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Rok 2012 upłynął w pod znakiem wyjątkowo intensywnej pracy 
całego zespołu Biblioteki. Powodem takiego stanu rzeczy była 
zaplanowana przeprowadzka do nowego gmachu, która wymusiła 
podzielenie funkcjonowania Biblioteki na dwie zasadnicze części.  

Pierwsza z nich to codzienna praca związana z obsługą 
czytelników, zakupem, opracowywaniem i wprowadzaniem do 
naszego zasobu nowości wydawniczych, prowadzeniem statystyk czy 
bieżącą kontrolą księgozbioru. 

W tym zakresie należy niestety podkreślić malejące 
systematycznie już od kilku lat środki na zakup wydawnictw 
zwartych, co zaczyna być już sytuacją zagrażającą całej polityce 
gromadzenia i uzupełniania księgozbioru Biblioteki. Jak w 2011 roku 
tak i w 2012 największym źródłem zwiększania stanu naszych 
zasobów były otrzymywane przez nas dary. Ponieważ jednak nie są 
to nowości wydawnicze, tak często potrzebne i poszukiwane przez 
naszych czytelników, siłą rzeczy ich przydatność w naszej ofercie nie 
jest tak duża jak należałoby tego oczekiwać.  

Warte jednak odnotowania jest pozyskanie w kwietniu, za 
pośrednictwem pana dr Cezarego Jastrzębskiego, księgozbioru 
Jerzego Kapuścińskiego, zawierającego druki zwarte i ciągłe , mapy,  
mikrofilmy. Po wyselekcjonowaniu druków  zbędnych, przyjęto do 
naszego księgozbioru  841  vol. druków zwartych oraz ok. 20 map.  
Kolejny dar dla Biblioteki pochodził od pani prof. Wandy Dróżki, 
przekazany w sierpniu uzupełnił księgozbiór w ilości 196 vol. o 
książki z dziedziny psychologii. 

 
Również jednym ze znaczących źródeł, zwłaszcza w wymiarze 

finansowym, były pozycje nabywane w ramach środków 
pozyskiwanych z funduszy europejskich. Ponieważ jednak jest to 
często literatura obcojęzyczna lub zastrzeżona do użytku tylko dla 
wybranej grupy czytelników, ich wartość dla całego zasobu 
czytelników naszej instytucji również nie jest tak duża jak pozycje 
kupowane przez Bibliotekę na podstawie analizy potrzeb naszych 
użytkowników.  

 
Zła sytuacja finansowa skutkowała również np. aż 

sześciokrotnym zmniejszeniem środków na bieżącą konserwację i 
oprawę co zmusza nas do wycofywania z oferty książek i czasopism 
nadmiernie zużytych, które po właściwym zabezpieczeniu, mogłyby 
dalej być z powodzeniem wykorzystywane.  
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 Drugą częścią życia Biblioteki były prace związane ze 
wspomnianą przeprowadzką. Ponieważ przeniesienie to wiąże się z 
radykalną, zarówno dla Biblioteki jak i dla naszych czytelników, 
zmianą sposobu udostępniania dużej części księgozbioru 
(przeniesienie zbiorów z magazynu zamkniętego do tzw. wolnego 
dostępu), spowodowało ono podjęcie szeregu działań ze strony ogółu 
pracowników BUK. 
 Jednym z podstawowych problemów było dokonanie podziału 
księgozbioru na ten przeznaczony do wolego dostępu oraz do 
magazynowania zamkniętego. Wiązało się to z szczegółową selekcją 
naszych zasobów, ich weryfikacją oraz kwalifikowaniem do 
właściwego działu tematycznego, co bardzo mocno angażowało 
pracowników oddziałów udostępniania. 

Po opracowaniu przez Oddział Opracowania Rzeczowego 
schematu, oddziały udostępniania oraz magazyn skupiły się na 
scalaniu księgozbioru poszczególnych filii z księgozbiorem 
magazynu, będącym podstawą przyszłego magazynu zwartego, oraz 
na równoległym przekazywaniu zbiorów na poszczególne czytelnie 
celem utworzenia tam struktury ZWD. W czytelniach dokonywano 
również dokładnych pomiarów księgozbioru przeznaczonego do 
wolnego dostępu celem zabezpieczenia właściwej ilości miejsca na 
półkach w nowym budynku. Na bieżąco dokonywano również 
kodowania egzemplarzy oraz selekcji do ubytkowania. 
 

