony - nowa grafika, 

reorganizacja układu, rozbudowa struktury, rozbudowa działów,  
 przygotowano skróconą wersję angielską serwisu 
 zaimplementowano system newsów i udostępniono możliwości 

dodawania i edycji newsów Oddziałowi Informacji Naukowej oraz 
Wypożyczalni  

 
Z pozostałych zadań wykonywanych przez Oddział Automatyzacji 
należy wspomnieć o współpracy z Oddziałem Zbiorów Specjalnych  
w zakresie przygotowywania wystaw (oprawa graficzna, 
przygotowywanie i druk afiszy, katalogów, zaproszeń), oraz  
o digitalizowaniu materiałów Oddziału Zbiorów Specjalnych – 
realizacja zamówień czytelników oraz skanowanie i fotografia 
cyfrowa na potrzeby Oddziału. 
Ponadto przygotowano projekt stanowisk komputerowych dla 
słabowidzących i niewidomych czytelników – w zakresie sprzętu  
i oprogramowania. 
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VI. Działalność naukowa i publikacje: 
 

Drążyk Jolanta: 
Kobiety a spisek Pizona, w: Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi,  Acta 
Universitatis Wratislaviensis No 2992 Antiquitas XXIX Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 637 – 644. 
 
Reklama książek na łamach ,,Gazety Kieleckiej” w latach 1870-1912, 
w: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą, 
pod redakcją Jolanty Dzieniakowskiej, Kielce 2007, s. 193 – 203. 
(Suchojad Henryk, Drążyk Jolanta) 
 
  Gabryś Karolina: 
Biblioteka otwarta – biblioteka aktywna. Sztuka promocji Biblioteki 
Głównej AŚ w Kielcach, ref. na: Zarządzanie Marketingowe 
Biblioteką, Chorzów 17-19 października 2007. (Suchojad Henryk, 
Gabryś Karolina) [w druku] 

 
  Lubczyński Mariusz: 
Małżeństwa Wielopolskich w drugiej połowie XVII w. i ich wpływ na 
pozycję społeczno-majątkową rodziny, w: Rodzina i gospodarstwo 
domowe na ziemiach polskich w XV-XIX w. Struktury demograficzne, 
społeczne i gospodarcze [w druku] 
 
Linia bolesławsko-jurkowska Ligęzów h. Półkozie. Zarys dziejów, w: 
Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia z 
dziejów społeczno-gospodarczych [w druku] 
 
Strzembosz Jan h. Jastrzębiec (zm. 1618), podstarości radomski, 
bibliofil, w: Polski Słownik Biograficzny [w druku] 
 
Strzembosz Piotr h. Jastrzębiec (zm. 1618), wojski lubelski, poseł 
sejmowy, rokoszanin, w: Polski Słownik Biograficzny [w druku] 
 
Testament Jana Paskowskiego, miecznika łęczyckiego i podżupka 
wielickiego (wraz z prof. W. Kowalskim) w: Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce [w druku] 
 
„Villae Desertae” w powiecie ksiąskim w XVI w, ref. konfer. nauk.   
Folwark – wieś – latyfundium. Gospodarstwo wiejskie  
w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku [w druku]  
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  Molendowska Magdalena:  
IV Rzeczpospolita w świetle prasy krajów Unii Europejskiej – 
wybrane problemy w: ref. konfer. nauk: IV Rzeczpospolita: fikcja 
czy rzeczywistość (Suchojad Henryk, Molendowska Magdalena)  
[w druku] 
  
  Nowak Joanna: 
Bibliografia online jako źródło informacji w naukach ekonomicznych 
(na przykładzie ogólnodostępnych zestawień polskojęzycznych.) W: 
„Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały.” – R. 11 (2007), nr. 3 
s. 103-114 
 
  Suchojad Henryk: 
Polska i Polacy – ucieczka czy pogoń za silnym państwem? Wybrane 
problemy, w: Nowoczesny Lewiatan. Studium nad współczesnym 
państwem, pod red. nauk. J. Kornasia, Wydawnictwo WSEiA  
w Kielcach, Kielce 2006, s. 339-354  
  
Jak zamożni byli staropolscy plebani? Na przykładzie testamentów 
pięciu proboszczów z województwa sandomierskiego, red. J. 
Szczepański, Wyd. AŚ, Kielce 2007, s. 19-31. 
 