Z innych wydarzeń mających miejsce w roku sprawozdawczym 
Biblioteki należy zaznaczyć oddanie w sierpniu przez wykonawcę 
gmachu nowej biblioteki, co pozwoliło nam dokładnie się zapoznać z 
ostatecznym wyglądem i funkcjonalnością przyszłego miejsca 
funkcjonowania BUK. 
 

Istotnym zdarzeniem było również opracowanie założeń i 
stworzenie od podstaw nowej strony WWW oraz założenie na 
najpopularniejszych portalach społecznościowych naszego profilu. 
Nowa, znacznie przyjaźniejsza dla odwiedzającego strona czy też 
wspomniane profile pozwalają nam lepiej przedstawić się 
czytelnikowi oraz w konsekwencji mocniej związać go z Biblioteką, 
zachęcając do intensywniejszego korzystania z naszych zasobów. 
 

Starając się popularyzować Bibliotekę  również w tradycyjny 
sposób wśród obecnych i przyszłych studentów UJK zorganizowano 
29.05.2012 roku Dzień Otwarty Biblioteki, cieszący się dużym 
zainteresowaniem, oraz brano czynny udział w dniach otwartych 
organizowanych przez naszą uczelnię. 
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Cały czas na bieżąco współpracowano z odpowiednimi 
jednostkami Uczelni w zakresie opracowywania czy też 
doprecyzowywania naszych wymagań co do wyposażenia nowej 
biblioteki w meble oraz sprzęt informatyczny. Pozwoliło to 
ostatecznie przygotować szczegółowe specyfikacje i odpowiednio 
wcześnie przekazać je do realizacji przez właściwe działy Uczelni. 
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 I.  Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2012 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

• 17 146 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o    2 125 uzyskanych drogą kupna, 
o  13 376 uzyskanych poprzez wymianę i   
                dary, (w tym 9913 tysięcy vol.  
                przeselekcjowanego księgozbioru POM) 
o   1 639 uzyskanych z środków na badania oraz z      
               funduszy UE 

•  1 046 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
o 596 egz. wydawnictw regularnych polskich               
o 391 egz. wydawnictw nieregularnych polskich              
o  24 czasopism zachodnich 
o  21 czasopism rosyjskich  
o  14 czasopism zagranicznych ze środków UE 

•  250 jednostek inwentarzowych i egzemplarzy  zbiorów    
           specjalnych 

W tym samym czasie ubytkowano:  
•    1 991 vol. w tym: 

o   451 z inwentarza głównego, 
o   257 jednostek inwentarzowych zb. specjalnych,  
o 1 283 roczniki wydawnictw ciągłych 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2012 r. wynosił: 
•    438 748 vol. wydawnictw zwartych, 
•     68 050 roczników wydawnictw ciągłych, 
•      9 667 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2012 wynosiła: 
• 1 046 tytułów w tym:  

o 987 tyt. czasopism polskich 
o  59 tyt. czas. zagranicznych.  

  
 
2. Wartość pozyskanych zbiorów: 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany 
oraz darów wyniosła: 

• 616 020,09 zł  w tym:  
o 76 784,66 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 192 281,63 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

� 85 562,57 zł wyd. polskie 
� 106 719,06 zł wyd. zagraniczne 

o   43 892,82 zł zakup elektronicznych baz danych 
o 157 199,30 zł dary 
o 145 861,68 środki z badań oraz fundusze UE 
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Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 
• 3 847,44 zł 
 

3. Opracowanie zbiorów: 
 

Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BUK UJK jest podzielone 
pomiędzy  oddziały wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach 
opracowywania zbiorów: Oddział Opracowania Formalnego, Oddział 
Opracowania Rzeczowego oraz Sekcja Wydawnictw Ciągłych. 
Ponadto, pewna część zadań dotyczących opracowywania  
i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. 

Działania podejmowane na przestrzeni 2012 roku  
wyglądały następująco:    

 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów*: 
*Poniższe zestawienie zawiera również dołączone dane z Sekcji Wydawnictw Ciągłych. 

 
1. Z bazy centralnej centrum NUKAT skopiowano do katalogu BUK 

26 679  rekordów bibliograficznych: 
• 26 198 – wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne 
•      481 – wydawnictwa ciągłe 

 
         Wprowadzono 2 366 rekordy bibliograficznych wydawnictw    
         zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych: 

• 2 342 – rekordy wydawnictw zwartych i zbiorów      
                specjalnych 
•      24 – rekordy wydawnictw ciągłych 

 
    2. Utworzono w Bibliotece łącznie  1 239 rekordy wzorcowe:         

•    846 – haseł korporatywnych 
•      49 – haseł przedmiotowych 
•    195 – haseł rozwiniętych 
•      97 – tytułów ujednoliconych 
•      48 – tytułów serii 
•        4 – Nazwy/tytuły 

 
3. Baza PUK10 – rekordy wzorcowe typu formalnego, tworzone i     
    wgrywane w Oddziale Opracowania Formalnego Zbiorów,     
    została powiększona o 23 000 rekordów wgranych z katalogu    
    NUKAT 
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Oddział Opracowania Rzeczowego: 
 

1. Baza PUK 11: 
• Rekordy nowo stworzone  
    i aktualizowane – 9 518 

o Rekordy aktualizowane – 220 
o Rekordy nowo utworzone – 9 298 

 
2. Baza PUK 16: 

• Rekordy nowo stworzone  
    i aktualizowane – 8 575 

o Rekordy aktualizowane –  3 580 
o Rekordy nowo utworzone – 4 995 

 
   3. Do katalogu NUKAT wgrano łącznie  321 haseł, w tym: 

•   55 – wzorcowych 
• 266 – przedmiotowych rozwiniętych 

 
Ponadto w związku z planowanym utworzeniem wolnego dostępu do 
półek wprowadzono zmiany w 28 889 rekordach bibliograficznychw 
bazie PUK 01 oraz nadano pole ZWD 30 102 rekordom. 
 
Ogółem na dzień 31.12.2012 stan bazy komputerowej Alepha 
(PUK01) wynosił   218 835 rekordów bibliograficznych.     
 
 
Samodzielne Stanowisko Do Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
 
W tworzonej kartortece rejestruje się opisy bibliograficzne publikacji 
pracowników UJK. 
 
Przyjęto od pracowników UJK karty dokumentacyjne zawierające 
informacje o 39  publikacjach w 2012 r. oraz 4 wykazy dorobku  
za dłuższy okres. 
 
W roku sprawozdawczym w kartotece przybyło ogółem 3 598 
opisów. 
Stan kartoteki na koniec roku 7 349 opisów. 
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Oddział Informacji Naukowej: 
 
 W Oddziale Informacji Naukowej kontynuuje się – we 
współpracy z Archiwum UJK - opracowywanie przedmiotowe 
rekordów bazy „Katalog prac doktorskich, magisterskich  
i licencjackich”.  

Po dokonanej w 2011 roku aktualizacji bazy danych „UJK w 
prasie” jest ona uzupełniana na bieżąco dzięki prasowej kwerendzie.  
 Równolegle trwały prace nad opracowaniem schematu wg 
którego ma zostać ustawiony księgozbiór. Prace zostały zakończone 
i schemat został skonsultowany oraz zatwierdzony przez 
pracowników Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów. 
 

Administrowano w pełnym zakresie serwisami on-line 
dostępnymi dla Biblioteki m. in.: 

• EBSCO 
• Elsevier (ScienceDirect/ICM) 
• Springer 
• AIP/APS  
• FacultyOf1000-Biology 
• Archiwum Gazety Wyborczej 
• Archiwum Rzeczpospolitej 
• LEX 
• Polska Bibliografia Lekarska 

 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2012 pozyskano i 
opracowano następujące dokumenty i materiały:  

• ponad 2 tys. dokumentów życia społecznego (w tym wiele 
dotyczących życia Uczelni i Biblioteki Uniwersyteckiej – m.in. 
materiały rzecznika prasowego Ryszarda Biskupa) 

• papiery profesora Stefana Pastuszki (kontynuacja) 
• publikacje pozyskane z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnej 
Organizacji Turystycznej (książki, albumy, przewodniki), które 
zostały przekazane do Oddziału Gromadzenia. 

 
 
 
Ponadto wybrano, przygotowano i przekazano do digitalizacji  
materiały z Archiwum Zarządu Regionu Świetokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność” z lat 1980-1989 (66 tek). 
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Ekspedycje: 
 
Statystyka książek przekazanych do Wypożyczalni i czytelń w roku 
sprawozdawczym wyglądała następująco: 
 
 

Oddział Liczba vol. 