Reklama książek na łamach ,,Gazety Kieleckiej” w latach 1870-1912, 
w: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą, 
pod redakcją Jolanty Dzieniakowskiej, Kielce 2007, s. 193 – 203. 
(Suchojad Henryk, Drążyk Jolanta) 
 
IV Rzeczpospolita w oczach krajów Unii Europejskiej: ref. na:  
„IV Rzeczpospolita” – fikcja czy rzeczywistość? Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i WSEiA 
w Kielcach, 10-11 października 2007. (Suchojad Henryk, 
Molendowska Magdalena) [w druku] 
 

Biblioteka otwarta – biblioteka aktywna. Sztuka promocji Biblioteki 
Głównej AŚ w Kielcach, ref. na: Zarządzanie Marketingowe 
Biblioteką, Chorzów 17-19 października 2007. (Suchojad Henryk, 
Gabryś Karolina) [w druku] 

 

Problem folwarków w aktach sejmików małopolskich i wielkopolskich 
w drugiej połowie  XVII wieku: ref. konfer. nauk.: Folwark – wieś – 
latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII 
wieku, Kielce, 6-7 grudnia 2007. Organizator IH AŚ oraz Kieleckie 
Tow. Naukowe. [w druku] 
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Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w XVI i XVII 
wieku: ref. na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Historia 
parlamentaryzmu w Polsce, Organizatorzy: Instytut Historii AŚ. 
Kieleckie Tow. Naukowe, Chęciny 28 czerwca 2006 r. [ w druku] 
 
 
VII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia 
 
Luty 
Udział w warsztatach NUKAT, Warszawa 26.06 – Regulska Justyna  
 
Kwiecień 
Warszataty szkoleniowe NUKAT, Warszawa 17-18.04 – Brylska-
Szmidt Edyta 
 
Wrzesień 
IX Forum Informacji Naukowo-Technicznej, Zakopane 25-28.08 – 
Nowak Joanna 
wygłoszony referat: 
Naukowo-badawcza i popularyzatorska twórczość bibliotekarzy  
a standard usług informacyjnych w macierzystej bibliotece (na 
przykładzie Biblioteki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Szkic 
historyczno-polemiczny. (Prezentacja opublikowana w internecie) 
 
Październik 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie Marketingowe 
Biblioteką Chorzów, 17- 19 października 2007 – Gabryś Karolina 
wygłoszony referat: 
Biblioteka otwarta – biblioteka aktywna. Sztuka Promocji Biblioteki 
Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Suchojad Henryk,  
Gabryś Karolina) 

 
Konferencja Naukowa: IV Rzeczpospolita: fikcja czy rzeczywistość, 
10-11.10 – Molendowska Magdalena 
wygłoszony referat: 
IV Rzeczpospolita w świetle prasy krajów Unii Europejskiej – 
wybrane problemy ( Suchojad Henryk, Molendowska Magdalena) 
Listopad 
Seminarium międzynarodowe:  
Efektywność funkcjonowania bibliotek – standardy, Warszawa 23.11 
– Gabryś Karolina  
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Szkolenie: 
Możliwość pozyskania funduszy na innowacyjny rozwój firmy – 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznesplanu w ramach 
przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Inicjatywa 
Technologiczna”, Kielce 29.11 – Gabryś Karolina 
 
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, 08.11 – Suchojad 
Henryk 
 
Grudzień 
Konferencja naukowa: 
Folwark - wieś – latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w 
Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Kielce 6-7.12 – Lubczyński 
Mariusz, Suchojad Henryk 
 
wygłoszone referaty: 
„Villae desertae” w powiecie ksiąskim w XVI wieku – Lubczyński 
Mariusz 
 
Problem folwarków w aktach sejmików małopolskich i wielkopolskich 
w drugiej połowie  XVII wieku – Suchojad Henryk 
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VIII. Wystawy: 
 
W Galerii Akademickiej Biblioteki Głównej zorganizowano  
4 wystawy: 

 Grodno Elizy Orzeszkowej wczoraj i dziś 
 Krajobrazy Wiesława Myśliwskiego 
 Wyprawa żeglarska FART RACE – Islandia 2007 – 

wystawa fotografii 
 „Obecność” – rysunki Władysława Szczepańskiego 

(wystawie towarzyszył katalog) 
 
W holu Biblioteki została zorganizowana stała wystawa prac 
studentów z pracowni prof. Władysława Szczepańskiego. 
 
W Czytelni Wydziału Pedagogicznego zaprezentowano następujące 
wystawy: 

 Prezentacja dorobku pracowników Wydziału  
   Pedagogicznego i Artystycznego (wystawa stała,   
   uzupełniana o nowości)  
 Edukacja w globalnym świecie  
 Prasa lokalna – możliwości wykorzystania w pracy 

pedagogicznej 
 
         
     
 
Kielce, 18.01.2008 r.                            
 
 
 
                        