Wypożyczalnia   15 152 
Czytelnia Główna (włącznie z 

IKM) 
 784 

Czyt. Historyczna  406 
Czyt. Pedagogiczna   500 

Czyt. Zarządzania i Administracji   779 
Czyt. Matematyczno-

Przyrodnicza 
  1 447 

Czyt. Neofilologiczna  270 
Czyt. Informacji Naukowej  260 
Czyt. Zbiorów Specjalnych  444 

Razem   20 042 

 
 
II. Czytelnictwo i udostępnianie : 
 
Na dzień 31.12.2012 liczba czytelników zarejestrowanych  
w Bibliotece Uniwersyteckiej wynosiła   5 969.  
 
Wypożyczalnia: 

W roku 2012 Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej 
pracowała przez okres 11 miesięcy z wyłączeniem okresu 
urlopowego w sierpniu. 

 
 
 
 Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni przedstawia 

się następująco: 
 
Złożone 

zamówienia 
ogółem 

 

Zamówienia 
zrealizowane 
i odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane i 
nieodebrane 

Liczba 
czytelników 

nowo 
zapisanych  

Liczba 
odwiedzin 

 

 39 090  35 483  3 607 318  31 840 
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Czytelnie:  
W ramach Biblioteki Uniwersyteckiej funkcjonuje 8 czytelń   

(Czytelnia Główna, Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych, 
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Neofilologiczna, 
Czytelnia Pedagogiczna, Czytelnia Zarządzania i Administracji, 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza, Czytelnia Historyczna), które 
dysponują łącznie 343 miejscami.   
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w poszczególnych 
czytelniach w 2012 r. prezentuje poniższa tabela:  
 

Czytelnia Główna Historyczna Pedagogiczna Zarządzania i 
Administracji 

Liczba 
odwiedzin 

 
  6 065 

 
  18 8311 

 
    18 3921 

 
30 6881 

Liczba 
wypożyczeń 

 
18 916 

 
43 691 

 
 19 550 

 
59 856 

Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych 

Informacji 
Naukowej 

Matematyczno
-Przyrodnicza 

Neofilologiczna Razem 

Liczba 
odwiedzin 

 
430 

 
3 7351 

 
4 1601 

 
1 131 

 
83 432 

Liczba 
wypożyczeń 

 
3 573 

 
2 765 

 
13 745 

 
 2 2342 

 
164 330 

1) w tym osoby korzystające ze stanowisk do samodzielnych poszukiwań oraz internetu 
2) łącznie z udostępnianym w czytelni księgozbiorem SZN oraz pracami licencjackimi 
 
 
Poza materiałami bibliotecznymi i bazami danych będącymi w ciągłej 
ofercie Biblioteki, Oddział Informacji Naukowej organizował czasowy 
dostęp do baz z dokumentami elektronicznymi m. in.:  
Project MUSE, ebrary, JSTOR oraz ibuk. 
 
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
     W roku 2012 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna zrealizowała 
następujące ilości zamówień:   
 
Dla czytelników Biblioteki UJK złożono: 

• 921 zamówień, w tym: 
o 588 książek 
o  388 inne materiały /mikrofilmy, ksero, itp./  

 
Wpłynęło z innych bibliotek: 

• 642 zamówienia, w tym: 
o 466 książki 
o 176 inne materiały 

 
Biblioteka ma zarejestrowanych 205 bibliotek z którymi 
współpracuje w ramach wymiany.  



 11 

 
III. Struktura i pracownicy: 
 

Biblioteka Uniwersytecka na koniec 2012 roku zatrudniała 71 
osób, w tym: 4 osoby posiadały stopień naukowy doktora a 58 osób 
stopień magistra różnych specjalności. Na stanowiskach 
bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 2 osoby,  57 osób jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do 
kustosza (w tym 1 na ½ etatu),  6 jako magazynierzy, 4 jako 
pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach informatycznych. 
  
 
 
Bibliotekarze dyplomowani 2 etaty 2 osoby 
Pracownicy służby bibliotecznej 56,5 etatów 57 osób 
Pracownicy obsługi magazynowej 6 etatów 6 osób 
Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 
Razem  70,5 etatów 71 osób 

 
 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów  
wyglądała następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Udostępniania Zbiorów:  
Vacat 
 
Wicedyrektor ds. Spraw Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak 
 
Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Uzupełniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk (½ etatu) -  kierownik 
mgr Ewa Bieniaszewska, mgr Ewa Kornecka-Mogielska  
 
Sekcja Wydawnictw Ciągłych:  
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 
mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys 
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Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów i Katalogów: 
mgr Zofia Kilarska, kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Marta Kołomańska 
mgr Bożena Kosno, mgr Małgorzata Wójcik (½  etatu),  
mgr Katarzyna Ziółkowska 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Halina Mazurkiewicz – kierownik 
mgr Magdalena Cieślik, mgr Maria Domańska-Nogajczyk,  
mgr Monika Grzywna, mgr Agnieszka Kopeć,  
mgr Elżbieta Przybyszewska, mgr Justyna Regulska  
    
Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych: 
mgr Iwona Plucner – kierownik 
mgr inż. Marcin Gabryś, mgr Danuta Siudak,  
mgr inż. Jacek Wilczkowski  
 
Pracownia Dydaktyczno-Wydawnicza: 
dr Jolanta Drążyk – kierownik 
dr Barbara Gulińska 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
dr Henryk Suchojad, mgr Aneta Tkacz  
 
Samodzielne Stanowisko ds. Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
mgr Joanna Nowak 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Selekcji: 
vacat 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Skontrum: 
mgr Justyna Adamczyk – (½ etatu) 
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – kierownik 
mgr Katarzyna Król-Golda, mgr Mariusz Lubczyński  
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Oddział Udostępniania Zbiorów: 
w tym: 
 
1. Wypożyczalnia: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Anna Basamania, mgr Marta Długosz, mgr Ewelina Łojek 
 
 
2. Czytelnia Główna: 
mgr Urszula Gołda – kierownik 
Helena Białas, mgr Anna Klimaszewska, mgr Renata Krokos  
 
3. Sekcja Magazynów: 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Marek Białas, Anna Detka, Krystyna Gajda, Teresa Jamrożek, 
Piotr Kowalski, mgr Jolanta Sękowska  
  
4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
 
Czytelnia Neofilologiczna: 
mgr Wioletta Kowalik - kierownik 
mgr Ewa Chrobot 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Dorota Balcerowska, mgr Aldona Majkowska, dr Tomasz Wójcik  
 
Czytelnia Zarządzania i Administracji: 
mgr Teresa Zegadło - kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Radosław Januszewski, mgr Ewa Rutkiewicz 
 
Czytelnia Historyczna: 
mgr Anna Śmietańska – kierownik  
Dorota Popiel 
 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza: 
mgr Anna Chrobot – kierownik 
mgr Katarzyna Chruściel mgr Beata Klimer (urlop bezpłatny),  
mgr Grażyna Olesiejuk, mgr Anna Szydłak (urlop wychowawczy), 
mgr Marcin Zegadło  
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Obsługa Administracyjno-Ekonomiczna Biblioteki: 
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych 
mgr Karolina Wicha – spec. ds. promocji i współpracy naukowej 
(urlop wychowawczy) 
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat 
biblioteki) 
 
IV. Działalność dydaktyczna i wydawnicza: 
 

W zakresie dydaktyki bibliotecznej dla studentów I roku 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przeprowadzono zajęcia 
obligatoryjne z przysposobienia (szkolenia) bibliotecznego ( z 
wyjątkiem dwóch zaplanowanych na początek stycznia 2013 roku) 
na wszystkich kierunkach kształcenia w Uczelni. Zgodnie z decyzjami 
poszczególnych instytutów szkolenie studentów odbywało się w 
różnych formach. Na większości kierunków były to zajęcia 
prowadzone w formie ćwiczeń w grupach w wymiarze 2 godzin na 
każdą grupę. Na niektórych kierunkach zajęcia odbyły się w formie 2 
godzinnego wykładu dla całego roku, a na innych godzinny wykład 
dla danego kierunku, a następnie ćwiczenia w grupach w wymiarze 1 
godziny na grupę.  

Oprócz przysposobienia bibliotecznego na 6 kierunkach 
przeprowadzono zajęcia z elementów informacji naukowej (w 
wymiarze 3 godzin na grupę). 

Łącznie w 2012 roku przeprowadzono 228 godz. 
dydaktycznych, w tym:  

o 162 godz. z  przysposobienia bibliotecznego;  
o   66 godz.  z elementów informacji naukowej. 
 
Ćwiczenia przeprowadzono: 
o w 81 grupach z przysposobienia bibliotecznego; 
o w 22 grupach z elementów informacji naukowej 
Wykład przeprowadzono dla 13 grup (całych roczników danego 

kierunku kształcenia). 
Łącznie w zajęciach z przysposobienia bibliotecznego oraz 

elementów informacji naukowej uczestniczyło 3 204 studentów, w 
tym: 

o 2713 z przysposobienia bibliotecznego  
o 491 z elementów informacji naukowej 
Zajęcia dydaktyczne prowadziło łącznie 8 pracowników BUK. 

 
Na bieżąco prowadzono również dokumentację działalności 

naukowej pracowników Biblioteki. 
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V. Infrastruktura informatyczna: 
 

Prace związane z systemem bibliotecznym ALEPH  

• monitorowanie systemu Aleph i bazy danych w celu utrzymania 
systemu w stanie gotowości do pracy: analiza logów, kontrola 
procesów systemowych, optymalizacja, reindeksacja baz 

• dostosowywanie parametrów systemu do potrzeb Biblioteki: 
ekrany www, ustawienia klienta GUI,  nowe podbiblioteki na 
potrzeby wolnego dostępu 

• przygotowanie zaplecza informatycznego do kodowania 
egzemplarzy (wolny dostęp): etykiety RFID, etykiety 
papierowe 

• przygotowywanie raportów systemu Aleph z wykorzystaniem 
strukturalnego języka zapytań SQL 

• dostosowanie widoku bazy danych Oracle dla systemu 
Wirtualna Uczelnia 

 

W zakresie obsługi sprzętu: 

• prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego BUK, 
prowadzenie i aktualizacja kart komputerowych, gromadzenie 
informacji o relokalizacji sprzętu, sporządzanie protokołów 
ubytkowania przestarzałego lub / i uszkodzonego sprzętu 
komputerowego 

• podłączanie i konfigurowanie nowo nabytego sprzętu, naprawa 
niefunkcjonującego sprzętu komputerowego, 

• doraźne szkolenia pracowników z zakresu obsługi sprzętu i 
oprogramowania 

• utworzenie i administracja sieci WLAN w ramach której pracują 
komputery przenośne (laptopy, netbooki) oraz zaawansowane 
urządzenia mobilne (typu smartphone) będące w użyciu 
dyrekcji i administracji BUK 

 
Wdrażanie polityki bezpieczeństrwa w zakresie ochrony 
danych osobowych w Uczelni:  
  
• Instruowanie użytkowników o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych 
• Implementacja podstawowych ustawień poprawiających 

bezpieczeństwo komputerów przed niepowołanym dostępem, 
uwrażliwianie pracowników na konieczność przestrzegania 
uczelnianych regulacji dotyczących tej kwestii, okresowa 
kontrola stanowisk pracowniczych z uwzględnieniem 
sprawdzenia istotnych ze względów bezpieczeństwa czynników 
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W zakresie obsługi serwisu www: 

• budowa nowej strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej: 
nowy interfejs, kanał RSS, newsletter, przeszukiwanie katalogu 
ALEPH z poziomu strony głównej BUK, wtyczki 
społecznościowe, wyszukiwarka Google 

• uruchomienia bloga Biblioteki na platformie Wordpress 
• stworzenie profilu Biblioteki w serwisie społecznościowym 

Facebook 
• wdrożenie systemu do komunikacji z czytelnikiem online (czat) 
• przeniesienie forum BUK na zasoby UJK 
• zapoznanie się z działaniem platformy Moodle – udział w 

szkoleniach online 
• wdrożenie wersji testowej platformy Moodle (e-learning) 
• prace przygotowawcze kursów na platformę Moodle 
 

Ponadto wykonywana była bieżąca, cykliczna obsługa techniczno-
merytoryczna sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu 
Biblioteki Uniwersyteckiej (wypożyczalni, czytelni, oddziałów 
opracowujących zbiory) oraz pomoc techniczna dla pracowników. 
 
Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w 
użytkowaniu  BUK: 
 

• 128 komputerów, w tym:  
o 83 pracownicze 
o 43 terminale  
o 2 instytutowe i wydziałowe 

 
Ponadto w czytelniach Biblioteki znajduje się 5 specjalistycznych 
stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników 
niepełnosprawnych wyposażonych w następujący sprzęt i 
oprogramowanie: 
Dedykowany komputer, screenreader, udźwiękowienie, 
oprogramowanie powiększające zawartość ekranu, OCR, DAISY, 
klawiatura ZoomText, skaner A4, kopiarka cyfrowa A3. 
Ponadto wybranych czytelniach znajdują się: 
Linijka brajlowska, drukarka brajlowska, lupa elektroniczna, 
urządzenie lektorskie Auto-Lektor, klawiatura dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
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VI. Działalność naukowa i publikacje: 
 
W roku 2012 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące 
pozycje:  
 
Jolanta Drążyk: 

Zegadłowicziana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, W: 
Rocznik Biblioteki UJK t. 3–4  (w druku) 

Biblioteka Główna UJK w latach 2010 –2011, W: Rocznik 
Biblioteki UJK t. 3–4 (w druku) 
 
Grażyna Gulińska: 

Kultura książki w Kielcach po 1945 roku, W: Rocznik Biblioteki 
UJK t. 3–4 (w druku) 

 
Jan Jadach: 

Czy jeszcze jesteśmy regionalistami ?, „Goniec Świętokrzyski” 
2012, nr 3, s, 5, 10. 

X Sejmik świętokrzyskich Regionalistów, „Świętokrzyskie” 
2012, nr 7(11), s. 90- 91 [z  M. Zarębskim] 

Historyczny wymiar edukacji regionalnej (rec.: Danuta 
Konieczna- Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w 
Polsce po 1918 roku. Konteksty, koncepcje programowe, realia, 
Poznań: Instytut Historii UAM, 2011, ss. 502), „Goniec 
Świętokrzyski” 2012, nr 1- 2, s. 6. 
 Noworoczne obrachunki Świętokrzyskiego Towarzystwa, 
„Goniec Świętokrzyski” 2012, nr 1, s. 1- 2 [z ZAM] 
  Noworoczne obrachunki Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego,http://www.regionalizm.kielce.pl/wp-
content/uploads/2012/01/SPOTKANIE-NOWOROCZNE1.pdf - (JJ i 
EK) 
 O Dygasińskim słów kilka... refleksje z okazji 110 rocznicy 
śmierci Pisarza, „Goniec Świętokrzyski” 2012, nr 4, s. 3. 
 O Jerzym Fijałkowskim słów kilka, W: J. Fijałkowski, 
Niedokończone opowieści z Gór Świętokrzyskich, cz. 22, Zagnańsk 
2012, s. 70- 72. 
 Przedmowa, W: M. Zarębski, Staszów tamtych lat..., Zagnańsk 
2012. 
 Relacja z obrad XI Sejmiku Regionalistów Świętokrzyskich, 
„Goniec Świętokrzyski” 2012, nr 4, s. 1- 2. (z M. Zarębskim) 
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Zofia Kilarska: 
Oblicze katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej  

w  Kielcach  kontekście współpracy z Centrum NUKAT, W: Rocznik 
Biblioteki UJK t. 3–4  (w druku) 

 
Henryk Suchojad: 

Civilization conditions of the motivating  process in The Main 
Library of Jan Kochanowski University, W: US-China Education 
Review  (w druku)  

 
Tomasz Wójcik: 

Działalność społeczna duchowieństwa na terenie diecezji 
kieleckiej w dwudziestolecia międzywojennego, W: Księga 
pamiątkowa prof. R. Renz (w druku)  
 Starość a religia, W: Przekroczyć smugę cienia, pod red. A. 
Zycha (w druku)  

 Rola praktyk religijnych w życiu starego  człowieka,  
W: Rocznik Biblioteki UJK t. 3–4  (w druku) 
   
VII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia: 
 
Luty 
Szkolenie: 
Wyjazd w ramach programu LPP – Erasmus (STT) Mobility: 
International Week w Kajaani University of Applied Sciences. Kajanii, 
Finlandia 20-24.02.2012 r. 
                                                                               Ewelina Łojek 
 
Marzec 
Konferencja: 
  „Edukacyjna działalność bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.  
XVII Targi Edukacyjne w Kielcach. Kielce 29.03.2012 r. 

                                                   Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska 

Wygłoszony referat:  

„Biblioteki pedagogiczne w społeczeństwie wiedzy”. 

                                                                          Grażyna Gulińska  
 
Maj 
Szkolenie: 
Wyjazd w ramach programu LPP – Erasmus (STT) Mobility: 
International Week w Huelva University. Huelva, Hiszpania  
06-13.05.2012 r. 
                                                                                 Aneta Tkacz 
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Warsztaty: 

Katalogowanie Wydawnictw Ciągłych w ramach projektu 
NUKAT. Biblioteka Uniwersytecka. Toruń 22-24.05.2012 r. 
                                       Edyta Brylska-Szmidt, Małgorzata Guldon 
 
Targi: 
 Warszawskie Targi Książki. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 
11.05.2012 r. 
                                   Justyna Adamczyk, Ewa Kornecka-Mogielska 
 
Wrzesień 
Szkolenie: 

Wyjazd w ramach programu LPP – Erasmus (STT) Mobility: 
International Week w Vilnius University. Wilno, Litwa  
22-30.09.2012 r. 
                                                                              Danuta Siudak 
 
Październik 
Konferencja: 
 E-książka - czy tylko dla widzących? Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego. Warszawa 15.10.2012 r. 
                                                                              Iwona Plucner 
 
 Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników systemu Aleph – 
PolALEPH. Centralna Biblioteka Rolnicza. Warszawa 16.10.2012 r. 
                             Andrzej Antoniak, Danuta Siudak, Marcin Gabryś  
 

Międzynarodowa konferencja Active und Successful Aging in 
the Changing Society: Strategies for Everyday Activities”. Kowno, 
Litwa.   

                                                                      Tomasz Wójcik 
Wystąpienie:  

„Religia w życiu człowieka starszego”  
                                                                      Tomasz Wójcik 
              

Targi:  
 16 Targi Książki. Targi w Krakowie. Kraków 26.10.2012 r. 
                                   Justyna Adamczyk, Ewa Kornecka-Mogielska 
 
Inne: 

IX Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. MBP W Gliwicach. 
Gliwice 12.10.2012 r. 
                                                                                 Ewa Szląpek     
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Listopad 
Konferencja: 

VII Ogólnopolska konferencja naukowa Porta Fidei – Wiara 
Doświadczenia i Przekazywania. Uniwersytet Gdański.  
Gdańsk 24-25.11.2012 r. 
                                                                            Anna Śmietańska 
 

Internetowa konferencja Tworzenie rekordów khw dla nazw 
wydawców oraz  zastosowanie haseł dla nazw wydawców w 
rekordach bibliograficznych (Projekt SYNAT). Centrum NUKAT. 
Warszawa - Kielce 23.11.2012 r. 

                                                                        Zofia Kilarska 
 

 
Ponadto pracownicy oddziałów opracowania brali udział w ciągu 
całego roku w spotkaniach grup roboczych i szkoleniach w ramach  
zespołu NUKAT a pracownicy Oddziału Automatyzacji Procesów 
Bibliotecznych w spotkaniach roboczych i szkoleniach użytkowników 
systemu ALEPH. 
 
 
 
VIII. Wystawy: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych, Pracowni 
Dydaktyczno-Wydawniczej oraz we współpracy z wybranymi 
instytucjami i organizacjami spoza Biblioteki zorganizowano 
następujące wystawy: 
 

• Wystawa plakatów muzycznych 
• Kielecki Teatr Tańca 
• Biblioteka tradycji Literackich – wystawa 

publikacji Collegium Columbinum  
• Świętokrzyski szlak archeo-geologiczny 
• Ekslibris yugen - wystawa ekslibrisów Krzysztofa 

Marka Bąka 
• Wystawa prac Michała Dulewicza (współpraca) 
• Nasze zwierzaki – wystawa fotografii 
• Kulturalna jesień 
• Ulica Sienkiewicza 
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W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 
•  „Świętokrzyskie”- i inne „małe ojczyzny”- w 

publikacjach, przewodnikach, prasie regionalnej i 
lokalnej- znowelizowana wersja 

• Prezentacja dorobku wydawniczego pracowników 
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego - 
wystawa stała uzupełniania o nowości) 

• Nowości Czytelni - 7 edycji.  
 

Kielce, 16.01.2013 r.                    
 
 
 
 

 


